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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Από το πρακτικό της  9/12/2014 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                
Πληρ: Koυκουλιώτης Ε.  
           Κουκουτέγου Κ. 
Τηλ.   2313-313689  
          2313-313690  
Αριθ. Απόφασης  381/2014                                               

  
 
ΘΕΜΑ: (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Σηµειακή Τροποποίηση του συνταχθέντος σχεδίου προϋπολογισµού  
έτους 2014 και αντίστοιχη Σηµειακή τροποποίηση στην  Κατάρτιση ολοκληρωµένου πλαισίου δράσης 
(ΟΠ∆ - πίνακας 5α ) «Στοχοθεσία οικονοµικών αποτελεσµάτων του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης» 
έτους 2015 
  

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 9η του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2014 ηµέρα 
της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 
17477/05-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη 
απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών  παρόντες ήταν: 
 
1) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος), 2) Καρράς Ευστράτιος (µέλος), 3)Σιδηρόπουλος Σάββας(µέλος) 4)  
Αποστολίδου Μαρία (µέλος), 5) Καζαντζίδης Γεώργιος(µέλος 6) Κουσενίδης Αλέξανδρος (µέλος), 7) Ράπτου 
Όλγα, (µέλος)  8) Κατζικάς Γεώργιος (µέλος) 9) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή (µέλος). 
 
Απόντες: Ουδείς 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο Θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών 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, το οποίο   

 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. 

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 
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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) δεν 
ενεγράφη 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 
΄αριθµ. 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). 

 
Καλείται συνεπώς η  οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου αφού λάβει υπόψη της:  

− Τις διατάξεις των άρθρων 72, 76 του Ν.3852/2010  
− Την 2/2014 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 ΚΑΙ 321/2014 αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής 
− Την υπ΄αριθµ. 353/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Να αποφασίσει 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, του οποίου η συνοπτική κατάσταση των εγγραφών  έχει ως εξής:  

  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΣΌ∆ΩΝ-ΕΞΟ∆ΩΝ 

για το έτος: 2015 

   

Κ.Α. Έσοδα και Εισπράξεις Προϋπολογισµός 
0 Τακτικά Έσοδα 12.470.200,77 

1(πλην 13) Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 456.912,50 
2 Έσοδα παρελθόντων ετών 806.059,00 

31 Εισπράξεις από ∆άνεια 0,00 
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32 
Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα 
παρελθόντα έτη 1.809.561,60 

4 Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων 2.806.000,00 
5 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγ. έτους 1.998.372,87 

13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 6.752.286,58 

Σύνολo Πόρων 27.099.393,32 

   

Κ.Α. Έξοδα και Πληρωµές Προϋπολογισµός 
60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 5.810.565,29 

61,62 Αµοιβές και παροχές τρίτων 2.476.771,34 
63,64 Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 486.017,41 
651 Τοκοχρεωλύσια δανείων 417.750,82 
66 Προµήθειες-Αναλώσεις υλικών 1.042.695,46 

67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 2.751.718,39 
81 Πληρωµές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 1.267.000,00 
83 Επιχορηγούµενες Πληρωµές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 

82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 4.560.009,60 
 Επενδύσεις  

71 Αγορές 178.419,00 
73 Έργα 6.934.531,88 
74 Μελέτες 127.414,13 
75 Συµµετοχή σε επιχειρήσεις 0,00 
652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων 331.500,00 

9111 Αποθεµατικό 715.000,00 

Σύνολo εξόδων και πληρωµών 27.099.393,32 
 

όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης.  
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αποφάσεις υπ΄άριθµ. 252 και 321/2014 Οικονοµικής Επιτροπής.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την ανωτέρω εισήγηση του  
προέδρου  

 
                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά πλειοψηφία (7 υπέρ-2 κατά) 

Κατά ψήφισαν η κ. Ράπτου Όλγα και η κ. Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή διότι το θέµα του προϋπολογισµού 
δεν το είχανε ψηφίσει ούτε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 
Α) Αποφασίζει 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, του οποίου η συνοπτική κατάσταση των εγγραφών  έχει ως εξής:  

  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΣΌ∆ΩΝ-ΕΞΟ∆ΩΝ 

για το έτος: 2015 
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Κ.Α. Έσοδα και Εισπράξεις Προϋπολογισµός 
0 Τακτικά Έσοδα 12.470.200,77 

1(πλην 13) Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 456.912,50 
2 Έσοδα παρελθόντων ετών 806.059,00 

31 Εισπράξεις από ∆άνεια 0,00 

32 
Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα 
παρελθόντα έτη 1.809.561,60 

4 Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων 2.806.000,00 
5 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγ. έτους 1.998.372,87 

13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 6.752.286,58 

Σύνολo Πόρων 27.099.393,32 

 
 
  

Κ.Α. Έξοδα και Πληρωµές Προϋπολογισµός 
60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 5.810.565,29 

61,62 Αµοιβές και παροχές τρίτων 2.476.771,34 
63,64 Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 486.017,41 
651 Τοκοχρεωλύσια δανείων 417.750,82 
66 Προµήθειες-Αναλώσεις υλικών 1.042.695,46 

67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 2.751.718,39 
81 Πληρωµές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 1.267.000,00 
83 Επιχορηγούµενες Πληρωµές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 

82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 4.560.009,60 

 Επενδύσεις  
71 Αγορές 178.419,00 
73 Έργα 6.934.531,88 
74 Μελέτες 127.414,13 
75 Συµµετοχή σε επιχειρήσεις 0,00 
652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων 331.500,00 

9111 Αποθεµατικό 715.000,00 

Σύνολo εξόδων και πληρωµών 27.099.393,32 
 
όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 

απόφασης.  
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αποφάσεις υπ΄άριθµ. 252 και 321/2014 Οικονοµικής Επιτροπής.  

 
Β) Εγκρίνει 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. 
 

Γ)Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης 
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  381/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                          Αµπελόκηποι 10/12/2014  
                                                               
 
                                                          Ακριβές Απόσπασµα  
Η Γραµµατέας                                          
                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                            Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
 
 
 
 


