ΑΔΑ: Ψ7Ω7ΩΨΕ-ΠΥΒ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
22.3.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 87/2021
ΘΕΜΑ: 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Δημοτικοί Παιδικοί
Σταθμοί – ΚΑΠΗ Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης¨

Σήμερα την 22η του μήνα Μαρτίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00 η
Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) και τις διατάξεις της
Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β’4899) Κ.Υ.Α., μετά από την 5624/18-3-2021 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, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν
ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Αποστολίδου Μαρία 3) Γυμνόπουλος Κοσμάς 4)
Κατζικάς Γεώργιος 5) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Τσομπανοπούλου Μελίσα 2) Γρούγιος Ηλίας 3) Κωνσταντίνου Κυριάκος 4) Μανωλόπουλος
Βασίλης.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία,
κλάδου ΠΕ Διοικητικού.
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών:
Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. οικ.46735/01-08-2020 (ΦΕΚ3170/01-08-2020 τ. Β΄) ΚΥΑ των Υπ. Εσωτερικών και
Οικονομικών περί «Παροχής Οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμών των δήμων για το οικονομικό έτος
2020 – τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β΄253) απόφασης.», στο άρθρο 5 παρ.1 αναφέρονται τα εξής: Μετά
τη λήξη της χρήσης 20020 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2020, οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα
υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2021 και να
προχωρήσουν σε αναμόρφωση του, με την επιφύλαξη τν οριζομένων στις ειδικές παρατηρήσεις επί του άρθρου
3, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν
διαμορφωθεί την 31.12.2020, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Ειδικότερα, για την παρακάτω
κατηγορία , θα πρέπει να γίνουν τα εξής:
Α) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Στο χρηματικό υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης, της Ομάδας Εσόδων εγγράφεται το ποσό που προέκυψε κατά
την 31.12.2020 (80.846,26€). Γι αυτό προκύπτουν διαφορές μεταξύ των προϋπολογισθέντων και των
πραγματικών υπολοίπων, όπως παρουσιάζονται παρακάτω:
Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

στις 31.12.2020

ΠΡΟΣ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

5111.01

Χρηματικό υπόλοιπο

46.110,86
1

67.253,68

21.142,82
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προερχόμενο από τακτικά
έσοδα για
την κάλυψη υποχρεώσεων
παρελθόντων ετών
5119

Χρηματικό υπόλοιπο

3.594,63

13.592,58

9.997,95

80.846,26

31.140,77

προερχόμενο από τακτικά
έσοδα για
την κάλυψη εν γένει δαπανών
του Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΝΟΛΟ

49.705,49

Ως προς το χρηματικό υπόλοιπο



Στον ΚΑ 5111.01 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» με αύξηση του ποσού κατά 21.142.82€
Στον ΚΑ 5119 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει
δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ.» με αύξηση του ποσού κατά 9.997,95€

Βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ.
Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη της την ανωτέρω
εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(επί των καταμετρούμενων, η Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή, εκπροσωπώντας την παράταξη «Πολίτες σε δράση
για την ανατροπή» δηλώνει ΑΠΟΧΗ λόγω διαφωνίας με τη διαδικασία διεξαγωγής του συμβουλίου)

Α) Εγκρίνει 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Δημοτικοί
Παιδικοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης¨ ως η προεκτεθείσα αναλυτική εισήγηση
της υπηρεσίας.
Βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ.
Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 87/2021.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 23.3.2021
O Πρόεδρος
Καζαντζίδης Γεώργιος
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