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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                       Από το πρακτικό της  04- 12 - 2017 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 354/2017        
 

ΘΕΜΑ:  27η  αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 04η του µήνα ∆εκεµβρίου 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. 24595/30-11-2017 

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 έξι (26) και απόντες επτά (07) οι οποίοι δεν προσήλθαν 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Εµεινίδης Αναστάσιος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Βαλάνος Νικόλαος 
3 Κωνσταντίνου Κυριάκος 3 Κεσόγλου Παύλος 
4 Γυµνόπουλος Κοσµάς 4 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 
5 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 5 Κυριλλίδης Γεώργιος 
6 Μανωλόπουλος Βασίλης 6 Λαδάς Παράσχος 
7 Σουσλόγλου Νικόλαος 7 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
8 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 8  
9 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 9  
10 Κουσενίδης Αλέξανδρος 10  
11 Καρράς Ευστράτιος 11  
12 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 12  
13 Σιδηρόπουλος Σάββας 13  
14 Γρούγιος Ηλίας 14  
15 Κατζικάς Γεώργιος 15  
16 Μεζίκης Βασίλειος 16  
17 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 17  
18 Αθανασιάδης Ιωάννης 18  
19 Καζαντζίδης Γεώργιος 19  
20 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 20  
21 Αβραµίδης Μωυσής 21  
22 Γκαλέτσης Αθανάσιος 22  
23 Μαυρίδου Αναστασία 23  
24 Νοτάκης Ιωάννης 24  
25 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 25  
26 Σµήλιος Ηλίας 26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
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31  31  
32  32  
33  33  
 

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 8ο 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  
 
Α. Ενισχύει το αποθεµατικό από τον 
ΚΑ 30.8115.01 «∆ιάφορα Έξοδα» µε ποσό ύψους 100.000,00€ διότι στον ΚΑ αυτόν είχαν προβλεφθεί οι 
καταβολές εξόδων παρελθόντων ετών, οι οποίες καλύφθηκαν από επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ και για τον 
λόγo αυτό δεν θα χρειαστεί το συγκεκριµένο ποσό για πληρωµή δαπανών εντός του 2017.  
Τα ποσά προέρχονται από ίδια έσοδα του ∆ήµου. 

 
Β. Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων εκ του αποθεµατικού 

1. ΚΑ 00.6492 «∆ικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων» 
µε ποσό ύψους 7.000,00€ 

2. ΚΑ 00.6073.01 «∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια» µε 
ποσό ύψους 500,00€ 

3. ΚΑ 10.6151.01 «∆ικαιώµατα ΕΛΤΑ από την είσπραξη εσόδων υπέρ του ∆ήµου» µε ποσό ύψους 
1.200,00€  

4. ΚΑ 15.7131.07 «Προµήθεια ιατρικών µηχανηµάτων για το ∆ηµοτικό Πολυϊατρείο» µε ποσό ύψους 
16.000,00€ 

5. ΚΑ 30.6233.01 «Ενοικίαση µηχανηµάτων χωµατουργικών έργων» µε ποσό ύψους 16.000,00€ 
 

Γ. ∆ηµιουργία νέων ΚΑ εξόδων µε ενίσχυση εκ του αποθεµατικού 
1. ΚΑ 30.6261.03 «Συντήρηση WC 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αµπελοκήπων» µε ποσό ύψους 

9.907,60€ 
2. ΚΑ 30.6117.02 «Πιστοποίηση ηλεκτρολογικών πινάκων σύµφωνα µε ΥΑ.7.5/1816/88 / 

27/02/2004» µε ποσό ύψους 930,00€ 
3. ΚΑ 30.6117.03 «Παροχή υπηρεσιών 3D σχεδίων και φωτορεαλιστικού σχεδιασµού» µε 

ποσό ύψους 19.500,00€ 
4. ΚΑ 30.7131.05 «Προµήθεια & εγκατάσταση συστήµατος προειδοποίησης σε φωτεινούς 

