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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 : 358/2015 

       ΘΕΜΑ: Εγκριση προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2016. 
 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 16ην του µήνα Νοεµβρίου του έτους 
2015 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 21,30 µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 15475/11 -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 1ο  Θέµα της ηµερήσιας διάταξης  και ο  Αντιδήµαρχος κος 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ έθεσε υπ΄όψιν των µελών ότι µε την υπ’ αριθ. 151/2015 απόφαση 
Οικονοµικής επιτροπής (Α∆Α: 67Ζ∆ΩΨΕ-927) καταρτίσθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισµού 
2016 σύµφωνα µε τις οδηγίες της 26945/31-07-2015 ΚΥΑ  υπουργών Εσωτερικών και 
Οικονοµικών και στη συνέχεια έγινε η ενσωµάτωση του σχεδίου του προϋπολογισµού στην 
ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών , προκειµένου το 
Παρατηρητήριο Οικονοµικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α του άρθρου 4 του Ν.4111/2013, να παράσχει 
τη γνώµη του µε βάση κριτήρια που καθορίζονται µε απόφασή του, µε σκοπό την επίτευξη 
ρεαλιστικών και ισοσκελισµένων προϋπολογισµών. 
 
Το παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. µας απέστειλε την γνώµη του επι του 
σχεδίου του προϋπολογισµού έτους 2016(α.π.499/2015 ζητώντας να περάσουν οι προτεινόµενες 
παρατηρήσεις στο συνταχθέν σχέδιο του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το έτος 2016 σύµφωνα 
µε τις επισηµάνσεις του ανωτέρω εγγράφου. 
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µε την υπ’ αριθ. 195/2015 απόφαση της ενέταξε τις 
προτεινόµενες αλλαγές στο σχέδιο προϋπολογισµού του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του 
Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και καλεί τα µέλη να τοποθετηθούν σχετικά. 
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Ο κος Κυριλλίδης (επικεφαλής της παράταξης «Πολίτες σε δράση» καταψηφίζει τον 
προϋπολογισµό µε εξαίρεση τις λειτουργικές δαπάνες, λοιπές αποδείξεις και το αποθεµατικό. 
 
Ο κος Καζαντζίδης (επικεφαλής της παράταξης «Οραµα για το Μέλλον» λέει ότι ο 
προϋπολογισµός αποτυπώνει την λογική της ∆ιοίκησης για τον ∆ήµο µε την οποία διαφωνούµε 
και ψηφίζουµε λευκό. 
 
Ο κος Λαδάς (επικεφαλής της παράταξης «Ενότητα για Αλληλεγγύη και Ανατροπή» λέει ότι ο 
προϋπολογισµός είναι πλασµατικός, οι ∆ήµοι οδηγούνται σε οικονοµική ασφυξία, δεν υπάρχουν 
πόροι και χρησιµοποιούνται µόνο τα χρήµατα του ΕΣΠΑ, πρέπει να γίνουµε διεκδικητικοί για να 
µπορέσουµε να αλλάξουµε την κατάσταση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.  Ο προϋ/σµός είναι 
αντιαναπτυξιακός όχι λόγω υπαιτιότητας του ∆ήµου και για τον λόγο αυτό δεν τον ψηφίζουµε. 
 
Ο κος Νοτάκης (επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» λέει ότι η Κυβέρνηση ωθεί τους 
∆ήµους σε οικονοµική ασφυξία µε τις εφαρµοζόµενες πολιτικές και γι’ αυτό τον λόγο 
καταψηφίζουµε. 
 
Ο κος Σµήλιος (επικεφαλής της παράταξης «Ανυπακοή» λέει ότι η αποδοχή των εφαρµοζόµενων 
πολιτικών οδηγεί τους ∆ήµους σε αδιέξοδο. Ο προϋπολογισµός δεν ανταποκρίνεται στις αν΄’αγκες 
του κόσµου, άλλο προϋπολογισµό έπρεπε να συζητάµε σήµερα, τον οποίο θα είχαµε 
διαµορφώσει µε τον κόσµο και θα τον διεκδικούσαµε δυναµικά.  
 
 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. 195/2015 απόφαση της Ο.Ε. τις 
τοποθετήσεις των µελών 
 
                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

               Κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 17 υπέρ (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), κατά 10 (Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – 
Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Λαδάς Παράσχος, 
Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσσα, Σµήλιος Ηλίας) 
λευκό 3 (Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, σύµφωνα µε τις 
τοποθετήσεις τους). 
 
Α) Εγκρίνει τον συνταχθέντα βάσει της υπ’ αριθ. 195/2015 αποφάσεως της Οικονοµικής 
Επιτροπής προϋπολογισµό του ∆ήµου για το έτος 2015, ο οποίος συνοπτικά έχει ως ακολούθως: 
 

Κωδικοί αριθμοί Έσοδα και Εισπράξεις Προϋπολογισμός 

0 Τακτικά Έσοδα 11.349.152,06 

1(πλην 13) Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 371.000,00 

2 Έσοδα παρελθόντων ετών 960.000,00 

31 Εισπράξεις από Δάνεια 0,00 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 1.851.482,74 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων 2.628.000,00 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους 3.118.790,30 

13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 1.296.059,56 

Σύνολo Πόρων 21.574.484,66 

   

Κωδικοί αριθμοί Έξοδα και Πληρωμές Προϋπολογισμός 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5.536.000,00 

61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 2.475.156,00 
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63,64 Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 520.840,46 

651 Τοκοχρεωλύσια δανείων 367.050,82 

66 Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών 1.033.000,00 

67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 2.814.528,55 

81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 2.361.946,78 

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 

82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 4.265.256,59 

     

  Επενδύσεις  

71 Αγορές 301.300,00 

73 Έργα 1.274.510,00 

74 Μελέτες 140.653,56 

75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0,00 

652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων 310.500,00 

9111 Αποθεματικό 173.741,90 

Σύνολo εξόδων και πληρωμών 21.574.484,66 

 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση υπ΄άριθµ. 151/2015 Οικονοµικής Επιτροπής 

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

                       
                            Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 358/2015 
 
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 
 
 
 

 


