
 

 

 

                  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  28 - 11 - 2016 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης :368/2016 
 
ΘΕΜΑ: Αποδοχή ποσού για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων (31η  αναµόρφωση) 
 

  

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 28η του µήνα Νοεµβρίου έτους 2016, 

ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00µ.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 

Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 16446/24-11-2016 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 πέντε  (25) και απόντες οκτώ(08) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  

νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Εµεινίδης Αναστάσιος 
3 Γυµνόπουλος Κοσµάς 3 Γρούγιος Ηλίας 
4 Κωνσταντίνου Κυριάκος 4 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 
5 Καρράς Ευστράτιος 5 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
6 Κεσόγλου Παύλος 6 Νοτάκης Ιωάννης 
7 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 7 Σµήλιος Ηλίας 
8 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 8 Ράπτου Ολγα 
9 Κουσενίδης Αλέξανδρος 9  

10 Σουσλόγλου Νικόλαος 10  
11 Σιδηρόπουλος Σάββας 11  
12 Παναγιωτίδης Γαβριήλ  12  
13 Μανωλόπουλος Βασίλης 13  
14 Κατζικάς Γεώργιος 14  
15 Μεζίκης Βασίλειος 15  
16 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 16  
17 Κυριλλίδης Γεώργιος 17  
18 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 18  
19 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 19  
20 Λαϊνάκου Αφροδίτη 20  
21 Καζαντζίδης Γεώργιος 21  
22 Αβραµίδης Μωϋσής 22  
23 Λαδάς Παράσχος 23  
24 Γκαλέτσης Αθανάσιος 24  
25 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  

 
 



 

 

33  33  
 
Λόγο ανειληµµένων επαγγελµατικών υποχρεώσεων αποχώρησε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Βαλάνος 

Νικόλαος και ανέλαβε να συνεχίσει την διαδικασία ο Αντιπρόεδρος κ. Κυριλλίδης Γεώργιος. 

 

Ο Αντιπρόεδρος  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 η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.  

 

Επίσης κλήθηκαν και παρέστησαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Μενεµένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη. 

 

Ο Αντιπρόεδρος  εισηγήθηκε το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και η Αντιδήµαρχος κ. Αποστολίδου 

Μαρία έθεσε υπόψη των µελών ότι:  

Με την 33530/1-11-2016 απόφαση ΥΠΕΣ, αποδίδεται στους δήµους της χώρας από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 η ∆΄ δόση για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων και η 

απόδοση πραγµατοποιήθηκε για τον ∆ήµο µας µε το µε α.π. 10855/2016 έγγραφο του ΤΠ∆, και εισήχθη 

στο Ταµείο του ∆ήµου µε το µε αριθµό 230/2016 Γραµµάτιο Είσπραξης . 

 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω παρατιθέµενα έγγραφα, ο δήµος µας επιχορηγείται µε ποσό 9.798,16€ επιπλέον 

από το ποσό που είναι εγγεγραµµένο στον πρ/σµό του έτους 2016 για την κάλυψη των λειτουργικών 

δαπανών των σχολείων.   

 

Με βάση τα παραπάνω η οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου αφού έλαβε υπόψη της,   

• 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 Αµπελοκήπων - Μενεµένης έτους 2015, ο οποίος ψηφίστηκε µε την 

αριθ. 358/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

• τις αντίστοιχες προτάσεις των υπηρεσιών 

 

προτείνει:  

α)  την αποδοχή από το Υπουργείο Εσωτερικών του ποσού  των  9.798,16€ που  αφορά τις λειτουργικές 

δαπάνες των σχολείων , εφόσον το ποσό αυτό δίδεται επιπλέον από το ποσό που είναι εγγεγραµµένο 

στον πρ/σµό του έτους 2016 και  

β)  την αναµόρφωση πρ/µού 2016 µε την εγγραφή του ποσού των 9.798,16€ στον  Κ.Α  εσόδων, µε τίτλο 

« ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων»  και την ισόποση  µεταφορά του µέσω 

αποθεµατικού στον ΚΑ εξόδων 00.6711.01 µε τίτλο «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για λειτουργικές 

δαπάνες». 



 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 

∆.Κ.Κ., την εισήγηση του Αντιπροέδρου,                                                           

 

                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει την αποδοχή από το Υπουργείο Εσωτερικών του ποσού  των  9.798,16€ που  αφορά τις 

λειτουργικές δαπάνες των σχολείων , εφόσον το ποσό αυτό δίδεται επιπλέον από το ποσό που είναι 

εγγεγραµµένο στον πρ/σµό του έτους 2016. 

Β) Εγκρίνει  την αναµόρφωση πρ/µού 2016 µε την εγγραφή του ποσού των 9.798,16€ στον  Κ.Α  εσόδων, 

µε τίτλο « ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων»  και την ισόποση  µεταφορά του 

µέσω αποθεµατικού στον ΚΑ εξόδων 00.6711.01 µε τίτλο «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για 

λειτουργικές δαπάνες». 

Γ) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 368/2016 

 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 

 

Ο Αντιπρόεδρος                                                                                 Τα Μέλη 

 

Κυριλλίδης Γεώργιος                                                         Αµπελόκηποι  29 - 11 - 2016 

  

Η Ειδική Γραµµατέας                                                                   Ο Πρόεδρος 

        

 

 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                Βαλάνος Νικόλαος 


