ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι
Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη
Τηλέφωνο
: 2313-313690

Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 20- 11 - 2017
συνεδρίασης του ∆.Σ.

Αριθµός Απόφασης : 338/2017
ΘΕΜΑ: 26η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 20η του µήνα Νοεµβρίου έτους
2017, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 23420/16-11-2017
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα
τριών (33) µελών ήταν παρόντες είκοσι τέσσερις (24) και απόντες εννιά (09) οι οποίοι δεν
προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
Αβραµίδης Κυριάκος
Αποστολίδου Μαρία
Κωνσταντίνου Κυριάκος
Γυµνόπουλος Κοσµάς
Κεσόγλου Παύλος
Μανωλόπουλος Βασίλης
Σουσλόγλου Νικόλαος
Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία
Ναλµπαντίδου Αφροδίτη
Κουσενίδης Αλέξανδρος
Καρράς Ευστράτιος
Παναγιωτίδης Γαβριήλ
Σιδηρόπουλος Σάββας
Γρούγιος Ηλίας
Κατζικάς Γεώργιος
Μεζίκης Βασίλειος
Κυριλλίδης Γεώργιος
Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή
Αθανασιάδης Ιωάννης
Γκαλέτσης Αθανάσιος
Λαδάς Παράσχος
Μαυρίδου Αναστασία
Νοτάκης Ιωάννης
Τσοµπανοπούλου Μελίσα
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ΑΠΟΝΤΕΣ :
Εµεινίδης Αναστάσιος
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος
Βαλάνος Νικόλαος
Ιωαννίδης Εµµανουήλ
Σµήλιος Ηλίας
Καζαντζίδης Γεώργιος
Πεχλιβανίδης Νικόλαος
Λαΐνάκου Αφροδίτη
Αβραµίδης Μωυσής
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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 η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη.
Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Μενεµένης κ. Παληκαρίδου Αναστασία η οποία και παρέστη και η Πρόεδρος της
∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη η οποία δεν παρέστη.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 15ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κ. Παναγιωτίδης
Γαβριήλ έθεσε υπόψη των µελών ότι:
Αφού ελήφθησαν υπόψη:
• η 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
• ο προϋπολογισµός του ∆ήµου έτους 2017, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθ. 383/2016
απόφαση ∆Σ

1.

Α. Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων εκ του αποθεµατικού
ΚΑ 00.6222 «Τηλεφωνικά Τέλη» µε ποσό ύψους 15.000,00€

2.

ΚΑ 30.7424.01 «Αποζηµίωση θιγοµένων από ρυµοτοµία» µε ποσό ύψους 2.000,00€

3.

ΚΑ 10.6052 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου» µε

ποσό ύψους 2.000,00€
Β. Τµήµα 20 του προϋπολογισµού:
1. Προτείνεται η ενίσχυση του ΚΑ 20.6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές ορισµένου χρόνου»
µε ποσό 5.000,00€
Η ενίσχυση αυτή πρέπει να προκύψει µόνον από αντίστοιχη µείωση ΚΑ του Τµήµατος 20 του
προϋπολογισµού, διότι τα ανταποδοτικά έξοδα του ∆ήµου αντιµετωπίζονται µόνον από τα
ανταποδοτικά έσοδα (καθαριότητα και ηλεκτροφωτισµός), για τα οποία η ισοζυγία τους (έσοδαέξοδα) δεν πρέπει να διαταράσσεται. Για τον λόγο αυτόν δεν ενισχύονται από οποιονδήποτε ΚΑ
µέσω αποθεµατικού αλλά µόνον από αντίστοιχους ΚΑ ανταποδοτικών, (δηλαδή από αντίστοιχη
δαπάνη τµήµατος 20). Συνεπώς, για την ενίσχυση του ανωτέρω ΚΑ εξόδων, προτείνεται µείωση
από τον ΚΑ 20.6051 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου
∆ικαίου» ποσού 5.000,00€
Γ. Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εσόδων και εξόδων
1. Προτείνεται η ενίσχυση του ΚΑ εσόδων 4111 µε τίτλο «Εισφορά υπέρ του ∆ηµοσίου
στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης» µε ποσό ύψους 60.000,00€, εφόσον, σύµφωνα
µε τις προβλέψεις της Ταµειακής Υπηρεσίας, η ενίσχυση του ΚΑ εσόδου αυτού είναι
απαραίτητη ως το κλείσιµο του έτους.
Ως προς τον αντίστοιχο ΚΑ εξόδων 00.8211 µε τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ του
∆ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης», µε τον οποίο ο ανωτέρω ΚΑ εσόδων
4111 κινείται παράλληλα (θα πρέπει να είναι ισόποσοι), προτείνεται η αντίστοιχη ισόποση
αύξησή του.
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2. Προτείνεται η ενίσχυση του ΚΑ εσόδων 4121 µε τίτλο «Φόρος µισθωτών υπηρεσιών»
µε ποσό ύψους 20.000,00€ εφόσον, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Ταµειακής
Υπηρεσίας, η ενίσχυση του ΚΑ εσόδου αυτού είναι απαραίτητη ως το κλείσιµο του
έτους.
Ως προς τον αντίστοιχο ΚΑ εξόδων 00.8221 µε τίτλο «Απόδοση φόρων µισθωτών
υπηρεσιών» µε τον οποίο ο ανωτέρω ΚΑ εσόδων 4121 κινείται παράλληλα (θα πρέπει να
είναι ισόποσοι), προτείνεται η αντίστοιχη ισόποση αύξησή του.
3. Προτείνεται η ενίσχυση του ΚΑ εσόδων 4213.01 µε τίτλο «Επιστροφές αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών»
µε ποσό ύψους 1.000,00€
εφόσον, σύµφωνα µε τις
προβλέψεις της Ταµειακής Υπηρεσίας, η ενίσχυση του ΚΑ εσόδου αυτού είναι
απαραίτητη ως το κλείσιµο του έτους.
Ως προς τον αντίστοιχο ΚΑ εξόδων 00.8261.01 µε τίτλο «Επιστροφές χρηµάτων από
απεργίες κλπ» µε τον οποίο ο ανωτέρω ΚΑ εσόδων 4213.01 κινείται παράλληλα (θα
πρέπει να είναι ισόποσοι), προτείνεται η αντίστοιχη ισόποση αύξησή του.
Βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του
∆ήµου.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από την παραπάνω διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του
και τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α)Εγκρίνει την 26 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 (ως η προεκτεθείσα
αναλυτική εισήγηση της υπηρεσίας).
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Επιπλέον βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων
του δήµου.
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 338/2017
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Κουσενίδης Αλέξανδρος

Αµπελόκηποι 21 - 11 - 2017

Ακριβές Απόσπασµα
Η Ειδική Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Κουσενίδης Αλέξανδρος
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