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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
 
ΘΕΜΑ: Αναµόρφωση προϋπολογισµού έτους 2014 (33η αναµ).  
 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 1ην του µήνα ∆εκεµβρίου του 
έτους 2014 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20.00ην συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 16954/27-11-2014 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, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, 
Βαλάνος Νικόλαος, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σιδηρόπουλος Σάββας, 
Μανωλόπουλος Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, Καρράς Ευστράτιος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, 
Γυµνόπουλος Κοσµάς, Κάτζικας Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, Εµεινίδης 
Αναστάσιος, Κυριλλίδης Γεώργιος,  Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου 
Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος,  Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, 
Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου 
Νικόλαος, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Νοτάκης Ιωάννης.  
 

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα, 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 ο 
ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επίσης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αµπελοκήπων κα Κόπτη Ελένη και η κα Παλληκαρίδου Αναστασία, Πρόεδρος της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης.  
 

Ο Πρόεδρος αναφέρει το 8ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντ/ρχος κος Παναγιωτίδης 
Γαβριήλ έθεσε υπ’ όψιν του Συµβουλίου ότι ηοικονοµική 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 έτους 2014, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθ. 404/2013 

Α∆Σ  
• την ανάγκη ενίσχυσης υπαρχόντων Κωδικών που στην πορεία αναδείχθηκαν ανεπαρκείς    
 
Στο χρονικό σηµείο που βρισκόµαστε, ήτοι στο τέλος του οικονοµικού έτους, προκύπτουν εκ 
των πραγµάτων πολλά σηµεία του προϋπολογισµού που πρέπει να αναµορφωθούν, εφόσον 
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λήγει η χρονιά και η εικόνα των ελλείψεων των ΚΑ εξόδων είναι πλέον εµφανής και 
συγκεκριµένη. Για τον λόγο αυτόν οι αναµορφώσεις σε υπάρχοντες ΚΑ εξόδων είναι αρκετές, 
για να είναι εφικτή η πληρωµή των υποχρεώσεών µας, για όσες πρέπει να πληρωθούν έως 
το τέλους του χρόνου.  
 
Επίσης, εκ των υπηρεσιών που κινούν τις διαδικασίες για την εκτέλεση έργων, υπηρεσιών 
και προµηθειών, η εικόνα για το ποια προβλεπόµενα έργα δεν θα εκτελεστούν εντός του 
τρέχοντος έτους, είναι πλέον συγκεκριµένη. Γι αυτό και οι ΚΑ που αφορούν τέτοιες δαπάνες, 
εισάγονται πλέον στο αποθεµατικό προς ενίσχυσή του, για να καλυφθούν επαρκώς οι ΚΑ 
που είναι ελλειµµατικοί, προς ορθή λογιστική απεικόνιση και ταµειακή ισορροπία.  
 
Συνεπώς, αναλυτικά εισηγούµαστε: 
 
Α) Τις ακόλουθες µεταφορές πιστώσεων από το αποθεµατικό κεφάλαιο του 
προϋπολογισµού στους κάτωθι ΚΑ, για την αντιµετώπιση αναγκών που έχουν 
προβλεφθεί αλλά οι πιστώσεις αποδεικνύονται ανεπαρκείς για την κάλυψη της 
ετήσιας δαπάνης 

1. Μεταφορά ποσού ύψους 5.000,00€ στον ΚΑ 10.6051 µε τίτλο «εργοδοτικές 
εισφορές προσωπικού µονίµων υπαλλήλων» προς ενίσχυσή του, εφόσον το 
εγγεγραµµένο ποσό κρίνεται ανεπαρκές για να καλύψει  τις ανάγκες έως το τέλος 
του έτους (δαπάνες προπαρασκευής και διεξαγωγής των τριπλών εκλογών του 
Μαϊου 2014)  

2. Μεταφορά ποσού ύψους 30.000,00€ στον ΚΑ 10.6021 µε τίτλο «αποδοχές 
υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου» προς ενίσχυσή του, εφόσον το 
εγγεγραµµένο ποσό κρίνεται ανεπαρκές για να καλύψει  τις ανάγκες έως το τέλος 
του έτους, διότι το προσωπικό αυτό είχε µπει αρχικά σε διαθεσιµότητα και δεν 
προβλέφθηκε µισθοδοσία του, αλλά εργάζεται ακόµη έως σήµερα µε δικαστική 
απόφαση επί αίτησης ασφαλιστικών µέτρων (σχολικοί φύλακες) 

