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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

 

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος                                                                Απόσπασµα  
                 Κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                  Από το πρακτικό της  5 - 12 - 2011 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2310 729609 – 2310 729-621 
 
Αριθ.  Απόφ. 386/2011 
 

ΘΕΜΑ: Αναµορφώσεις προϋπολογισµού του ∆ήµου.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 5η του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 
2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 16715/30 -11-2011 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από 
το σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Μπουντούρη Παρασκευή, 
Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Αποστολίδου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Καρράς Ευστράτιος, 
Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Αρπατζάνη Μαρία, Ακτσελής Γεώργιος, Μεζίκης 
Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λαδάς Παράσχος Λεµονίδου ∆έσποινα, 
Κυριλλίδης Γεώργιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, 
Κατσαρός Ιωάννης, Τσιριγώτης Αρσένιος,  Παυλίδου Λαµπρινή, Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας 
Ηλίας.  

     
ΑΠΟΝΤΕΣ :  
Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Σουσλόγλου Νικόλαος,  Σάββα Αικατερίνη. 
 
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 και παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και 
Μενεµένης.  
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 11ον θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κος 
Καζαντζίδης Γ. έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του 
∆ήµου και για την υλοποίηση νέων δράσεων και ενεργειών της ∆ιοίκησης, επιβάλλεται σύµφωνα 
µε τον Κ.∆.Κ. Ν.3463/2011 η αναµόρφωση του προϋπολογισµού ως προς τους παρακάτω 
Κωδικούς εξόδων:  
1 Από τον Κ.Α. των εξόδων 30.7336.08 µεταφέρεται στο Αποθεµατικό το ποσόν των 15.712,44 € 
για ενίσχυσή του, διότι το ποσόν που υπάρχει ως εγγεγραµµένη πίστωση των 34.194 € για το 
έργο «Εγκατάσταση δύο αποδυτηρίων (Προκάτ) σε δύο γήπεδα ποδοσφαίρου του ∆ήµου» 
Μελέτη 46/2009,χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ, δεν θα υλοποιηθεί ολόκληρο και η εναποµείνουσα 
πίστωση δύναται να µεταφερθεί στο Αποθεµατικό. 
 
2. Από το Αποθεµατικό µεταφέρεται το ποσόν των 15.712,44 € στον νεοδηµιουργούµενο Κ.Α. των 
εξόδων 30.7323.23 για ενίσχυσή του για τις δαπάνες του έργου «Αποκαταστάσεις οδοστρωµάτων 
∆ήµου Μενεµένης» Μελέτη 36/2007,που εκ παραδροµής δεν συµπεριλήφθηκε στα συνεχιζόµενα 
έργα του 2011 κα θα χρηµατοδοτηθεί από ΣΑΤΑ, σύµφωνα µε το αριθµ.πρωτ.6.619/28-11-2011 
υπηρεσιακό σηµείωµα της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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3. Από τον Κ.Α. 10.6011 µεταφέρεται το ποσό των 5.000 € στο Αποθεµατικό για ενίσχυσή του, 
διότι δεν θα απαιτηθεί η ανωτέρω πίστωση για την µισθοδοσία του µονίµου ∆ιοικητικού 
προσωπικού. 

 
4. Από τον Κ.Α.20.6011 των εξόδων µεταφέρεται το ποσόν των 2.000€ στο Αποθεµατικό για 

ενίσχυσή του, διότι δεν θα απαιτηθεί η ανωτέρω πίστωση για την µισθοδοσία του µονίµου 
προσωπικού της Υπηρεσίας Καθαριότητας. 

 
5. Από τον Κ.Α.30.6011 των εξόδων µεταφέρεται το ποσόν των 11.000€ στο Αποθεµατικό για 

ενίσχυσή του, διότι δεν θα απαιτηθεί η ανωτέρω πίστωση για την µισθοδοσία του µονίµου 
προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 
6. Από τον Κ.Α.10.6021 των εξόδων µεταφέρεται το ποσόν των 10.000 € στο Αποθεµατικό για 

ενίσχυσή του, διότι η πίστωση αυτή δεν θα απαιτηθεί για την µισθοδοσία των υπαλλήλων 
αορίστου χρόνου των ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών.  

 
7. Από τον Κ.Α. των εξόδων 50.6011 των εξόδων µεταφέρεται το ποσόν των 1.500 € στο 

Αποθεµατικό για ενίσχυσή του, διότι η πίστωση αυτή δεν θα απαιτηθεί για την µισθοδοσία του 
προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 

 
8. Από τον Κ.Α. 10.6051 των εξόδων µεταφέρεται το ποσόν των 7.000€ στο Αποθεµατικό για 

ενίσχυσή του, διότι η πίστωση αυτή δεν θα απαιτηθεί για την απόδοση εργοδοτικών εισφορών της 
µισθοδοσίας των µονίµων  υπαλλήλων της ∆/νσης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

 
9. Από τον Κ.Α. 20.6051 των εξόδων µεταφέρεται το ποσόν των 7.000€ στο Αποθεµατικό για 

ενίσχυσή του, διότι η πίστωση αυτή δεν θα απαιτηθεί για την απόδοση εργοδοτικών εισφορών της 
µισθοδοσίας των µονίµων υπαλλήλων της Υπηρεσίας Καθαριότητας. 

