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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 : 352/2015 

       ΘΕΜΑ: Αναµόρφωση προϋπολογισµού (26η αναµόρφωση). 
 

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 11ον  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: 

• 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 
• το γεγονός ότι οδεύουµε προς το κλείσιµο του οικονοµικού έτους και πλέον έχουν 
προκύψει οι απαραίτητες αυξοµειώσεις στους ΚΑ µισθοδοσίας, ώστε να ολοκληρωθεί το 
έτος ορθά 

 
προτείνει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τις εξής αναµορφώσεις του προϋπολογισµού έτους 
2015 
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Α. Προτείνεται η  ενίσχυση του αποθεµατικού ως εξής: 
1.Από τον ΚΑ 30.6011 µε τίτλο «Αποδοχές µονίµου προσωπικού» πίστωση 30.000,00€, η 
οποία δεν θα χρειαστεί έως το τέλος του τρέχοντος οικονοµικού έτους, σύµφωνα µε τους 
υπολογισµούς του Γραφείου Μισθοδοσίας.  
2. Από τον ΚΑ 35.6011 µε τίτλο «Αποδοχές µονίµου προσωπικού» πίστωση 20.000,00€ η 
οποία δεν θα χρειαστεί έως το τέλος του τρέχοντος οικονοµικού έτους, σύµφωνα µε τους 
υπολογισµούς του Γραφείου Μισθοδοσίας.  
3. Από τον ΚΑ 30.6051 µε τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές µόνιµου προσωπικού» πίστωση 
12.000,00€, η οποία δεν θα χρειαστεί έως το τέλος του τρέχοντος οικονοµικού έτους, 
σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του Γραφείου Μισθοδοσίας.  
4. Από τον ΚΑ 35.6051 µε τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές µόνιµου προσωπικού» πίστωση 
7.000,00€ η οποία δεν θα χρειαστεί έως το τέλος του τρέχοντος οικονοµικού έτους, σύµφωνα 
µε τους υπολογισµούς του Γραφείου Μισθοδοσίας.  
5. Από τον ΚΑ 30.6021µε τίτλο «Αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου» πίστωση 
29.000,00€, η οποία δεν θα χρειαστεί έως το τέλος του τρέχοντος οικονοµικού έτους, 
σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του Γραφείου Μισθοδοσίας.  
6. Από τον ΚΑ 30.6052 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού αορίστου χρόνου» 
πίστωση 9.000,00€ η οποία δεν θα χρειαστεί έως το τέλος του τρέχοντος οικονοµικού έτους, 
σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του Γραφείου Μισθοδοσίας.  
7. Από τον ΚΑ 00.6121 µε τίτλο «Αντιµισθία αιρετών, έξοδα παράστασης ∆ηµάρχου, 
αντιδηµάρχων, Προέδρου ∆Σ, Προέδρων ∆Κ» πίστωση 15.000,00€ η οποία δεν θα χρειαστεί 
έως το τέλος του τρέχοντος οικονοµικού έτους, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του 
Γραφείου Μισθοδοσίας.  
8. Από τον ΚΑ 15.6472.04 µε τίτλο «∆απάνες αθλητικών δραστηριοτήτων- συµµετοχή σε 
τουρνουά, εκδηλώσεις» πίστωση 1.490,00€ διότι η δαπάνη για το τρέχον έτος έχει ήδη 
καταβληθεί και το ποσό αυτό υπολείπεται.  
9. Από τον ΚΑ 35.7332.13 µε τίτλο «Αποµάκρυνση αυτοφυούς βλάστησης ελευθέρων 
χώρων του ∆ήµου (µελέτη 32/2014)» πίστωση 8.000,00€ διότι η δαπάνη έχει ήδη 
αποπληρωθεί και το ποσό αυτό υπολείπεται 
10. Από τον ΚΑ 30.7331.10 µε τίτλο «Συντήρηση µονώσεων σχολικών και δηµοτικών κτιρίων 
∆ΚΑ» (µελέτη 48/2015)» πίστωση 10.701,00€ διότι το ποσό υπολείπεται της υπογραφείσας 
σύµβασης  
 
