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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 16 -11-2015 

                                                                                                     συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313 689 - 690 
 
Αριθµός απόφασης : 344/2015 

       ΘΕΜΑ: Εγκριση προϋπολογισµού της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ήµου Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης έτους 2016. 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 16ην 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 15474/11 -11 -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, 
Αποστολίδου Μαρία, Εµεινίδης Αναστάσιος, Κεσόγλου Παύλος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Μεζίκης 
Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καρράς Ευστράτιος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Παναγιωτίδης 
Γαβριήλ, Κατζικάς Γεώργιος, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Πουρσανίδης 
Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, 
Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης 
Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, 
Τσοµπανοπούλου Μελίσσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Γυµνόπουλος Κοσµάς.  
 
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 και η κα Παλληκαρίδου Αναστασία, οι οποίες και παρέστησαν. 
 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης  και ο  πρόεδρος της Κ∆Ε∆ΑΜ 
κος Αβραµίδης Κυριάκος έθεσε υπ΄όψιν των µελών ότι η ∆ηµοτική κοινωφελής επιχείρηση 
για την οργάνωση και λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 254 - 264 
«∆ηµοτικές και κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις» - «Γενικοί Κανόνες Οργάνωσης και 
Λειτουργίας» του Ν.3463/2006. 
 
    Σύµφωνα µε τις παρ 1-3 του άρθρου 260 του ∆ΚΚ, η διαχείριση των κοινωφελών 
επιχειρήσεων γίνεται σύµφωνα µε ιδιαίτερο προϋπολογισµό  εσόδων και εξόδων και είναι 
ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δηµοτική ή κοινοτική διαχείριση.  Το οικονοµικό έτος της 
διαχείρισης των επιχειρήσεων συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος. Η έγκριση του 
προϋπολογισµού της επιχειρήσεως από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο, λαµβάνει χώρα 
το αργότερο εντός µηνός από την ψήφιση του προϋπολογισµού του οικείου  Ο.Τ.Α.. 
 
Εάν δεν εγκριθεί ο προϋπολογισµός της επιχείρησης, από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τότε η 
επιχείρηση δεν µπορεί να προβεί σε οικονοµικές δοσοληψίες, ούτε να κάνει αναθέσεις σε 
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τρίτους και γενικά δεν µπορεί να λαµβάνει αποφάσεις και να προβαίνει σε πράξεις σχετικά µε 
θέµατα που παράγουν οικονοµικές απαιτήσεις και συνέπειες.  
 
Η έγκριση παρέχεται µέσα σε ένα (1) µήνα από τότε που κοινοποιήθηκε η απόφαση στο  
δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο. Αν περάσει άπρακτη η προθεσµία αυτή, θεωρείται ότι η  
απόφαση του διοικητικού συµβουλίου έχει εγκριθεί. (παρ 1 Άρθρο 256 Ν. 3463/06).  
 
   Σύµφωνα µε την υπ αριθ. 26945/2015 Κ.Υ.Α. Υπ. Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης - Οικονοµικών (ΦΕΚ 1621/Β/31-07-2015) Παρέχονται οδηγίες για την 
κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2016 . 
 
Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο 2 –(ΦΕΚ1876/14.09.2007 τεύχος Β’): 
"1. Η οικονοµική διαχείριση της επιχείρησης ενεργείται µε βάση το δικό της προϋπολογισµό 
εσόδων και εξόδων, σύµφωνα µε το άρθρο 260 του Κ∆Κ. 
2. Ο προϋπολογισµός καταρτίζεται από την οικονοµική υπηρεσία, δύο µήνες πριν την έναρξη 
του οικονοµικού έτους, βάσει προβλέψεων που στηρίζονται σε οικονοµικά ή άλλα στοιχεία 
και υποβάλλεται προς έγκριση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της επιχείρησης, µετά από 
εισήγηση του Προέδρου. 
3. Μετά την έγκρισή του από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, υποβάλλεται προς έγκριση στο 
∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο. Η έγκριση του προϋπολογισµού της επιχείρησης από το 
∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο, γίνεται το αργότερο εντός µηνός από την ψήφιση του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ή της Κοινότητας. 
4. Σε περίπτωση χρηµατοδότησης της επιχείρησης από τον ∆ήµο ή την Κοινότητα, ο 
προϋπολογισµός περιέχει το αντίστοιχο ετήσιο µέρος του διετούς προγράµµατος δράσης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 259 του Κ∆Κ." 
 
