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

                                        

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 Κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                   Από το πρακτικό της  15 - 12 - 2014 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689- 690 
Αριθ.  Απόφ.399/2014 
 
ΘΕΜΑ: Σηµειακή τροποποίηση του υπό κατάρτιση προϋπολογισµού έτους 2015.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 15η του µήνα ∆εκεµβρίου του 
έτους 2014 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20.00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την υπ’ αριθ. 17787/11-12-2014 
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, Βαλάνος Νικόλαος, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης 
Αλέξανδρος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, 
Κωνσταντίνου Κυριάκος, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, 
Εµεινίδης Αναστάσιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος,  
Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, 
Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου 
Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καρράς 
Ευστράτιος, Κάτζικας Γεώργιος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος,  Πεχλιβανίδης 
Νικόλαος, Ράπτου Ολγα.  
 

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 21ον Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν του Συµβουλίου 
ότι σύµφωνα µε το άρθρο 77 του Ν.4172/2013 παργ. 5 η Οικονοµική επιτροπή έως την 5η 
Σεπτεµβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η Εκτελεστική επιτροπή και µεριµνά για 
την ενσωµάτωση του σχεδίου του προϋπολογισµού στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που 
τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών , προκειµένου το Παρατηρητήριο Οικονοµικής αυτοτέλειας 
των Ο.Τ.Α του άρθρου 4 του Ν.4111/2013, να παράσχει τη γνώµη του µε βάση κριτήρια που 
καθορίζονται µε απόφασή του, µε σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισµένων 
προϋπολογισµών. 
Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαµόρφωση του σχεδίου του 
προϋπολογισµού. 
Στην παργ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης 
συνεδριάζει δηµόσια, µετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά µία φορά τον χρόνο, 
πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισµού 
Η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώµες στην από 
27.08.2014 συνεδρίασή της σχετικά µε το προσχέδιο του προϋπολογισµού. 
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Επιπρόσθετα σύµφωνα µε τις περ. δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική 
Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου στο πλαίσιο της 
προετοιµασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισµού και εισηγείται το προσχέδιο προς την 
Οικονοµική Επιτροπή 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή  έλαβε την 02/28-08-2014 απόφαση 
για το προσχέδιο του προϋπολογισµού , το οποίο και εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή 
 
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω έχουµε προβεί στη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισµού του 
∆ήµου µας µε την υπ άριθµ. 252/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για το έτος 2015 και στη 
συνέχεια το προσαρµόσαµε µε την υπ΄αριθµ.  321/2014 όµοια απόφαση, στις οδηγίες και στις 
υποδείξεις του Παρατηρητηρίου ΟΤΑ, και το  υποβάλλαµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς ψήφιση, 
το οποίο και εξέδωσε την υπ΄αριθµ. 353/2014 απόφασή του.  
 
Όµως, κατά τον έλεγχο του πρ/σµού, πριν αυτός κατατεθεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Μακεδονίας Θράκης για να λάβει την τελική έγκριση, διαπιστώθηκε ότι: 
1. στον υπολογισµό του ποσού του αποθεµατικού, το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά το 5% των 
τακτικών εσόδων, έγινε λάθος, µε αποτέλεσµα το ποσό αυτό να είναι µεγαλύτερο του ορθού κατά 
35.000,00€ .  
2. στον ΚΑ εξόδων 10.6041.01 (αποδοχές προσωπικού µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου- 
αφορά τους σπουδαστές που πραγµατοποιούν την πρακτική τους άσκηση στον ∆ήµο µας) δεν 
ενεγράφη, από παραδροµή, κανένα ποσό 
 
Για τον λόγο αυτόν εισαγάγουµε το παρόν θέµα ώστε να τροποποιηθεί σηµειακά το συνταχθέν 
σχέδιο   προϋπολογισµού  έτους 2014 ως εξής: 
1. µε µείωση  ποσού 35.000,00€ από τον ΚΑ 90.9111 και τοποθέτησή του στον ΚΑ80.8116, 
ώστε να µη θίγεται το ισοσκελισµένο του προϋπολογισµού.  
2. µε εισαγωγή στον ΚΑ εξόδων 10.6041.01 ποσού 15.000,00€, το οποίο αφαιρούµε από τον 
ΚΑ εξόδων 10.6011 (αποδοχές µονίµων υπαλλήλων), το οποίο διαµορφώνεται από 
1.040.000,00€ σε 1.025.000,00€,  ώστε να µη θίγεται τόσο το ισοσκελισµένο του 
προϋπολογισµού όσο και το κριτήριο υπ αριθ. 12 όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 1 παργρ. 
6 της ΚΥΑ 29530/29-7-2014 µε την οποία παρέχονται οδηγίες για την σύνταξη του 
προϋπολογισµού (τρόπος υπολογισµού του µεγίστου του κόστους µισθοδοσίας). 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθµ. 353/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  µε την οποία 
ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός έτους 2015.  
 
