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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

                                        

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 Κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                   Από το πρακτικό της  3 - 11 - 2014 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689- 690 
Αριθ.  Απόφ.316/2014 
 
ΘΕΜΑ: ∆ιάθεση του συνόλου του εσόδου έτους 2014 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για 
εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού ∆ηµοσίου προς τους ∆ήµους (άρθρο 27 ν. 
3756/2009) σε λειτουργικές δαπάνες.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 3η του µήνα Νοεµβρίου του έτους 
2014 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8,00 µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 15323/30-10-2014 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε 
ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, 
Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σιδηρόπουλος Σάββας, 
Μανωλόπουλος Βασίλειος, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Κάτζικας Γεώργιος, Πουρσανίδης 
Τριαντάφυλλος, Εµεινίδης Αναστάσιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, Κωνσταντίνου 
Κυριάκος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος,  Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, 
Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος,  Λαδάς 
Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα, 
Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αποστολίδου Μαρία, Καρράς Ευστράτιος, 
Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής.  
 

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του ∆ηµοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο 
ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Παραβρέθηκε στη συνεδρίαση επίσης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αµπελοκήπων κα Κόπτη Ελένη ενώ η κα Παλληκαρίδου Αναστασία, Πρόεδρος της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης απουσίαζε. 
 
Ο Πρόεδρος αναφέρει το 10ον Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντ/ρχος κος Παναγιωτίδης 
Γαβρ.  έθεσε υπ’ όψιν  του Συµβουλίου ότι κάθε µήνα, µε απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, ο 
∆ήµος µας επιχορηγείται µε ποσό ύψους 72.673,71€ στα πλαίσια εξόφλησης των πάσης φύσεως 
οφειλών του Ελληνικού ∆ηµοσίου προς τους ∆ήµου της χώρας, βάσει του άρθρου 27 ν. 
3756/2009. Σύµφωνα µε την πάγια διατύπωση όλων των αποφάσεων απόδοσης ….. «Το 
ανωτέρω ποσό διατίθεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών 
δραστηριοτήτων- έργων των ∆ήµων της χώρας. Με απόφαση όµως των οικείων δηµοτικών 
συµβουλίων, δύναται τα αποδιδόµενα στους δικαιούχους ΟΤΑ ποσά, να διατεθούν κατά την κρίση 
τους, είτε προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών, είτε για επενδυτικές δραστηριότητές τους και 
έργα»  

 
 Για το τρέχον έτος τα πρώτα χρήµατα που αποδόθηκαν στον ∆ήµο µας, τα εισπράξαµε 

τον µήνα Μάιο.  
 
Για τον λόγο αυτόν και εξαιτίας της Ταµειακής δυσχέρειας που αντιµετωπίζει ο ∆ήµος µας 

το διάστηµα αυτό εξαιτίας της από 04-09-2014 κατασχέσεως της «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και µε διακριτικό τίτλο «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» που 
εδρεύει στην Αθηνά, συνολικού ποσού 530.293,36€, προτείνεται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 
αποφασίσει, και το ποσό των 176.943,60€ (17.694,36€ χ 10 µήνες έως και σήµερα) το οποίο µας 
έχει αποδοθεί από την ανωτέρω αιτία (άρθρο 27 ν. 3756/2009) και επρόκειτο να κάλυπτε 
επενδυτικές δραστηριότητές και έργα του ∆ήµου µας, να δοθεί για αντιµετώπιση των λειτουργικών 
αναγκών του ∆ήµου µας, τις ανάγκες εκείνες δηλαδή, που, σύµφωνα µε την πάγια Νοµολογία του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου……. «συνάδουν προδήλως µε την αποστολή και τις αρµοδιότητες του και 
συµβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του ή στην αντιµετώπιση των λειτουργικών αναγκών 
του, υπό την έννοια ότι η µη πραγµατοποίηση τους θα προκαλούσε πρόβληµα στη λειτουργία της 
υπηρεσίας ή θα εµπόδιζε την επιδίωξη των νοµίµων σκοπών του»(απόφαση 230/2010 7ου 
Τµήµατος Ελεγκτικού Συνεδρίου) και συνιστούν το σταθερό λειτουργικό κόστος της ίδιας της 
υπάρξεως των ∆ήµων.   
 