3. Μεταφορά ποσού ύψους 1.000,00€ στον ΚΑ 00.6126 µε τίτλο «εργοδοτικές 
εισφορές επί εξόδων παράστασης αιρετών» διότι το εγγεγραµµένο ποσό κρίνεται 
ανεπαρκές για να καλύψει  τις ανάγκες έως το τέλος του έτους 

4. Μεταφορά ποσού ύψους 1.500,00€ στον ΚΑ 00.6053 µε τίτλο «εργοδοτικές 
εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων» διότι το εγγεγραµµένο ποσό κρίνεται 
ανεπαρκές για να καλύψει  τις ανάγκες έως το τέλος του έτους 

5. Μεταφορά ποσού ύψους 800,00€ στον ΚΑ 15.6041.02 µε τίτλο «ασφαλιστικές 
εισφορές ωφελούµενων του προγράµµατος κοινωφελούς χαρακτήρα» διότι το 
εγγεγραµµένο ποσό κρίνεται ανεπαρκές για να καλύψει  τις ανάγκες έως το τέλος 
του έτους, αφορά δε τις ασφαλιστικές εισφορές των απασχολούµενων µε 
πεντάµηνες συµβάσεις 

6. Μεταφορά ποσού ύψους 500,00€ στον ΚΑ 15.6054.02 µε τίτλο «εργοδοτικές 
εισφορές ωφελούµενων του προγράµµατος κοινωφελούς χαρακτήρα» διότι το 
εγγεγραµµένο ποσό κρίνεται ανεπαρκές για να καλύψει  τις ανάγκες έως το τέλος 
του έτους αφορά δε τις εργοδοτικές εισφορές για τους  απασχολούµενους µε 
πεντάµηνες συµβάσεις 

7. Μεταφορά ποσού ύψους 12.000,00€ στον ΚΑ 80.8231 µε τίτλο «εισφορές σε 
ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία» διότι το εγγεγραµµένο ποσό κρίνεται 
ανεπαρκές για να καλύψει  τις ανάγκες έως το τέλος του έτους 

7α . Ισόποση µεταφορά ποσού ύψους 12.000,00€ στον ΚΑ εσόδου 4131 µε τίτλο 
«εισφορές σε ασφαλιστικούς φορείς και ταµεία»  
8. Μεταφορά ποσού ύψους 17.000,00€ στον ΚΑ 80.8223 µε τίτλο «απόδοση φόρων 

προµηθευτών εργολάβων, ελ. επαγγελµατιών κλπ.» διότι το εγγεγραµµένο ποσό 
κρίνεται ανεπαρκές για να καλύψει  τις ανάγκες έως το τέλος του έτους 

8α Ισόποση µεταφορά ποσού ύψους 17.000,00€ στον ΚΑ εσόδου 4123 µε τίτλο 
«φόρος προµηθευτών εργολάβων ελευθέρων επαγγελµατιών κλπ  
9. Μεταφορά ποσού ύψους 500,00€ στον ΚΑ 00.6331 µε τίτλο «Λοιποί φόροι και 

τέλη» διότι το εγγεγραµµένο ποσό κρίνεται ανεπαρκές για να καλύψει  τις ανάγκες 
έως το τέλος του έτους, εφόσον έχουν προκύψει και άλλα αυθαίρετα κτίρια του 
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δήµου µας που καλούµαστε να νοµιµοποιήσουµε, και πρέπει να καταβάλουµε το 
απαιτούµενο τέλος- παράβολο. 

10. Μεταφορά ποσού ύψους 4.500,00€ στον ΚΑ 15.6471.04 µε τίτλο «ηχητική 
κάλυψη εκδηλώσεων» διότι το εγγεγραµµένο ποσό κρίνεται ανεπαρκές για να 
καλύψει  τις ανάγκες έως το τέλος του έτους 

11. Μεταφορά ποσού ύψους 15.610,00€ στον ΚΑ 10.6012 µε τίτλο «Αποζηµίωση 
υπερωριακής εργασίας»           διότι το εγγεγραµµένο ποσό κρίνεται ανεπαρκές 
για να καλύψει  τις ανάγκες έως το τέλος του έτους (πρέπει να καταβληθούν οι 
δαπάνες δαπάνες προπαρασκευής και διεξαγωγής των τριπλών εκλογών του 
Μαϊου 2014)  

12. Μεταφορά ποσού ύψους 7.359,00€ στον ΚΑ 10.6022 µε τίτλο «Αποζηµίωση 
υπερωριακής εργασίας»              διότι το εγγεγραµµένο ποσό κρίνεται ανεπαρκές 
για να καλύψει  τις ανάγκες έως το τέλος του έτους  (πρέπει να καταβληθούν οι 
δαπάνες δαπάνες προπαρασκευής και διεξαγωγής των τριπλών εκλογών του 
Μαϊου 2014)  