Τα ανωτέρω ετέθησαν υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου µας, όπου και ελήφθη η 
υπ΄αριθµ. 381/2014 απόφασή της. 
 
Καλείται συνεπώς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού λάβει υπόψη του:  
− Τις διατάξεις των άρθρων 72, 76 του Ν.3852/2010  
− Την 23/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
− Την 1/2014 απόφαση της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης 
− Την ΚΥΑ 29530/29-7-2014 µε την οποία παρέχονται οδηγίες για την σύνταξη του 
προϋπολογισµού  
− Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 
− Τις υπ άριθµ. 252, 321 και 381/2014 αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής 
− Την υπ΄αριθµ. 353/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
Να αποφασίσει:  
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1. τη σηµειακή τροποποίηση του σχεδίου του προϋπολογισµού του ∆ήµου Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης για το έτος 2015, όπως αυτός καταρτίστηκε µε τις υπ΄αριθµ. 252 και 321/2014 
Αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής, 
την αντίστοιχη σηµειακή τροποποίηση στην Κατάρτιση ολοκληρωµένου πλαισίου δράσης 
«Στοχοθεσία οικονοµικών αποτελεσµάτων του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης» έτους 2015 
όπως αυτός αποτυπώνεται στον πίνακα 5.Α. «Στοχοθεσία οικονοµικών αποτελεσµάτων των 
δήµων και νπδδ» που κατατέθηκε από την υπηρεσία.  

 
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 23 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης 
Αλέξανδρος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, 
Κωνσταντίνου Κυριάκος, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, 
Εµεινίδης Αναστάσιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος,  
Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, 
Καζαντζίδης Γεώργιος,  Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς 
Ευάγγελος),  κατά 3 (Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας, λόγω της 
καταψήφισης αρχικά του προϋπολογισµού). 
 
Α). Εγκρίνει: 
1.  τη σηµειακή τροποποίηση του σχεδίου του προϋπολογισµού του ∆ήµου Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης για το έτος 2015, όπως αυτός καταρτίστηκε µε τις υπ΄ αριθ. 252 και 321/2014 
Αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής, ως ακολούθως: 
• µε µείωση  ποσού 35.000,00€ από τον ΚΑ 90.9111 και τοποθέτησή του στον ΚΑ80.8116, ώστε να 
µη θίγεται το ισοσκελισµένο του προϋπολογισµού.  
• µε εισαγωγή στον ΚΑ εξόδων 10.6041.01 ποσού 15.000,00€, το οποίο αφαιρούµε από τον ΚΑ 
εξόδων 10.6011 (αποδοχές µονίµων υπαλλήλων), το οποίο διαµορφώνεται από 1.040.000,00€ σε 
1.025.000,00€,  ώστε να µη θίγεται τόσο το ισοσκελισµένο του προϋπολογισµού όσο και το 
κριτήριο υπ αριθ. 12 όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 1 παργρ. 6 της ΚΥΑ 29530/29-7-2014 
µε την οποία παρέχονται οδηγίες για την σύνταξη του προϋπολογισµού (τρόπος υπολογισµού του 
µεγίστου του κόστους µισθοδοσίας). 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθµ. 353/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  µε την οποία 
ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός έτους 2015.   
2.  την αντίστοιχη σηµειακή τροποποίηση στην Κατάρτιση ολοκληρωµένου πλαισίου δράσης 
«Στοχοθεσία οικονοµικών αποτελεσµάτων του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης» έτους 2015 
όπως αυτός αποτυπώνεται στον πίνακα 5.Α. «Στοχοθεσία οικονοµικών αποτελεσµάτων των 
δήµων και νπδδ» που κατατέθηκε από την υπηρεσία.                                                                      

 
  Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο της εκτέλεσης της παρούσης. 
 
                                 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 399/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι  16 - 12 - 2014 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο Πρόεδρος     
  
 Ε. Κουκουλιώτης                                   Βαλάνος Νικόλαος                              
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