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Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 11 - 11 - 2013
συνεδρίασης του ∆.Σ.

Τηλ. : 2313313689,690
Αριθ. Απόφ. 408/2013
ΘΕΜΑ: Αναµόρφωση προϋπολογισµού.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 11η του µήνα Νοεµβρίου του έτους
2013 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8,00ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 17363/7-11-2013 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, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης
Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μπουντούρη Παρασκευή, Μεζίκης Βασίλειος, Παναγιωτίδης
Γαβριήλ, Καζαντζίδης Γεώργιος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σιώπης
Κωνσταντίνος, Καρράς Ευστράτιος, Ακτσελής Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου
Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Χοΐδης Χαράλαµπος, Σαπρανίδου
Σωτηρία, Παυλίδου Λαµπρινή, Τσιριγώτης Αρσένιος, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας.
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αποστολίδου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Κουσίδης Γεώργιος, Πατσιάς Γεώργιος,
Κυριλλίδης Γεώργιος, Σάββα Αικατερίνη, Λαδάς Παράσχος, Τσακαλίδης Ηρακλής, Παπαδήµας
Αναστάσιος.
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, αλλά δεν
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο έκτ. Θέµα, το οποίο οµόφωνα αποφασίσθηκε να συζητηθεί ως Θέµα της
ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες οι
οποίες δεν προβλέφθηκαν στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης του
τρέχοντος έτους, παρίσταται ανάγκη δηµιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών.
Προκειµένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η µεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριµένους
κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι
εγγεγραµµένες, στο αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού και στη συνέχεια µεταφορά από το
αποθεµατικό για τη δηµιουργία νέων πιστώσεων ή ενίσχυση υφιστάµενων πιστώσεων.
Με βάση τα παραπάνω 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 2013, ο οποίος
ψηφίστηκε µε την αριθ. 26/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
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•
την ανάγκη δηµιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, οι οποίες δεν
έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του δήµου
Α. Προτείνεται µεταφορά πιστώσεων από κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού για
ενίσχυση του αποθεµατικού :
1)
από τον Κ.Α 10.6011 µε τίτλο «τακτικές αποδοχές» να µεταφερθεί ποσό 40.000,00 €
αποθεµατικό, γιατί το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό δεν θα χρησιµοποιηθεί
σύνολό του εντός του τρέχοντος έτους
2)
από τον Κ.Α 30.6011 µε τίτλο «τακτικές αποδοχές» να µεταφερθεί ποσό 15.000,00 €
αποθεµατικό, γιατί το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό δεν θα χρησιµοποιηθεί
σύνολό του εντός του τρέχοντος έτους
3)
από τον Κ.Α 35.6011 µε τίτλο «τακτικές αποδοχές» να µεταφερθεί ποσό 15.000,00 €
αποθεµατικό, γιατί το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό δεν θα χρησιµοποιηθεί
σύνολό του εντός του τρέχοντος έτους
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Β. Προτείνονται οι ακόλουθες µεταφορές πιστώσεων από το αποθεµατικό κεφάλαιο του
προϋπολογισµού στους κάτωθι κωδικούς, για την αντιµετώπιση των έκτακτων αναγκών που
δεν έχουν προβλεφθεί:
1)
Μεταφορά ποσού 44.831,00 € στον Κ.Α. 00.6056.01 µε τίτλο «Ετήσια εισφορά στο
ΤΕΑ∆Υ », επειδή η εγγεγραµµένη πίστωση δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της.
2)
Μεταφορά ποσού 21.611,00 € στον Κ.Α. 00.6056.02 µε τίτλο «Ετήσια εισφορά στο ΤΠ∆Υ
», επειδή η εγγεγραµµένη πίστωση δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της.
3) Μεταφορά ποσού 2.000,00 € στον νεοδηµιουργούµενο Κ.Α. 15.6481.05 µε τίτλο «Έξοδα του
προγράµµατος της
Ευρωπαϊκής ένωσης για δωρεάν διανοµή τροφίµων σε απόρους για το 2013»
Γ. Λογιστική τακτοποίηση κρατήσεων
1)
Ο Κ.Α 4123 του τµήµατος των εσόδων µε τίτλο «Είσπραξη φόρου προµηθευτών,
εργολάβων, ελεύθερων
επαγγελµατιών κλπ» κατ’ εκτίµηση της ταµειακής υπηρεσίας θα παρουσιάσει υπέρβαση µέχρι το
τέλος του έτους, η
οποία ανέρχεται στο ποσό των 55.000,00 € και γιαυτό τον λόγο επίσης θα πρέπει να ενισχυθεί
ισόποσα και ο
αντίστοιχος Κ.Α 80.8223 του τµήµατος των εξόδων µε τίτλο «Απόδοση φόρου προµηθευτών,
εργολάβων, ελεύθερων
επαγγελµατιών κλπ» µέσω του αποθεµατικού
2)
Ο Κ.Α 4142 του τµήµατος των εσόδων µε τίτλο «Είσπραξη λοιπών κρατήσεων» κατ’
εκτίµηση της ταµειακής
υπηρεσίας θα παρουσιάσει υπέρβαση µέχρι το τέλος του έτους, η οποία ανέρχεται στο ποσό των
32.000,00 € και γιαυτό τον λόγο επίσης θα πρέπει να ενισχυθεί ισόποσα και ο αντίστοιχος Κ.Α
80.8242 του τµήµατος των εξόδων µε τίτλο «Απόδοση λοιπών κρατήσεων» µέσω του αποθεµατικού
3)
Ο Κ.Α 4131 του τµήµατος των εσόδων µε τίτλο «Επιστροφές χρηµάτων µισθοδοσίας
υπαλλήλων» κατ’ εκτίµηση της
ταµειακής υπηρεσίας θα παρουσιάσει υπέρβαση µέχρι το τέλος του έτους, η οποία ανέρχεται στο
ποσό των 14.000,00 € και γι’ αυτό τον λόγο επίσης θα πρέπει να ενισχυθεί ισόποσα και ο αντίστοιχος
Κ.Α 80.8261.01 του τµήµατος των εξόδων µε τίτλο «Επιστροφές χρηµάτων µισθοδοσίας υπαλλήλων
από ασθένεια, απεργία κλπ», µέσω του αποθεµατικού
Η αναµόρφωση αυτή της λογιστικής τακτοποίησης των κρατήσεων δεν επηρεάζει το πραγµατικό
ύψος του προϋπολογισµού, γιατί το ποσό αυτό εγγράφεται τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα.
∆. Επιπλέον βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών
εσόδων του δήµου.
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Οµόφωνα
Α). Εγκρίνει την αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2014 µε µεταφορά πιστώσεων από
κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού για ενίσχυση του αποθεµατικού, µεταφορές πιστώσεων
από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού στους κάτωθι κωδικούς, για την αντιµετώπιση
των έκτακτων αναγκών που δεν έχουν προβλεφθεί καθώς και την λογιστική τακτοποίηση κρατήσεων
του τρέχοντος έτους (ως η εισήγηση).
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 408/2013
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο πρόεδρος
Ακτσελής Γεώργιος

Τα Μέλη
Αµπελόκηποι 12- 11 - 2013
Ακριβές Απόσπασµα

Ο Ειδικός Γραµµατέας
Ε. Κουκουλιώτης

Ο Πρόεδρος
Ακτσελής Γεώργιος
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