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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 14 -12-2015 

                                                                                                     συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313 689 - 690 
 
Αριθµός απόφασης : 396/2015  
 
ΘΕΜΑ:  Αναµόρφωση προϋπολογισµού (29η Αναµόρφωση). 

        Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 14ην του µήνα ∆εκεµβρίου 
του έτους 2015 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 21.30 συνήλθε το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 17099/10 -12 -
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, Γρούγιος Ηλίας, Κεσόγλου Παύλος, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Μεζίκης Βασίλειος, Αρµπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Γυµνόπουλος Κοσµάς, 
Κωνσταντίνου Κυριάκος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κατζικάς Γεώργιος, Μανωλόπουλος Βασίλειος,Σιδηρόπουλος Σάββας, 
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου 
Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς 
Παράσχος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Εµεινίδης Αναστάσιος, Καρράς Ευστράτιος, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, 
Λαδάς Ευάγγελος.  
 
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 15ον Θέµα, της ηµερήσιας διάταξης και ο  Αντιδήµαρχος κος 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι η οικονοµική 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 Αµπελοκήπων - Μενεµένης έτους 2015, ο οποίος 
ψηφίστηκε µε την αριθ. 353/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
• τις αντίστοιχες προτάσεις των υπηρεσιών του ∆ήµου 
 
προτείνει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τις εξής αναµορφώσεις του προϋπολογισµού έτους 2015 
 
Α. Προτείνεται η  ενίσχυση του αποθεµατικού ως εξής: 
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1. Aπό τον ΚΑ 30.7336.01 µε τίτλο «Συντήρηση κεντρικών κλιµατιστικών µονάδων» πίστωση 
5.510,40€, εφόσον δεν θα χρειαστεί να βαρύνει άλλο τον σχετικό ΚΑ εφόσον υπολείπεται της 
υπογεγραµµένης σύµβασης 
2. Από τον ΚΑ 10.6641.01 µε τίτλο «Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων» 
πίστωση 10.958,71€ διότι η προµήθεια καυσίµων έως το τέλος του οικονοµικού έτους είναι 
καλυµµένη λογιστικά από άλλους ΚΑ του πρ/σµού.  
3. Από τον ΚΑ 30.6641.01 µε τίτλο «Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων» 
πίστωση 17.220,82€ διότι η προµήθεια καυσίµων έως το τέλος του οικονοµικού έτους είναι 
καλυµµένη λογιστικά από άλλους ΚΑ του πρ/σµού.  
4. Από τον ΚΑ 35.6641.01 µε τίτλο «Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων» 
πίστωση 17.220,82€ διότι η προµήθεια καυσίµων έως το τέλος του οικονοµικού έτους είναι 
καλυµµένη λογιστικά από άλλους ΚΑ του πρ/σµού.  
5. Από τον ΚΑ 10.6737.01 µε τίτλο «Χρηµατοδότηση Κ∆Ε∆ΑΜ» πίστωση 80.000,00€ διότι δε θα 
πραγµατοποιηθεί η δαπάνη αυτή εντός του οικονοµικού έτους. 
 
Β. Προτείνεται η  ενίσχυση εκ του αποθεµατικού υφισταµένων ΚΑ ως εξής: 
1. µε ποσό ύψους 14.000,00€ του υπάρχοντος ΚΑ εξόδων 80.8261.02 µε τίτλο «Επιστροφές 
εισπραχθέντων αχρεωστήτως» εφόσον προέκυψαν: 
 
Α. Η µε α. π. 16829/4-12-2015 επιστολή της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, η οποία µας ενηµέρωσε ότι από 
λάθος µας κατέθεσε ποσό ύψους 7.000,00€ και θα πρέπει να της το επιστρέψουµε 
Β. Βάσει του µε αριθµό 4056/10-11-2015 ∆ιπλότυπο Είσπραξης εισπράχθηκαν από την εταιρία 
«Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΒΕ» 11.072,50€ ως κύρωση εκπρόθεσµης εκτέλεσης του έργου στο 
οποίο είναι ανάδοχος, αλλά το ποσό αυτό θα πρέπει να επιστραφεί στη ∆ιαχειριστική Αρχή του 
προγράµµατος ΕΣΠΑ, εφόσον αποτελεί έσοδο του ∆ηµοσίου.  
 
2.  µε ποσό ύψους 3.986,40€ του υπάρχοντος ΚΑ εξόδων 30.6262.06 µε τίτλο «Καθαρισµός 
φρεατίων» εφόσον το εγγεγραµµένο ποσό δεν επαρκεί για τις δαπάνες του έτους 
 
3. µε ποσό ύψους 45.000,00€ του υπάρχοντος ΚΑ εξόδων 00.6492 µε τίτλο «∆ικαστικά έξοδα και 
έξοδα δικαστικών αποφάσεων» εφόσον ήδη µας επιδόθηκε η υπ άριθµ. 1168/2015 απόφαση 
Τριµελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης καθώς και η υπ άριθµ. 6678/2015 απόφαση Ειρηνοδικείου 
Θεσσαλονίκης (δίκη σε δεύτερο βαθµό, ανακοπή κατά διαταγή πληρωµής), και ο ανωτέρω ΚΑ δεν 
έχει επαρκείς πιστώσεις για να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες αυτές. 
   