 
10.Από τον Κ.Α. 30.6051 των εξόδων µεταφέρεται το ποσόν των 3.000 € στο Αποθεµατικό για 

ενίσχυσή του, διότι η πίστωση αυτή δεν θα απαιτηθεί για την  απόδοση εργοδοτικών εισφορών 
της µισθοδοσίας των υπαλλήλων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 
11.Από τον Κ.Α. 35.6051 των εξόδων µεταφέρεται το ποσόν των 4.000€ στο Αποθεµατικό για 

ενίσχυσή του, διότι η πίστωση αυτή δεν θα απαιτηθεί για την απόδοση των εργοδοτικών 
εισφορών της µισθοδοσίας των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Κήπων. 

 
12.Από το Αποθεµατικό µεταφέρεται το ποσόν των 4.845,58 € στον νεοδηµιουργούµενο Κ.Α.των 

εξόδων 20.7333.09   για ενίσχυσή του, για το έργο «∆ιαχείριση ογκωδών απορριµµάτων ∆ήµου» 
Αριθµός Μελέτης 94/2008 του πρώην ∆ήµου Μενεµένης, που εκ παραδροµής δεν 
συµπεριλήφθηκε στα συνεχιζόµενα έργα του 2011, σύµφωνα µε το αριθµ.6618/28-11-2011 
υπηρεσιακό σηµείωµα της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 
13.Aπό τον Κ.Α. των εξόδων 35.7332.05  µεταφέρεται στο Αποθεµατικό το ποσό των 8.000 € για 

ενίσχυσή του, διότι η αρχικά εγγεγραµµένη πίστωση σ άυτόν τον Κ.Α.για δαπάνες του έργου  
«Καταπολέµησης της πιτυοκάµπης» δεν θα χρησιµοποιηθεί. 
 
14. Από τον Κ.Α. των εξόδων 35.7332.07 µεταφέρεται το ποσόν των 30.000 € στο Αποθεµατικό για 

ενίσχυσή του, διότι η αρχικά εγγεγραµµένη πίστωση σ’αυτόν τον Κωδικό δεν θα χρησιµοποιηθεί 
για το έργο « Αποξήλωση πρεµνών και φύτευση νέων δένδρων»  

 
15.Από τον Κ.Α. των εξόδων 30.7336.03 µεταφέρεται το ποσόν των  7.000 € στο     Αποθεµατικό  για 

ενίσχυσή του, διότι η αρχικά εγγεγραµµένη πίστωση σ’αυτόν τον Κωδικό δεν θα χρησιµοποιηθεί 
για το έργο «Ετήσια πιστοποίηση ανελκυστήρων» 
 
16.Τροποποιείται η αριθµ.372/21-11-2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα 
Αναµορφώσεις Προϋπολογισµού ως  προς τις παραγράφους 12, 13 και 22 για τους παρακάτω 
λόγους : Οι πιστώσεις των κωδικών 10.6612 και 10.6142 χρησιµοποιήθηκαν  από  υπαλλήλους  
στο χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε από την πρόσκληση του ∆ηµ. Συµβουλίου έως και την 
συνεδρίαση του ∆.Σ., µε αποτέλεσµα η ενίσχυση του Αποθεµατικού να µην είναι επαρκής για την 
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περίπτωση της παραγράφου 22 και την ενίσχυση του Κ.Α.για δαπάνες ύδρευσης. Με την 
παρούσα απόφαση  µεταφέρεται από το Αποθεµατικό το ποσόν των 117.957 στον Κ.Α. των 
εξόδων  8113 για ενίσχυσή του για δαπάνες ύδρευσης 

. 
17. Από το Αποθεµατικό µεταφέρεται το ποσόν των 4.000 € στον Κ.Α .των εξόδων 00.6434 για 
ενίσχυσή του, διότι η εγγεγραµµένη πίστωση των 5.000  € για προµήθεια λουλουδιών , φυτών- 
στεφανιών για εκδηλώσεις του ∆ήµου κρίνεται ανεπαρκής.  
 
18.Από το Αποθεµατικό µεταφέρεται το ποσόν των 4.500 € στον Κ.Α. των εξόδων 30.6661.04 για 
ενίσχυσή του, διότι η εγγεγραµµένη πίστωση των 10.000 € κρίνεται ανεπαρκής  για προµήθεια 
χρωµάτων. 
 
19.Από το Αποθεµατικό µεταφέρεται το ποσόν των 880,00 € στον νεοδηµιουργούµενο 
Κ.Α.10.6162.02 για ενίσχυσή του, µε αιτιολογία «∆απάνες µεταφοράς µαθητών για επίσκεψη στην 
Βουλή» . Μέχρι το  έτος  2010, όσα σχολεία πραγµατοποιούσαν επίσκεψη στην  Βουλή των 
Ελλήνων (Αθήνα) έστελναν το τιµολόγιο µεταφοράς των µαθητών στην Νοµαρχία, η οποία και το 
εξοφλούσε, από φέτος όµως αυτές οι δαπάνες βαρύνουν τον ∆ήµο. ΄Ηδη το 3ο Γυµνάσιο  
Αµπελοκήπων πραγµατοποίησε την επίσκεψη στη Βουλή και απέστειλε το αντίστοιχο τιµολόγιο 
για πληρωµή στον ∆ήµο µας για πληρωµή. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την αναλυτική κατάσταση της υπηρεσίας 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

                                                                    Οµόφωνα 

Α). Τροποποιεί τον προϋπολογισµό του ∆ήµου για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του 
∆ήµου και για την υλοποίηση νέων δράσεων και ενεργειών της ∆ιοίκησης (ως η εισήγηση).  
 
 Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
                           
                                Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 386/2011 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                           
                                               Ακριβές  Απόσπασµα,  
                                                
                                               Αµπελόκηποι  6 – 12 - 2011  
                                      
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                  Ο Πρόεδρος   
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                      Ακτσελής Γεώργιος 
 

   