σηµατοδότες» µε ποσό ύψους 17.856,00€ 
5. ΚΑ 30.7133.03 «Προµήθεια αποθηκευτικών συστηµάτων» µε ποσό ύψους 17.000,00€ 
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∆. Τµήµα 20 του προϋπολογισµού: 
1. Προτείνεται η ενίσχυση του ΚΑ 20.6264.01 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων» µε ποσό 

2.000,00€ 
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 (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 του ανωτέρω ΚΑ εξόδων, προτείνεται µείωση από τον ΚΑ 20.6051 µε τίτλο 
«Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου» ποσού 2.000,00€ 
 
E. Αύξηση ΚΑ εσόδων (µε αντίστοιχη µείωση άλλων ΚΑ εσόδων) λόγω αυξηµένης είσπραξης  
 

1. Προτείνεται η  ενίσχυση του ΚΑ εσόδων  2111.01  µε τίτλο «Tακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισµού που εισπράττονται οίκοθεν» µε ποσό ύψους 15.000,00€  εφόσον ήδη η είσπραξη είναι 
υψηλότερη από το εγγεγραµµένο κατά 13.601,88€  

2. Προτείνεται η  ενίσχυση του ΚΑ εσόδων  2211  µε τίτλο «Έκτακτα γενικά έσοδα» µε ποσό ύψους 
2.500,00€  εφόσον ήδη η είσπραξη είναι υψηλότερη από το εγγεγραµµένο κατά 1.915,59€ 

3.  Προτείνεται η  ενίσχυση του ΚΑ εσόδων  0441.02  µε τίτλο «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας- οίκοθεν 
είσπραξη» µε ποσό ύψους 6.500,00€  εφόσον ήδη η είσπραξη είναι υψηλότερη από το εγγεγραµµένο 
κατά 5.382,11€ 
 
Επειδή, σύµφωνα µε τις οδηγίες της αριθµ. 299476/26-7-2016 ΚΥΑ υπουργών Εσωτερικών και 
Οικονοµικών, οι ανωτέρω ΚΑ ανήκουν στην κατηγορία  εσόδων όπου δεν είναι δυνατή η αύξηση 
επιµέρους ΚΑ παρά µόνον όταν υπάρχει συνολική αύξηση της οµάδας των εσόδων αυτών (Οµάδα 1), µε 
σκοπό την ισορροπία της οµάδας, εφόσον το συνολικό έσοδο που είναι εγγεγραµµένο στην οµάδα δεν 
έχει αυξηθεί ακόµη, µειώνεται ισόποσα – ήτοι κατά 24.000,00€ (15.000,00 + 2.500,00 + 6.500,00€) ο ΚΑ 
0521  µε τίτλο «Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων». 

 
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 Κατά Πλειοψηφία 
Με ψήφους 25 Υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 

Κωνσταντίνου Κυριάκος, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Γρούγιος Ηλίας, Καρράς Ευστράτιος,  Αρµπατζάνη-

Τσοµπάνογλου Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Σιδηρόπουλος Σάββας, 

Κουσενίδης Αλέξανδρος, Μανωλόπουλος Βασίλης, Κατζικάς Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλης, 

Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή, Αθανασιάδης Ιωάννης, Καζαντζίδης 

Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωυσής, Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα,  

Γκαλέτσης Αθανάσιος, Μαυρίδου Αναστασία) 1 κατά (Σµήλιος Ηλίας) 

 
Α) Εγκρίνει την 27η 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 354/2017 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
Ο Πρόεδρος 
                                                                            Τα Μέλη 
Κουσενίδης Αλέξανδρος                             Αµπελόκηποι  05 - 12 - 2017 
                                                               
Ακριβές Απόσπασµα 
 
Η Ειδική Γραµµατέας                                             Ο Πρόεδρος 

 
 
 

 Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                           Κουσενίδης Αλέξανδρος                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


