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                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                         ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                         ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
                         Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123,  
                         Αµπελόκηποι 

                                  

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                     Απόσπασµα  
      κα Κουκουτέγου Κλ.                                                         Από το πρακτικό της 2 -11-2015 

                                                                                                     συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313 689 - 690 
 
Αριθµός απόφασης : 335/2015 
 
 
 ΘΕΜΑ: Αναµόρφωση προϋπολογισµού (25η αναµόρφωση). 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 2αν του µήνα Νοεµβρίου του 
έτους 2015 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8,00 µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 14808/29 -10 -2015 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: Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Αρµπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, 
Κωνσταντίνου Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καρράς 
Ευστράτιος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Κατζικάς 
Γεώργιος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης 
Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, 
Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Σµήλιος 
Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Αποστολίδου Μαρία, Εµεινίδης Αναστάσιος, 
Κεσόγλου Παύλος, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Αβραµίδης Μωϋσής, Τσοµπανοπούλου Μελίσσα.  
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, 
στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο 
∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, η κα Κόπτη 
Ελένη απουσίασε, παρέστη η κα Παλληκαρίδου Αναστασία.  
 
Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, και αφού ακολούθησε ολιγόλεπτη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου, οι 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κκ Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – 
Χαραλαµπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς 
Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, Σµήλιος Ηλίας, αποχώρησαν στην συνέχεια σε ένδειξη διαµαρτυρίας για την 
κατά την άποψη τους άστοχη ενέργεια της ∆ιοίκησης, να παρουσιάσει στα πλαίσια της παρέλασης της 
28ης Οκτωβρίου, τα νεοαποκτηθέντα οχήµατα και µηχανήµατα του ∆ήµου, χαρακτηρίζοντας την 
ενέργεια αυτή ως µη συµβατή µε το πνεύµα του εορτασµού της συγκεκριµένης εκδήλωση.  
     
Ο πρόεδρος, αφού διαβεβαίωσε το Συµβούλιο ότι δεν υπάρχει κώλυµα για την συνέχιση της 
συνεδρίασης µετά την αποχώρηση των ανωτέρω µελών, διότι σύµφωνα µε το άρθρο 96 παρ. 6 
του Ν.3463/06, τα µέλη τα οποία ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ακόµη και αν 
αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο µεταγενέστερα, θεωρούνται παρόντα µέχρι το τέλος της 
συνεδρίασης, εισηγήθηκε το 10ον Θέµα της ηµερήσιας διάταξης  και ο  Αντιδήµαρχος κος 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ έθεσε υπ΄ όψιν των µελών ότι η οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου αφού 
έλαβε υπόψη της: 
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• την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 και τις διατάξεις της παργ.1 του άρθρου 161 του 
Ν.3463/2006 
• το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
• το άρθρο 77 του Ν.4172/13 και την αριθµ.17515/2013 εγκύκλιο 8 του ΥΠΕΣ 
• τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης έτους 2015, ο οποίος 
ψηφίστηκε µε την αριθ. 353/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
• τις αντίστοιχες προτάσεις των υπηρεσιών του ∆ήµου 
 
προτείνει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τις εξής αναµορφώσεις του προϋπολογισµού έτους 2015 
 
Α. Προτείνεται η  ενίσχυση του αποθεµατικού ως εξής: 
1.Από τον ΚΑ 15.6482.02 µε τίτλο «Φιλοξενία παιδιών του δήµου σε κατασκηνώσεις» πίστωση 
1.946,14€, η οποία είναι µεγαλύτερη από την υπογραφείσα σύµβαση, ώστε το ποσό αυτό δεν θα 
χρειαστεί να βαρύνει άλλο τον σχετικό ΚΑ  
2. Από τον ΚΑ 80.8261.02 µε τίτλο «Λοιπές επιστροφές εισπραχθέντων αχρεωστήτως» πίστωση 
72.000,00€ επειδή ήδη βρισκόµαστε στο τελευταίο δίµηνο σχεδόν του έτους, φαντάζει απίθανο να 
χρειαστεί όλο το εγγεγραµµένο  στον ΚΑ ποσό να επιστραφεί ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.  
3. Από τον ΚΑ 80.8111 µε τίτλο «Αµοιβές και έξοδα προσωπικού» πίστωση 22.879,89€, επειδή 
ήδη βρισκόµαστε στο τελευταίο δίµηνο σχεδόν του έτους και το ποσό αυτό δε χρειάζεται πλέον να 
βαρύνει άλλο τον σχετικό ΚΑ.  
4. Από τον ΚΑ 80.8112 µε τίτλο «Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» πίστωση 54.897,00€ 
επειδή ήδη βρισκόµαστε στο τελευταίο δίµηνο σχεδόν του έτους και το ποσό αυτό δεν βρίσκεται 
δεσµευµένο  µε παραστατικά.  
5. Από τον ΚΑ 80.8113 µε τίτλο «Αµοιβές και έξοδα τρίτων» πίστωση 18.740,00€, επειδή ήδη 
βρισκόµαστε στο τελευταίο δίµηνο σχεδόν του έτους, και το ποσό αυτό δεν βρίσκεται δεσµευµένο  
µε παραστατικά.  
6. Από τον ΚΑ 80.8115 µε τίτλο «∆ιάφορα έξοδα» πίστωση 87.148,94 επειδή ήδη βρισκόµαστε 
στο τελευταίο δίµηνο σχεδόν του έτους, και το ποσό αυτό δεν βρίσκεται δεσµευµένο  µε 
παραστατικά.  
7. Από τον ΚΑ 10.6142.03 µε τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ορκωτού λογιστή ελέγχου ισολογισµού 
έτους 2014» βρίσκεται εγγεγραµµένη πίστωση 927,50€ µεγαλύτερη από την υπογραφείσα 
σύµβαση, ώστε το ποσό αυτό δεν θα χρειαστεί να βαρύνει άλλο τον σχετικό ΚΑ  
 
Β. Προτείνεται η  ενίσχυση εκ του αποθεµατικού υφισταµένων ΚΑ ως εξής: 
1.  µε ποσό ύψους 11.500,00€ του υπάρχοντος ΚΑ εξόδων 00.6492 µε τίτλο «∆ικαστικά έξοδα και 
έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων» εφόσον έχει ήδη 
κοινοποιηθεί στον ∆ήµο µας Απόφαση Εφετείου (υπ΄ αριθµ. 12814/2015 Εφετείου Θεσσαλονίκης-
εργατική διαφορά) και  το εγγεγραµµένο ποσό του ΚΑ κρίνεται ανεπαρκές για να καλύψει την 
ανάγκη αυτή.  
 
Γ. Προτείνεται η δηµιουργία νέων  ΚΑ εξόδων 
1. 10.6142.02 µε τίτλο « Παροχή υπηρεσιών ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο του ισολογισµού του 
∆ήµου έτους 2015» µε ενίσχυσή του µε µεταφορά εκ του αποθεµατικού ποσού  6.800,00€ 
 
Το σύνολο του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του δήµου. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου  
                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
                                                                 Οµόφωνα 
             
Α). Εγκρίνει την 25η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου (ως η κατατεθείσα εισήγηση).
                   
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

                       
                            Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 335/2015 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
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Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 

 
                         
Βαλάνος Νικόλαος                             Αµπελόκηποι 3 - 11 - 2015 
                                                          
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                              Ο Πρόεδρος   
    
 
Ε. Κουκουλιώτης                                     Βαλάνος Νικόλαος 


