
 

       

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               26.8.2019 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

Αριθ. Απόφασης: 162/2019 

 

ΘΕΜΑ: 15η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019. 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η του μήνα Αυγούστου, του έτους 2019, ημέρα 

της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 

12953/22.8.2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

  

 Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών  παρόντες  ήταν:  

1) Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Κωνσταντίνου Κυριάκος (μέλος) 3) Σιδηρόπουλος Σάββας (μέλος)  

4) Σουσλόγλου Νικόλαος (μέλος) 5) Αβραμίδης Κυριάκος (μέλος)  6) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος (μέλος)  

7) Πεχλιβανίδης Νικόλαος (μέλος).  

Απόντες: 1) Λαδάς Παράσχος (μέλος), 2) Λαϊνάκου Αφροδίτη (μέλος). 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

 

 Η πρόεδρος, εισηγήθηκε το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι το παρόν θέμα 

εξαιρείται της απαγορεύσεως λήψης αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο εφόσον,  σύμφωνα με το άρθρο 

65 του νόμου 3852/2010 «Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των 

νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες 

περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης καθώς και για θέματα που αφορούν στην 

υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.».   

 

Αφού ελήφθησαν υπόψη:  

• η 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.Δ. 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 

• ο προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 325/2018 απόφαση ΔΣ  

 

1. Προτείνεται η δημιουργία νέου ΚΑ 30.7331.08 (ΣΑΤΑ σχολείων) «Συντήρηση χωμάτινων δαπέδων από 

κουρασάνι στο 6ο Δημοτικό Σχολείο» με το ποσό των 7.000,00 με μείωση  4.500€ από τον ΚΑ 30.7336.07 

«Σιδηροκατασκευές για ανάγκες σχολικών και δημοτικών και κτιρίων» και 2.500€ από τον ΚΑ 30.7331.07 

«Συντήρηση αντλιοστασίων πυρόσβεσης σχολικών και δημοτικών κτιρίων » (αντιστοίχως 

χρηματοδότησης ΣΑΤΑ σχολείων). 
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2. Προτείνεται η δημιουργία νέου ΚΑ 30.7336.02 (ΣΑΤΑ ) «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος 

εξαερισμού στο συνεργείο των σιδεράδων» με το ποσό των 2.500,00 με ισόποση μείωση  από τον ΚΑ 

30.7131.02 « Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων για εξοπλισμό συνεργείων συντήρησης »  

(αντιστοίχως χρηματοδότησης ΣΑΤΑ). 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση της  

προέδρου 

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 15
ης

 αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού 

έτους 2019 (ως η προεκτεθείσα αναλυτική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας). 

 

  Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 162/2019. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  27.8.2019  

                                                                                                                          Η Πρόεδρος  

                                                                                                                                   

 

        Μαρία Αποστολίδου 
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