13. Μεταφορά ποσού ύψους 2.500,00€ στον ΚΑ 10.6052 µε τίτλο «εργοδοτικές 
εισφορές προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου»  διότι το εγγεγραµµένο 
ποσό κρίνεται ανεπαρκές για να καλύψει  τις ανάγκες έως το τέλος του έτους 
(πρέπει να καταβληθούν οι δαπάνες προπαρασκευής και διεξαγωγής των 
τριπλών εκλογών του Μαϊου 2014)  

 
Β) Τις ακόλουθες µεταφορές πιστώσεων προς το αποθεµατικό κεφάλαιο του 
προϋπολογισµού προς ενίσχυσή του από τους κάτωθι ΚΑ: 

1. Μεταφορά ποσού ύψους  1.500,00€ από τον Κ.Α. 35.6692.03 µε τίτλο «προµήθεια 
πασσάλων στήριξης δένδρων»  προς το αποθεµατικό κεφάλαιο προς ενίσχυσή του, 
διότι η προµήθεια αυτή δεν θα υλοποιηθεί          

2. Μεταφορά ποσού ύψους  4.000,00€ από τον Κ.Α. 35.6662.01 µε τίτλο «προµήθεια 
αδρανών, οικοδοµικών υλικών πρασίνου»  προς το αποθεµατικό κεφάλαιο προς 
ενίσχυσή του, διότι η προµήθεια αυτή δεν θα υλοποιηθεί       

3. Μεταφορά ποσού ύψους  7.000,00€ από τον Κ.Α. 35.6693.01 µε τίτλο «προµήθεια 
φυτικού υλικού» προς το αποθεµατικό κεφάλαιο προς ενίσχυσή του, διότι το ποσό 
αυτό δεν θα χρησιµοποιηθεί. 

4. Μεταφορά ποσού ύψους  20.000,00€ από τον Κ.Α. 35.7332.10 µε τίτλο «συντήρηση 
πάρκων και διαφόρων χώρων πρασίνου» προς το αποθεµατικό κεφάλαιο προς 
ενίσχυσή του, διότι το έργο αυτό δεν θα πραγµατοποιηθεί  

5. Μεταφορά ποσού ύψους  3.438,77€ από τον Κ.Α. 35.7332.08 µε τίτλο 
«αποµάκρυνση αυτοφυούς βλάστησης ελευθέρων χώρων του ∆ήµου 2013» προς το 
αποθεµατικό κεφάλαιο προς ενίσχυσή του, διότι το έργο έχει ολοκληρωθεί και το 
ποσό αυτό υπολείπεται της σύµβασης 

6. Μεταφορά ποσού ύψους  6.839,00€ από τον Κ.Α. 35.7332.12 µε τίτλο «επεξεργασία 
και µεταφορά κλαδιών στη χωµατερή» προς το αποθεµατικό κεφάλαιο προς ενίσχυσή 
του, διότι το έργο έχει ολοκληρωθεί και το ποσό αυτό υπολείπεται της σύµβασης 

7. Μεταφορά ποσού ύψους  9.484,01€ από τον Κ.Α. 35.7332.13 µε τίτλο 
«αποµάκρυνση αυτοφυούς βλάστησης ελευθέρων χώρων του ∆ήµου 2014» προς το 
αποθεµατικό κεφάλαιο προς ενίσχυσή του, διότι για το έργο αυτό έχει υπογραφεί 
σύµβαση και το ποσό αυτό υπολείπεται της σύµβασης 

8. Μεταφορά ποσού ύψους  5.000,00€ από τον Κ.Α. 30.7336.03 µε τίτλο «ετήσια 
πιστοποίηση ανελκυστήρων» προς το αποθεµατικό κεφάλαιο προς ενίσχυσή του, 
διότι το έργο αυτό δεν θα γίνει  

9. Μεταφορά ποσού ύψους  900,00€ από τον Κ.Α. 30.7336.02 µε τίτλο «συντηρήσεις 
ανελκυστήρων και ανελκυστήρων ΑΜΕΑ» προς το αποθεµατικό κεφάλαιο προς 
ενίσχυσή του, διότι το έργο έχει ολοκληρωθεί και το ποσό αυτό υπολείπεται της 
σύµβασης  