Β. Προτείνεται η  ενίσχυση εκ του αποθεµατικού υφισταµένων ΚΑ ως εξής: 
1.  µε ποσό ύψους 90.000,00€ του υπάρχοντος ΚΑ εξόδων 10.6011 µε τίτλο «Αποδοχές 
µονίµων υπαλλήλων» εφόσον, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του Γραφείου Μισθοδοσίας, 
απαιτείται το ποσό αυτό ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες µισθοδοσίας των συγκεκριµένων 
υπαλλήλων έως το τέλος του τρέχοντος οικονοµικού έτους. 
2.  µε ποσό ύψους 14.000,00€ του υπάρχοντος ΚΑ εξόδων 10.6051 µε τίτλο «Εργοδοτικές 
εισφορές προσωπικού µονίµων υπαλλήλων» εφόσον, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του 
Γραφείου Μισθοδοσίας, απαιτείται το ποσό αυτό ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες µισθοδοσίας 
των συγκεκριµένων υπαλλήλων έως το τέλος του τρέχοντος οικονοµικού έτους. 
3.  µε ποσό ύψους 75.000,00€ του υπάρχοντος ΚΑ εξόδων 10.6021 µε τίτλο «Αποδοχές 
υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου» εφόσον, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς 
του Γραφείου Μισθοδοσίας, απαιτείται το ποσό αυτό ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες 
µισθοδοσίας των συγκεκριµένων υπαλλήλων έως το τέλος του τρέχοντος οικονοµικού έτους. 
4.  µε ποσό ύψους 9.000,00€ του υπάρχοντος ΚΑ εξόδων 35.6021 µε τίτλο «Αποδοχές 
προσωπικού αορίστου χρόνου» εφόσον, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του Γραφείου 
Μισθοδοσίας, απαιτείται το ποσό αυτό ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες µισθοδοσίας των 
συγκεκριµένων υπαλλήλων έως το τέλος του τρέχοντος οικονοµικού έτους. 
5.  µε ποσό ύψους 14.000,00€ του υπάρχοντος ΚΑ εξόδων 10.6052 µε τίτλο «Εργοδοτικές 
εισφορές προσωπικού αορίστου χρόνου» εφόσον, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του 
Γραφείου Μισθοδοσίας, απαιτείται το ποσό αυτό ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες µισθοδοσίας 
των συγκεκριµένων υπαλλήλων έως το τέλος του τρέχοντος οικονοµικού έτους. 
6.  µε ποσό ύψους 1.000,00€ του υπάρχοντος ΚΑ εξόδων 35.6052 µε τίτλο «Εργοδοτικές 
εισφορές προσωπικού αορίστου χρόνου» εφόσον, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του 
Γραφείου Μισθοδοσίας, απαιτείται το ποσό αυτό ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες µισθοδοσίας 
των συγκεκριµένων υπαλλήλων έως το τέλος του τρέχοντος οικονοµικού έτους. 
7.  µε ποσό ύψους 2.000,00€ του υπάρχοντος ΚΑ εξόδων 00.6026 µε τίτλο «Εργοδοτικές 
εισφορές επί των εξόδων παράστασης αιρετών» εφόσον, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς 
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του Γραφείου Μισθοδοσίας, απαιτείται το ποσό αυτό ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες έως το 
τέλος του τρέχοντος οικονοµικού έτους. 
8.  µε ποσό ύψους 3.000,00€ του υπάρχοντος ΚΑ εξόδων 10.6022 µε τίτλο «Υπερωριακή 
Εργασία Ληξίαρχου»» εφόσον, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του Γραφείου Μισθοδοσίας, 
απαιτείται το ποσό αυτό ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες έως το τέλος του τρέχοντος 
οικονοµικού έτους. 
9. µε ποσό ύψους 36.000,00€ του υπάρχοντος ΚΑ εξόδων 15.6041.02 µε τίτλο 
«Ασφαλιστικές εισφορές ωφελουµένων του προγράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτήρα» 
εφόσον, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του Γραφείου Μισθοδοσίας, απαιτείται το ποσό 
αυτό ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες µισθοδοσίας των συγκεκριµένων υπαλλήλων έως το 
τέλος του τρέχοντος οικονοµικού έτους. 
10. µε ποσό ύψους 47.000,00€ του υπάρχοντος ΚΑ εξόδων 15.6054.02 µε τίτλο 
«Εργοδοτικές εισφορές ωφελουµένων του προγράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτήρα» 
εφόσον, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του Γραφείου Μισθοδοσίας, απαιτείται το ποσό 
αυτό ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες µισθοδοσίας των συγκεκριµένων υπαλλήλων έως το 
τέλος του τρέχοντος οικονοµικού έτους. 
11.µε ποσό ύψους 7.942,50€ του υπάρχοντος ΚΑ εξόδων 10.6274.03 µε τίτλο «∆απάνες 
καθαριότητας δηµοτικών χώρων 2015» διότι θα πρέπει να καλυφθεί ένας µήνας εντός του 
2015 εκ της νέας σύµβασης.  
 
