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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

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

Α∆Α 45ΨΞΩΨΕ -  ΒΞΜ 

 

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος                                                        Απόσπασµα  
                 Κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                    Από το πρακτικό της  22 - 12 - 2011 
                                                                                                             συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2310 729609 – 2310 729-621 
 
Αριθ.  Απόφ. 391/2011 
 
ΘΕΜΑ: Εγκριση προϋπολογισµού έτους 2012.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 22αν του µήνα ∆εκεµβρίου 
του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 17531/17 -12-
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, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, 
Σουσλόγλου Νικόλαος Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη,  Λεµονίδου ∆έσποινα, 
Κυριλλίδης Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, 
Κατσαρός Ιωάννης, Τσιριγώτης Αρσένιος,  Παυλίδου Λαµπρινή,  Βούζας Ηλίας.  
     
ΑΠΟΝΤΕΣ : Αγοραστός Κωνσταντίνος, Σαπρανίδου Σωτηρία.  
 
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 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κος 
Καζαντζίδης Γ. έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι σύµφωνα µε την  αριθµ. Πρωτ. Oικ. 50698/2-
12-2011  διυπουργική απόφαση  των Υπουργών  Εσωτερικών  και  Οικονοµικών  δόθηκαν οι 
οδηγίες περί  εκτέλεσης του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2012 . 
   Καταχωρήθηκαν  όλες οι  αναγκαίες  πιστώσεις  σύµφωνα µε τις ανωτέρω οδηγίες στους 
αντίστοιχους Κ.Α. εσόδων και εξόδων, αφού ελήφθησαν υπόψη όλες οι απαιτήσεις των 
Υπηρεσιών ανά τµήµα καθώς και της ∆ιοίκησης. Σηµειωτέον ότι η τακτική επιχορήγηση  
(ΚΑΠ) των ∆ήµων για το έτος  2012 θα είναι µειωµένη κατά ποσοστό 15%, οπότε και στις 
αναγκαίες πιστώσεις που ζητήθηκαν από τις επιµέρους υπηρεσίες  έγιναν οι αναγκαίες  
µειώσεις  σε όσες δαπάνες ήταν ελαστικές, δηλαδή στο Τεχνικό  Πρόγραµµα, στις 
προµήθειες. Στην µισθοδοσία επίσης, αφού ελήφθησαν υπόψη α) Οι υπό συνταξιοδότηση 
υπάλληλοι και β) η εφαρµογή του ενιαίου µισθολογίου προβλέφτηκαν  χαµηλότερες 
πιστώσεις.   Στα έσοδα, ανεγράφησαν  οι αναµενόµενες εισπράξεις  µε  συγκρατηµένη 
αισιοδοξία λόγω της γενικής οικονοµικής κρίσης αλλά και σύµφωνα µε τις ανωτέρω οδηγίες. 
Με την υπ’ αριθ. 16739/30-11-2011 πρόσκληση του ∆ηµάρχου Αµπελοκήπων κλήθηκε η 
∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης στα πλαίσια σύνταξης του προσχεδίου του 
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προϋπολογισµού και κατέθεσε τις προτάσεις της οι οποίες αποτυπώνονται στο σχετικό 
πρακτικό και στην συνέχεια η Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου στην από 12-12-2011 
συνεδρίαση της συγκέντρωσε και αξιολόγησε τις προτάσεις των υπηρεσιών του ∆ήµου, τις 
οποίες διαβίβασε µε την υπ’ αριθ. 6/2011 απόφαση της στην Οικονοµική Επιτροπή του 
∆ήµου, µαζί µε το συνηµµένο σχέδιο που συνοδεύει την σχετική απόφαση.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου στην συνέχεια µε την υπ’ αριθ. 254/2011 απόφαση της, 
αφού έλαβε υπ’ όψιν της τις κατατεθείσες προτάσεις και στοιχεία συντάσσει τον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου, τον οποίο και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’ 
αριθ. 254/2011 απόφαση της.    
    
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να τοποθετηθεί επι του θέµατος. 
 
Ο κ. Κυριλλίδης (εκ µέρους της παράταξης Ο.ΡΜ.Η. λέει ότι ψηφίζουµε τα κονδύλια που 
αφορούν τις λειτουργικές δαπάνες και απέχουµε από τα κονδύλια που αφορούν το Τεχνικό 
Πρόγραµµα.  
 
Ο κ. Κατσαρός (Παράταξη Αριστερής Συνεργασίας) λέει ότι ο προϋπολογισµός είναι σε 
άµεση εξάρτηση από τον κρατικό προϋπολογισµό, λαµβάνει τις κατευθύνσεις του από την 
σηµερινή Κυβέρνηση µε τεράστιες µειώσεις σε όλα τα επίπεδα. Καταψηφίζουµε τον 
προϋπολογισµό γιατί γονατίζει την λαϊκή οικογένεια και οδηγεί στην κατεδάφιση των 
εργασιακών σχέσεων.  
 
Ο κ. Βούζας (παράταξη Εργατική Αντεπίθεση) λέει ότι διαφωνώ µε την φιλοσοφία του 
προϋπολογισµού, δεν πρόκειται να εκτελεσθεί γιατί ο κόσµος αδυνατεί να ανταποκριθεί στα 
τέλη που επιβάλλονται, είναι κοµµένος και ραµµένος στο κλίµα της εποχής και θα πρέπει να 
αντιταχθούµε εντείνοντας την διεκδικητική µας δράση.                           
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, το από 9-12-2011 πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαβούλευσης, την υπ’ αριθ. 6/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, την υπ’ αριθ. 
254/2011 απόφαση της Ο.Ε.  
                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ             
                                                                Κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 20 υπέρ (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, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς 
Γεώργιος, Σουσλόγλου Νικόλαος), η παράταξη Ο.ΡΜ.Η. υπέρ ως προς την ψήφιση αποχή  
ως προς τα κονδύλια του Τεχνικού προγράµµατος (Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα 
Αικατερίνη,  Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης 
Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος), κατά 4 (Κατσαρός Ιωάννης, Τσιριγώτης Αρσένιος,  
Παυλίδου Λαµπρινή,  Βούζας Ηλίας, σύµφωνα µε τις τοποθετήσεις τους). 
 
Α). Εγκρίνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2012 ως ακολούθως: 
 
ΕΣΟ∆Α 
----------- 
Τακτικά έσοδα                                           16.497.762,71 
Έκτακτα έσοδα                                            5.551.830,13 
Έσοδα ΠΟΕ                                                2.633.955,54 
Εισπράξεις από Απαιτήσεις                         1.558.669,93 
Εισπράξεις υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων   3.097.000,00 
Χρηµατικό υπόλοιπο                                    1.491.094,92 

 
ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΣΟ∆ΩΝ                            30.830.313,23 € 
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ΕΞΟ∆Α 
------------ 
Έξοδα χρήσης                                            19.582.997,85 
Επενδύσεις                                                   5.430.314,99 
Πληρωµές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις          5.601.931,53 
Αποθεµατικό                                                    215.068,86 
ΣΥΝΟΛΟΝ    ΕΞΟ∆ΩΝ                               30.830.313,23   
 
 
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
                           
                                Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 391/2011 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                           
                                               Ακριβές  Απόσπασµα,  
                                                
                                               Αµπελόκηποι  23 – 12 - 2011  
                                      
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                  Ο Πρόεδρος   
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                      Ακτσελής Γεώργιος 
 
   


