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

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος                                                        Απόσπασµα  
                 Κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                             Από το πρακτικό της  30 - 1 - 2012 
                                                                                                             συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2310 729609 – 2310 729-621 
 
Αριθ.  Απόφ. 35/2012 
 
ΘΕΜΑ:  Αναµόρφωση προϋπολογισµού  - και ετήσιου προγράµµατος δράσης του ∆ήµου.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 30ην του µήνα Ιανουαρίου του 
έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 1151/26 -1-2012 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από 
το σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Μπουντούρη Παρασκευή, 
Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Αποστολίδου Μαρία, Καρράς Ευστράτιος, Κουσίδης Γεώργιος, 
Καραλιόπουλος Σωτήρης, Σιώπης Κωνσταντίνος, Αρπατζάνη Μαρία, Ακτσελής Γεώργιος, Μεζίκης 
Βασίλειος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 
Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Σάββα Αικατερίνη,  
Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Παπαδήµας 
Αναστάσιος, Κατσαρός Ιωάννης, Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης Αρσένιος,  Παυλίδου Λαµπρινή,  
Βούζας Ηλίας.  
     
ΑΠΟΝΤΕΣ : Βαλάνος Νικόλαος, Πατσιάς Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος. 
 
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. 
Παρέστη  ο κος Κεσόγλου Παύλος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων.  
 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 12ον θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κος 
Καλαϊτζίδης Γ. έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι   για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών 
του ∆ήµου και  για την υλοποίηση νέων δράσεων και ενεργειών  της ∆ιοίκησης, επιβάλλεται  
σύµφωνα µε τον Κ.∆.Κ. Ν.3463/2011 η αναµόρφωση  του προϋπολογισµού  2012 ως   προς  
τους παρακάτω  Κωδικούς. Αντίστοιχα θα επέλθει και ταυτόχρονη τροποποίηση του ετήσιου 
προγράµµατος δράσης.  
 
1.΄Εχοντας υπόψη το αριθ.πρωτ. 398/25-1-2012 υπηρεσιακό σηµείωµα της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών  προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού  του έτους 2012 µε δηµιουργία 
νέου Κωδικού εξόδων. 
Από το Αποθεµατικό µεταφέρεται  το ποσό των 2.952€  στον  νεοδηµιουργούµενο  Κ.Α.  
25.7336.06 για ενίσχυσή του, για τις δαπάνες της εργασίας  «∆ιευθέτηση  δικτύου  ύδρευσης  
Γυµναστηρίου 4ης  ΕΣΕ» µε την  διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
 
2.Από το Αποθεµατικό µεταφέρεται ποσό 1.532,50 € στον Κ.Α.10.6142.04 των εξόδων για 
ενίσχυσή του, διότι η εγγεγραµµένη πίστωση  των 8.000€  κρίνεται ανεπαρκής για δαπάνες 
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ελέγχου οικονοµικών καταστάσεων έτους 2011 από ορκωτούς λογιστές . Η δαπάνη που θα 
απαιτηθεί είναι 9.532,50€ (8.000 + 1.532,50Φ.Π.Α.). 
 
3.Από το Αποθεµατικό µεταφέρεται  ποσό 2.000€ στον Κ.Α. 30.6661.01  για ενίσχυσή του, 
διότι η εγγεγραµµένη πίστωση κρίνεται ανεπαρκής  για δαπάνες προµήθειας  σιδήρου σε 
διάφορες µορφές για συντήρηση σιδηροκατασκευών ∆ηµοτικών εγκαταστάσεων (Αριθµ. 
Μελέτης 45/2011) , η εγγεγραµµένη 
Πίστωση σήµερα είναι 8.000 € και απαιτούνται 10.000 € γι’ αυτή τη δαπάνη.   
 
4.Από το Αποθεµατικό µεταφέρεται ποσό 3.000€ στον Κ.Α.30.6662.04  των εξόδων για 
ενίσχυσή του, διότι η εγγεγραµµένη πίστωση των 7.000 € κρίνεται ανεπαρκής για τη δαπάνη 
«Προµήθειας ξυλείας σε διάφορες µορφές για συντήρηση ξύλινων κατασκευών» Αριθµ. 
Μελέτης 93/2011. Το ποσό που απαιτείται ανέρχεται στις 10.000 €. 
 
5. Από το Αποθεµατικό µεταφέρεται το ποσόν των 30.110,00 € στον Κ.Α.των εξόδων 
35.7332.13 για ενίσχυσή του, διότι η εγγεγραµµένη πίστωση των 40.000 € δεν επαρκεί για  
το έργο «Ανανέωση και ∆ιαµόρφωση κόµης ∆ένδρων του ∆ήµου (Αριθµ..Μελ. 91/2011) , 
αλλά η απαιτούµενη πίστωση για το έργο  αυτό ανέρχεται στα 70.110,00 €. 
 
6. Από τον Κ.Α. 8115 των εξόδων  µεταφέρεται στο Αποθεµατικό για ενίσχυσή του το ποσό 
των 400.000€, διότι ήδη από  αυτόν τον κωδικό το τελευταίο 20ήµερο  του ∆εκεµβρίου (κατά 
την διάρκεια ολοκλήρωσης του προϋπολογισµού ) αποπληρώθηκαν  οφειλές  ύψους 
400.000 €. Στον Κωδικό 8115 υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση  ποσού  1.086.100,92 €  αλλά    
σήµερα πλέον οφείλονται  (1.086.100,92-400.000 € ) 686.100,92 € για οφειλές  για δαπάνες 
προµηθειών και παροχής υπηρεσιών παρελθόντων  ετών.  
 
