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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               22.3.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  88/2021 

 

ΘΕΜΑ: 5
η
 αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021  

 

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 4
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

        

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 2021, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 194/2020 απόφαση ΔΣ  

 

A. Δημιουργία νέου ΚΑ εσόδου και εξόδου  

 

Με τη με α.π  5208/11-03-2021 επιστολή του ο κ. Φαχαντίδης Επαμεινώνδας, ομότιμος Καθηγητής 

Ιατρικής ΑΠΘ μας ενημέρωσε ότι επιθυμεί να αθλοθετήσει το πρώτο βραβείο του Μαθητικού 

Διαγωνισμού που προκήρυξε ο Δήμος μας στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για το επετειακό 

έτος 2021 (1821-2021, 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση).  

Ο δωρητής  επιθυμεί να διαθέσει το ποσό των 1.000,00€ για τον μαθητή της Γ΄ Λυκείου που θα λάβει το 

πρώτο βραβείο στον ανωτέρω Μαθητικό Διαγωνισμό, εις μνήμην του αειμνήστου πατέρα του 

Παναγιώτη Φαχαντίδη, δημοδιδασκάλου, για την εθνική του δράση στον Ιστορικό Πόντο υπέρ του 

Μακεδονικού Αγώνα.  

Το ποσό αυτό εισήχθη στο Ταμείο του Δήμου δια του υπ. αρ. 59/18-3-2021 Γραμματίου Είσπραξης και 

θα χρησιμοποιηθεί μόνον κατά τη βούληση του δωρητή.   

Tο ανωτέρω ποσό θα πρέπει να εισαχθεί ως έσοδο με αναμόρφωση στον πρ/σμό  έτους 2021 με τη 

δημιουργία ΚΑ εσόδων 1411.02 με τίτλο «Δωρεά για την αθλοθέτηση του πρώτου βραβείου του 

Μαθητικού Διαγωνισμού για τον μαθητή της Γ΄ Λυκείου» και την ισόποση μεταφορά του στον ΚΑ 
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εξόδων 00.6433.01 «Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων 

και αντιπροσωπειών» ώστε το ποσό να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνον κατά τη βούληση του 

δωρητή.   

 

Β. Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων εκ του αποθεματικού 

 

1. Κ.Α. 00.6073.01 «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και 

σεμινάρια» με ποσό 1.500,00€ 

2. Κ.Α.  30.7336.12 «Συντήρηση δαπέδων αθλητικών εγκαταστάσεων (πλαστικός χλοοτάπητας)» με 

ποσό 2.300,00€ 

3. Κ.Α.  10.7133.01 «Προμήθεια διαχωριστικών γραφείων ως μέτρο προστασίας για τον COVID-19» 

με ποσό 12.000,00€ 

 

 

Βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του δήμου. 

 

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) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 5
ης

 αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους 2021 (ως η προεκτεθείσα αναλυτική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας). 

 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  88/2021. 

 

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

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  23.3.2021  

         

      O Πρόεδρος  

 

 Καζαντζίδης Γεώργιος 

 