 
    Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., κατάρτισε τον Προϋπολογισµό της 
Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. για το έτος 2016, συνοδευόµενου από την σχετική Εισηγητική Έκθεση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της, η οποία τεκµηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύµφωνα µε 
το ετήσιο πρόγραµµα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006, για το 
έτος 2016. 

 
Η Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση Αµπελοκήπων Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.), είναι Νοµικό 

Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης και περιλαµβάνεται στο 
µητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και εποµένως συµµετείχε, µέσω των ενεργειών που 
περιγράφονται στο υπ΄ Α.Π.: οικ.27154/31 Ιουλίου 2015, µε θέµα: Κατάρτιση 
Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2016-2019, και στο υπ΄ Α.Π.: 
οικ. 34583 /                      5 Οκτωβρίου 2015, µε θέµα: Οδηγίες κατάρτισης ΜΠ∆Σ 2016 - 
2019 προς τα ενταγµένα στο ΜΦΓΚ Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, στη διαδικασία πρόβλεψης των δηµοσιονοµικών της µεγεθών που θα 
οδηγήσει στην κατάρτιση του νέου ΜΠ∆Σ 2016-2019 (Ν.4270/2014). 
 
      Ο Προϋπολογισµός του έτους 2016, της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. συντάχθηκε, σύµφωνα µε τους 
δεσµευτικούς και ενδεικτικούς στόχους και τα ανώτατα όρια δαπανών, όπως κατά 
περίπτωση τίθενται στο εκάστοτε ισχύον Μ.Π.∆.Σ., καθώς επίσης και σύµφωνα µε τους 
αναπτυξιακούς στόχους του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης και τους στόχους της 
∆ιοίκησης της, το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης του έτους 2016, σε συνδυασµό µε τις σχετικές 
παραδοχές, προβλέψεις και αναγκαίες προϋποθέσεις υλοποίησης των κοινωφελών 
δράσεων, τις νοµικές δεσµεύσεις της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. και τις διατάξεις που διέπουν την 
λειτουργία της, καθώς και µε οικονοµικά στοιχεία όπως εκτιµώνται, προσδιορίζονται, 
προβλέπονται αιτιολογούνται και αποτυπώνονται µε µεγάλο βαθµό λεπτοµέρειας στην 
Εισηγητική Έκθεση που τεκµηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα του παρόντος Προϋπολογισµού. 
 
   Το σύνολο του Προϋπολογισµού του έτους 2016, προβλέπεται να παραµείνει στα ίδια 
περίπου επίπεδα µε αυτά του Προϋπολογισµού του έτους 2015, µε πολύ µικρή µείωση 
κατά, 35.995 €. Συγκεκριµένα προβλέπεται να ανέλθει το 2016 στο ποσό των 2.518.300,00 € 
έναντι 2.554.295,00 €  το 2015. 
 



[3] 
 

Η είσπραξη και αποπληρωµή του συνόλου σχεδόν των απαιτήσεων και των οφειλόµενων 
δαπανών (υποχρεώσεων) των παρελθόντων ετών, που πραγµατοποίησε η ∆ιοίκηση 
κυρίως κατά έτος 2014, δίνει πλέον την ευκαιρία στην Κ∆Ε∆ΑΜ, να κοιτάει µπροστά - 
χωρίς τις υποχρεώσεις του παρελθόντος - να αναπτύσσεται, να δηµιουργεί νέες 
κοινωφελείς δράσεις και να συµβάλει στην τοπική ανάπτυξη, τον περιορισµό  - κατά το 
µέτρο της - της ανεργίας στον ∆ήµο και να συµβάλλει καθοριστικά και πιο 
αποτελεσµατικά πλέον µε τις δράσεις της, συµπληρωµατικά µε τον ∆ήµο, στην βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των κατοίκων του ∆ήµου.  
 