Στις λειτουργικές δαπάνες χρήσης περιλαµβάνονται οι εξής υποκατηγορίες  
α. Λειτουργικό κόστος 
1. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (περιλαµβάνεται και το κόστος προσωπικού των 
ΝΠ∆∆ και κοινωφελών επιχειρήσεων) 
2. Αµοιβές και έξοδα αιρετών 
3. Αµοιβές τρίτων (περιλαµβάνουν κόστος συµβούλων και ελ. Επαγγελµατιών, σύµβουλοι, 
ορκωτοί λογιστές, δικηγόροι κλπ) 
4. Παροχές τρίτων στις οποίες περιλαµβάνονται (τηλεπικοινωνίες, ρεύµα, ύδρευση,  συντηρήσεις 
εξοπλισµού, ενοίκια κτιρίων και εξοπλισµού, ασφάλιστρα κλπ) 
5. Λοιπά γενικά έξοδα περιλαµβάνονται µεταφορές, τέλη κυκλοφορίας, έξοδα ταξιδιών, 
δηµοσιεύσεις, συνδροµές, και λοιπά γενικά έξοδα 
6. Οι προµήθειες αναλωσίµων στις οποίες περιλαµβάνονται περιλαµβάνονται καύσιµα και 
λιπαντικά, έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις, είδη υγιεινής και καθαριότητας, υλικό 
εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών, υλικά συντήρησης κτιρίων και 
έργων, ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού και λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 
7. Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις στα ΝΠ∆∆ των ∆ήµων όπως, απόδοση σε σχολικές 
επιτροπές, σε παιδικούς σταθµούς, σε αθλητικούς οργανισµούς κλπ. Στο ποσό αυτό δεν 
περιλαµβάνονται το κόστος προσωπικού των ΝΠ∆∆ το οποίο έχει συµπεριληφθεί στο κόστος 
προσωπικού. 
8. Οι υποχρεωτικές εισφορές σε συνδέσµους και λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 
9. Για τις προαιρετικές µεταβιβάσεις σε τρίτους όπως χρηµατικά βοηθήµατα σε απόρους και σε 
επιχορηγήσεις σωµατείων, επιχορηγήσεις για πρόγραµµα δράσης κοινωφελών επιχειρήσεων 
καθώς και για προγραµµατικές συµβάσεις. 
 
β. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα - τοκοχρεολύσια 
10. Στις πληρωµές για την εξυπηρέτηση της δηµόσιας πίστης περιλαµβάνονται οι ετήσιες 
πληρωµές τοκοχρεολυσίων. 
γ. Μεταβιβαστικές πληρωµές 
Περιλαµβάνονται οι µεταβιβαστικές πληρωµές Υπουργείων προς τους ∆ήµους που  
συνδέονται µε την άσκηση αρµοδιοτήτων που τους µεταβιβάστηκαν µε το Ν. 3852/10 
και συγκεκριµένα τα προνοιακά επιδόµατα και οι µεταφορές µαθητών.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την  υπ’ αριθ. 56/2014 απόφασή της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Μενεµένης  
 
                                                                      
                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                 Οµόφωνα 

Α). Εγκρίνει την διάθεση του συνόλου του εσόδου έτους 2014 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους( ποσό των 176.943,60€ (17.694,36€ χ 10 µήνες έως και σήµερα) για εξόφληση των πάσης 
φύσεως οφειλών του Ελληνικού ∆ηµοσίου προς τους ∆ήµους (άρθρο 27 ν. 3756/2009) σε 
λειτουργικές δαπάνες.  

Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο της εκτέλεσης της παρούσης. 
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            Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 316/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι  4 - 11 - 2014 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο Πρόεδρος     
  
  
Ε. Κουκουλιώτης                                   Βαλάνος Νικόλαος                              
 
                                                                                                                                                           