10. Μεταφορά ποσού ύψους  3.000,00€ από τον Κ.Α. 30.7335.02 µε τίτλο «συντήρηση 
και επέκταση συνεδριακού συστήµατος» προς το αποθεµατικό κεφάλαιο προς 
ενίσχυσή του, διότι το έργο αυτό δεν θα γίνει  
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11. Μεταφορά ποσού ύψους  10.000,00€ από τον Κ.Α. 30.7335.01 µε τίτλο «επισκευή και 
συντήρηση προβληµατικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολείων» προς το 
αποθεµατικό κεφάλαιο προς ενίσχυσή του, διότι το έργο αυτό δεν θα γίνει  

12. Μεταφορά ποσού ύψους  3.722,00€ από τον Κ.Α. 30.7331.14 µε τίτλο «διαµόρφωση 
ανώγειου χώρου κτιρίου οδού Βύρωνος» προς το αποθεµατικό κεφάλαιο προς 
ενίσχυσή του, διότι το έργο έχει ολοκληρωθεί και το ποσό αυτό υπολείπεται της 
σύµβασης  

13. Μεταφορά ποσού ύψους  21.511,47€ από τον Κ.Α. 30.7331.15 µε τίτλο «συντήρηση 
βαφών κτιρίων ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων» προς το αποθεµατικό κεφάλαιο 
προς ενίσχυσή του, διότι έχει υπογραφεί σύµβαση για το έργο και το ποσό αυτό 
υπολείπεται της σύµβασης  

14. Μεταφορά ποσού ύψους  12.660,64€ από τον Κ.Α. 30.7331.16 µε τίτλο «συντήρηση 
βαφών κτιρίων ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης» προς το αποθεµατικό κεφάλαιο 
προς ενίσχυσή του, διότι έχει υπογραφεί σύµβαση για το έργο και το ποσό αυτό 
υπολείπεται της σύµβασης  

15. Μεταφορά ποσού ύψους  5.000,00€ από τον Κ.Α. 30.7331.11 µε τίτλο «∆ιάνοιξη 
οδού ∆ραγούµη» προς το αποθεµατικό κεφάλαιο προς ενίσχυσή του, διότι το έργο 
αυτό δεν θα γίνει  

16. Μεταφορά ποσού ύψους  5.000,00€ από τον Κ.Α. 30.7331.06 µε τίτλο 
«σιδηροκατασκευές για τις ανάγκες δηµοτικών κτιρίων» προς το αποθεµατικό 
κεφάλαιο προς ενίσχυσή του, διότι έχει υπογραφεί σύµβαση για το έργο και το ποσό 
αυτό υπολείπεται της σύµβασης  
 

Γ) Τη δηµιουργία νέου ΚΑ εσόδων 1211.01 µε τίτλο «επιχορήγηση του ∆ήµου για την 
προπαρασκευή και διεξαγωγή των δηµοτικών, περιφερειακών εκλογών και ευρωεκλογών 
Μαΐου 2014» όπου εισάγεται το ποσό των 22.969,00€ 
 
 
∆)Την ακόλουθη µεταφορά πίστωσης από το αποθεµατικό κεφάλαιο του 
προϋπολογισµού στους κάτωθι ΚΑ, για την αντιµετώπιση αναγκών που δεν έχουν 
προβλεφθεί  
Μεταφορά ποσού ύψους 8.098,79€ στον ΚΑ 15.6622.01 µε τίτλο «Προµήθεια παιχνιδιών για 
τον παιδικό σταθµό οδού Ν. Καζαντζάκη»  προς ενίσχυσή του, εφόσον το ποσό αυτό 
υπολείπεται του υπ΄αριθµ. 195/2012 γραµµατίου Είσπραξης της δωρεάς των 30.000,00€ 
που έγινε στον ∆ήµο µας από την εταιρία «Ελληνικά Πετρέλαια» για την ολοκλήρωση του 
ανωτέρω παιδικού σταθµού.  
 

Επιπλέον βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών 
εσόδων του δήµου. 

 
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 προτεινόµενη αναµόρφωση προϋπολογισµού έτους 2014 (33η αναµ.) (ως η 
αναλυτικά προεκτεθείσα εισήγηση της υπηρεσίας). 
   

Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο της εκτέλεσης της παρούσης. 
 
                             
     Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 362/2014 
 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 



Α∆Α: 7ΚΜ7ΩΨΕ-7ΗΙ 
 

[5] 
 

  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι  2 - 12 - 2014 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο Πρόεδρος     
  
  
Ε. Κουκουλιώτης                                   Βαλάνος Νικόλαος                              
 
                                                                                                                                                           