Οι ενέργειες και οι στόχοι αυτοί φαίνονται ξεκάθαρα πλέον στον Προϋπολογισµό του έτους 
2016, του οποίου οι δράσεις, τα Έσοδα και τα Έξοδα, αφορούν πλέον ουσιαστικά µόνον την 
ετήσια λειτουργία της και τις αναπτυξιακές της παρεµβάσεις στην τοπική κοινωνία του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων Μενεµένης. ∆εδοµένου ότι οι Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις του Π/Υ αφορούν 
κυρίως τα έσοδα και τις δαπάνες για τις οποίες δεν είναι δυνατή η καταβολή τους στην 
συγκεκριµένη χρονική στιγµή 31.12.20ΧΧ, λόγω νοµοθεσίας και διαδικασιών (Ε.Α.Π., Ι.Κ.Α., 
κλπ).µε την υπ. αριθ. 185/ 30-10-2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβούλιου της Κ∆Ε∆ΑΜ 
ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός της ∆ηµοτικής Επιχείρησης έτους 2016,  
Στην συνέχεια ενηµερώνει σχετικά µε τα στοιχεία του προϋπολογισµού και µετά την αναλυτική 
παρουσίαση και επεξηγήσεις που ακολούθησαν από τον λογιστή της Κ∆Ε∆ΑΜ και καλεί το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο να παράσχει την έγκριση του, βάσει των διατάξεων του άρθρου 260 του Ν. 
3463/06. 
 
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις των αρχηγών των παρατάξεων του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου.  
 
Ο κος Κυριλλίδης (επικεφαλής παράταξης « ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ») λέει ότι µας ικανοποιεί το 
γεγονός ότι διατηρούνται οι υπάρχουσες δοµές της Κ∆Ε∆ΑΜ και το γεγονός ότι µειώθηκε η 
επιχορήγηση του ∆ήµου προς αυτήν, αλλά θα πρέπει να δούµε πως θα προχωρήσουµε στο 
µέλλον µε τα ζηµιογόνα τµήµατα της Κ∆Ε∆ΑΜ. Ψηφίζουµε υπέρ. 
 
Ο κος Καζαντζίδης Γεώργιος επικεφαλής παράταξης «ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ») και κος Λαδάς 
(επικεφαλής παράταξης «ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ») συµφωνούν και 
εγκρίνουν.   
 
Ο κος Νοτάκης (επικεφαλής παράταξης « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ») λέει ότι διαφωνούµε µε την 
ύπαρξη και λειτουργία της Κ∆Ε∆ΑΜ, δεν µπορούµε να έχουµε εφαπτόµενες δράσεις στο ∆ήµο, 
θα πρέπει η Κ∆Ε∆ΑΜ να ενταχθεί στο ∆ήµο ολοκληρωτικά µε τις δράσεις της και το προσωπικό 
της. Είµαστε κατά.  
 
Ο κος Σµήλιος (επικεφαλής παράταξης «ΑΝΥΠΑΚΟΗ» διαφωνεί µε την ύπαρξη της ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης, λειτουργεί µε την λογική της αγοράς. ∆εν µπορούµε να µιλάµε για τµήµατα 
ζηµιογόνα που πρέπει να κλείσουν, οι ανάγκες των κατοίκων πρέπει να καλύπτονται αποκλειστικά 
από τον κρατικό προϋπολογισµό. Αντανακλά την λογική των µνηµονίων και τον καταψηφίζουµε. 
 