Γ. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που µας προσκόµισε η Ταµειακή Υπηρεσία, θα πρέπει να ενισχυθεί µε 
πίστωση 90.518,00€ ο ΚΑ 20.6211 «Ηλεκτρικό ρεύµα για φωτισµό οδών, πλατειών και λοιπών 
κοινοχρήστων χώρων» ώστε να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες της λογιστικής τακτοποίησης των 
ποσών που θα αποστείλει η ∆ΕΗ το τελευταίο δίµηνο του τρέχοντος οικονοµικού έτους, έσοδο το 
οποίο συνήθως εισέρχεται στο Ταµείο τις τελευταίες ηµέρες του έτους.  
  
Το ποσό αυτό θα πρέπει να προκύψει από αντίστοιχη µείωση ΚΑ του Τµήµατος 20 του 
προϋπολογισµού, εφόσον τα ανταποδοτικά έξοδα του ∆ήµου αντιµετωπίζονται µόνον από τα 
ανταποδοτικά έσοδα (καθαριότητα και ηλεκτροφωτισµός), για τα οποία η ισοζυγία τους (έσοδα- 
έξοδα) δεν πρέπει να διαταράσσεται. Για τον λόγο αυτόν δεν ενισχύονται από οποιονδήποτε ΚΑ 
µέσω αποθεµατικού αλλά µόνον από αντίστοιχους ΚΑ ανταποδοτικών,(δηλαδή από το αντίστοιχο 
τµήµα 20 του προϋπολογισµού).  
 
Συνεπώς, για την ενίσχυση  του ΚΑ 20.6211 µε ποσό 90.518,00€, προτείνεται η ισόποση µείωση 
των εξής ΚΑ: 

1. 20.6262.01 «Συντήρηση εγκαταστάσεων εορταστικού διακόσµου» µε ποσό 5.968,00€ εφόσον το 
ποσό αυτό υπολείπεται της εγγεγραµµένης σύµβασης 

2. 20.6264.01 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων» µε ποσό 10.000,00€ εφόσον η 
εργασία αυτή δεν θα πραγµατοποιηθεί 

3. 20.6264.02 «Επισκευή και συντήρηση ασυρµάτων και ποµποδεκτών» µε ποσό 5.000,00€ εφόσον 
η εργασία αυτή δεν θα πραγµατοποιηθεί 

4. 20.6322 «Τέλη κυκλοφορίας, δαπάνες ΚΤΕΟ, πινακίδες κα» µε ποσό 10.500,00€ εφόσον το ποσό 
αυτό δε θα χρειαστεί έως το τέλος του οικονοµικού έτους 

5. 20.6631 «Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού» µε ποσό 4.800,00€ εφόσον η 
δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από άλλους ΚΑ του προϋπολογισµού  
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6. 20.6634 «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού» µε ποσό 6.250,00€ εφόσον το ποσό 
αυτό υπολείπεται της εγγεγραµµένης σύµβασης 

7. 20.6635 «Προµήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας» µε ποσό 20.000,00€ εφόσον η προµήθεια 
αυτή δεν θα πραγµατοποιηθεί.  

8. 20.6691.01 «Προµήθεια εορταστικού διακόσµου» µε ποσό 28.000,00€ εφόσον η προµήθεια αυτή 
δεν θα πραγµατοποιηθεί 
 
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 

              Κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 21 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Κεσόγλου Παύλος, 
Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Μεζίκης Βασίλειος, Αρµπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Γυµνόπουλος 
Κοσµάς, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Ναλµπαντίδου 
Αφροδίτη, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Κατζικάς Γεώργιος, Σιδηρόπουλος 
Σάββας, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Αβραµίδης 
Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος),  3 αποχή (Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, 
Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία), 2 κατά (Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσσα), 
λευκό 2 (Ράπτου Ολγα,Σµήλιος Ηλίας). 
 
Α). Εγκρίνει την ανωτέρω 29η αναµόρφωση του προϋπολογισµού για κάλυψη αναγκών της 
υπηρεσίας (ως η ανωτέρω εισήγηση). 

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

                       
                            Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 3964/2015 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 

 
                         
Βαλάνος Νικόλαος                             Αµπελόκηποι 15 - 12 - 2015 
                                                          
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                              Ο Πρόεδρος   
    
 
Ε. Κουκουλιώτης                                     Βαλάνος Νικόλαος 
 
 
 

 