Ως προς το Τµήµα 20 του προϋπολογισµού: 
Γ. 1. Ο ΚΑ 20.6011 «Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων» µε ποσό 10.000,00€, εφόσον, 
σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του Γραφείου Μισθοδοσίας, απαιτείται το ποσό αυτό ώστε 
να καλυφθούν οι ανάγκες µισθοδοσίας των συγκεκριµένων υπαλλήλων έως το τέλος του 
τρέχοντος οικονοµικού έτους. 
2. Ο ΚΑ 20.6021 «Αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου» µε ποσό 25.000,00€, εφόσον, 
σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του Γραφείου Μισθοδοσίας, απαιτείται το ποσό αυτό ώστε 
να καλυφθούν οι ανάγκες µισθοδοσίας των συγκεκριµένων υπαλλήλων έως το τέλος του 
τρέχοντος οικονοµικού έτους. 
3. Ο ΚΑ 20.6052 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού αορίστου χρόνου» µε ποσό 
1.000,00€, εφόσον, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του Γραφείου Μισθοδοσίας, απαιτείται 
το ποσό αυτό ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες µισθοδοσίας των συγκεκριµένων υπαλλήλων 
έως το τέλος του τρέχοντος οικονοµικού έτους. 
 
Το ποσό αυτό, ως άθροισµα των τριών περιπτώσεων, 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 (έσοδα- έξοδα) 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 των ανωτέρω ΚΑ εξόδων, προτείνεται η εξής αναµόρφωση- 
µείωση ποσού 36.000,00€ από τον ΚΑ 20.6054.01 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού ορισµένου χρόνου» εφόσον το υπολειπόµενο ποσό στον ΚΑ επαρκεί για τις 
ανάγκες έως το τέλος του τρέχοντος οικονοµικού έτους σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του 
Γραφείου Μισθοδοσίας.  

 
∆. Προτείνεται η δηµιουργία νέων  ΚΑ εξόδων 
1. 10.6142.02 µε τίτλο «Επεξεργασία και µεταφορά κλαδιών (µελέτη αριθµ. 99/2015)»  µε 
ενίσχυσή του µε µεταφορά εκ του αποθεµατικού ποσού  8.000,00€ 
2. 30.7331.06  µε τίτλο «Αντικατάσταση ξύλινων καθισµάτων στο γήπεδο «Αστρεινίδης» 
(µελέτη αριθµ. 85/2014)»  µε ενίσχυσή του µε µεταφορά εκ του αποθεµατικού ποσού  
13.750,00€ 
 

Το σύνολο του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του δήµου. 
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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 ανωτέρω 26 αναµόρφωση του προϋπολογισµού για την κάλυψη αναγκών της 
υπηρεσίας (ως η εισήγηση).  
 
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

                       
                            Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 352/2015 
 
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 