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. 185/ 30-10-2015 απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβούλιου της Κ∆Ε∆ΑΜ, τις διατάξεις του άρθρου 260 του Ν. 3463/06 
 
                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                Κατά πλειοψηφία 
       Με ψήφους 28 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Αρµπατζάνη – 
Τσοµπανόγλου Μαρία, Αποστολίδου Μαρία, Εµεινίδης Αναστάσιος, Κεσόγλου Παύλος, 
Κωνσταντίνου Κυριάκος, Μεζίκης Βασίλειος, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, 
Καρράς Ευστράτιος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κατζικάς Γεώργιος, 
Σιδηρόπουλος Σάββας, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης 
Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου 
Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, 
Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα), κατά 3 (Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσσα, 
Σµήλιος Ηλίας, σύµφωνα µε τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των παρατάξεων τους). 
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Α). Εγκρίνει  τον προϋπολογισµού της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ήµου 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης έτους 2016 όπως καταρτίστηκε σύµφωνα µε την 185/2015 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και   όπως αυτός εµφανίζεται στο συνηµµένο 
κείµενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης και συνοπτικά 
έχει ως ακολούθως: 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΣΟ∆ΩΝ – ΕΞΟ∆ΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2016 
 
Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 

  Ονοµασία ποσά € 
 Α. ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟ∆ΩΝ ( Α+Β+Γ+∆  ) 2.331.047,35 2.331.047,35 2.331.047,35 

  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ, 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ (Α+Β+Γ) 
   

2.136.300,00 
Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α  2.059.300,00  

70-78  ΈΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 380.600,00   
73  ΈΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 376.600,00   
76 ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΠΙΣΤΩΤ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 4.000,00   

74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 1.678.700,00   
74.00 ΕΣΟ∆Α ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ 548.430,00   
74.00 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡ. 1.130.270,00   
Β. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α  30.000,00  

81  ΈΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ∆Α 30.000,00   
Γ.  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ  47.000,00  

35 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ 47.000,00   
∆.  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ από ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΣΟ∆ΩΝ Π.Ο.Ε.  194.747,35 194.747,35 

30 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΕΛΑΤΕΣ 25.000,00   
33  ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 14.747,35   

36 ,82 
 ΈΣΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ, ΕΣΟ∆Α 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ∆ΟΤ. ΠΡΟΓΡ. 155.000,00  

 

E ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ  187.252,65 187.252,65 
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΡΧΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 187.252,65   

  
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ( Α ) 

(Α+Β+Γ+∆+Ε) 
 

2.518.300,00 
 

2.518.300,00 
 

2.518.300,00 

 
Β. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ 
 

  Ονοµασία ποσά € 
 Β. ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟ∆ΩΝ ( Α+Β+Γ+∆  ) 2.306.300,00 2.306.300,00 2.306.300,00 

  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ, ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ  

& ΕΚΤΑΚΤΑ  ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ (Α+Β+Γ) 
   

2.136.300,00 
Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  2.064.173,20  

60.  ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.639.110,93   
    61. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ∆Α ΤΡΙΤΩΝ 111.540,00   
    62.  ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 32.020,00   
    63. ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 15.000,00   

35, 63. ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ - ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ 47.000,00   
    64.  ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α  132.008,63   
    65. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 57.740,96   
53.17 ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ∆ΑΝΕΙΩΝ 29.752,68   
Β. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ  42.126,80  

11-14 ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 42.126,80   
Γ.  ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ∆Α  30.000,00  

81.01 ΈΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ∆Α  30.000,00   

∆. 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ από ΟΦΕΙΛΕΣ 
∆ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 

 170.000,00 170.000,00 

α) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΕ 114.000,00   
53.00 ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ Π.Ο.Ε. 72.000,00   
54.03 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣ. Π.Ο.Ε. 2.000,00   

55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ο.Ε. 40.000,00   
β)  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ 56.000,00   
50 ΠΛΗΡΩΜΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Π.O.E. 22.000,00   
54 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΩΝ ΤΕΛΩΝ  Π.Ο.Ε. 34.000,00   

Ε. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 212.000,00 212.000,00 212.000,00 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ-ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 212.000,00   

  
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ( Β ) 

(Α+Β+Γ+∆+Ε) 
 

2.518.300,00 
 

2.518.300,00 
 

2.518.300,00 



[5] 
 

 
Β).  Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

                       
                            Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 344/2015 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 

 
                         
Βαλάνος Νικόλαος                             Αµπελόκηποι 17 - 11 - 2015 
                                                          
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                              Ο Πρόεδρος   
    
 
Ε. Κουκουλιώτης                                     Βαλάνος Νικόλαος 