7. Από το Αποθεµατικό µεταφέρεται το ποσόν των  28.233,00 € στον Κ.Α. 8111 για ενίσχυσή 
του διότι η εγγεγραµµένη πίστωση των 73.074,85 €  κρίνεται ανεπαρκής για αποπληρωµή 
οφειλών ΠΟΕ για δαπάνες παροχών σε προσωπικό. Το τελευταίο 20ήµερο του ∆εκεµβρίου, 
και µετά την κατάρτιση του προϋπολογισµού 
Προσκοµίστηκαν στην υπηρεσία επί πλέον  τιµολόγια, άρα το συνολικό ποσό της  πίστωσης 
πουτ6 απαιτείται ανέρχεται στο ποσόν των 101.307,85 €. 
  
8. Από το Αποθεµατικό µεταφέρεται  το ποσόν των 106.000€ στον Κ.Α.8112 των εξόδων για 
ενίσχυσή του  
∆ιότι η εγγεγραµµένη πίστωση των 136.373,75 € κρίνεται ανεπαρκής για την αποπληρωµή  
αµοιβών αρχόντων και τρίτων. 
 
9. Από το Αποθεµατικό µεταφέρεται το ποσόν των 288.000 € στον Κ.Α.8113 των εξόδων για 
ενίσχυσή του διότι η εγγεγραµµένη πίστωση των 207.920 € κρίνεται ανεπαρκής για  αµοιβές  
και έξοδα τρίτων –∆απάνες ύδρευσης . 
 
10. Από το Αποθεµατικό µεταφέρεται το ποσόν των 143.000 € στον Κ.Α.8116 των εξόδων 
για ενίσχυσή του, 
διότι  η εγγεγραµµένη πίστωση των 135.838,39€ κρίνεται ανεπαρκής για δαπάνες 
προµήθειας αναλωσίµων παρελθόντων ετών. Προσκοµίστηκαν τιµολόγια το τελευταίο 
20ήµερο του ∆εκεµβρίου.  
 
11.Από το Αποθεµατικό µεταφέρεται το ποσόν των 12.500 € στον Κ.Α.8117 των εξόδων  για 
ενίσχυσή  του, διότι η εγγεγραµµένη πίστωση των  48.771 € κρίνεται ανεπαρκής, για  
αποπληρωµή λοιπών εξόδων, αφού προσκοµίστηκαν επιπλέον τιµολόγια το τελευταίο 
20ήµερο του ∆εκεµβρίου. 
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12.Από το Αποθεµατικό µεταφέρεται  το ποσόν των 21.195 € στον Κ.Α. 8121 τ5ων εξόδων, 
για ενίσχυσή του, διότι η εγγεγραµµένη πίστωση  των 51.852,62 € κρίνεται ανεπαρκής για 
δαπάνες Αγορών για κτίρια , τεχνικά έργα  και προµήθειες  παγίων, αφού προσκοµίστηκαν 
επίπλέον τιµολόγια το  τελευταίο  20ήµερο του ∆εκεµβρίου.  
 
13.Από τον Κ.Α. των εξόδων 15.6473.02  µεταφέρεται στο Αποθεµατικό το ποσό των 2.000 €    
Για ενίσχυσή του, διότι οι δαπάνες  που θα  απαιτηθούν για έξοδα εθνικών εορτών  
ανέρχονται στο  ποσόν των  2.000 € και όχι στα 4.000  € που είναι η εγγεγραµµένη πίστωση  
στον προϋπολογισµό. 
 
Επίσης  από το Αποθεµατικό µεταφέρεται το ποσό των 2.000 €  στον Κ.Α.15.6691.01  για 
ενίσχυσή του, διότι η εγγεγραµµένη πίστωση των 13.000€ δεν επαρκεί για προµήθεια  
ταµπλώ, πανό και  ενηµερωτικών πινακίδων 
Η πίστωση που απαιτείται  γι’ αυτή τη δαπάνη ανέρχεται στα 15.000 €. 
 
14.Από το Αποθεµατικό µεταφέρεται το ποσόν των 14.000 € στον νεοδηµιουργούµενο Κ.Α. 
των εξόδων 00.6515 για προµήθειες (κρατήσεις)  του Ταµείου Παρακαταθηκών  και ∆ανείων 
για τις αποδιδόµενες στον ∆ήµο µας χρηµατοδοτήσεις. 

   
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου  
  
                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                               Κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 25 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Μπουντούρη 
Παρασκευή, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Αποστολίδου Μαρία, Καρράς Ευστράτιος, Κουσίδης 
Γεώργιος, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Σιώπης Κωνσταντίνος, Αρπατζάνη Μαρία, Ακτσελής 
Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης 
Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Σάββα 
Αικατερίνη,  Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης Χαράλαµπος, 
Παπαδήµας Αναστάσιος), λευκό 5 (Κατσαρός Ιωάννης, Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης 
Αρσένιος,  Παυλίδου Λαµπρινή, Βούζας Ηλίας).  
 
Α)Εγκρίνει την αναµόρφωση προϋπολογισµού (καθώς και την τροποποίηση του Ετήσιου 
Προγράµµατος δράσης αντίστοιχα) του ∆ήµου για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του 
∆ήµου και  για την υλοποίηση νέων δράσεων και ενεργειών  της ∆ιοίκησης ( ως η εισήγηση). 

 
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

                         
                 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 35/2012 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                           
                                               Ακριβές  Απόσπασµα,  
                                                
                                               Αµπελόκηποι  31 – 1 - 2012  
                                      
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                  Ο Πρόεδρος   
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                      Ακτσελής Γεώργιος 
 
   


