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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               23.08.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  240/2021 

 

ΘΕΜΑ: 14
η
 αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (β΄ εισήγηση)  

        

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η του μήνα Αυγούστου, του έτους 2021, 

ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε δια περιφοράς  

συνεδρίαση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), μετά από την 18046/19-08-2021 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.  

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος)  2) Κατζικάς Γεώργιος  3) Κουσίδης Γεώργιος 

4) Καρράς Ευστράτιος (Αναπλ. Μέλος)  5)Γυμνόπουλος Κοσμάς    6) Σιδηρόπουλος Σάββας (Αναπλ. Μέλος) 

7) Αποστολίδου Μαρία  8) Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή  9) Τσομπανοπούλου  Μελίσα 

   

ΑΠΟΝΤΕΣ:  Ουδείς. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου, Κουκουτέγου Κλεαρέττη, 

κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση δύο (2) 

έκτακτων θεμάτων με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή τους 

ως έκτακτα . 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2
ο
 θέμα ΕΚΤΟΣ της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

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  

 

Α. Αναμορφώσεις ΚΑ χρηματοδότησης ΣΑΤΑ 

1. Προτείνεται η ενίσχυση του ΚΑ 30.7135.04 «Προμήθεια υλικών οριζόντιας και κάθετης σήμανσης»με 

ποσό 10.000,00€ (ΣΑΤΑ) με ισόποση μείωση  10.000,00€ από τον ΚΑ 30.7135.03 “Προμήθεια εξοπλισμού 

παιδικών χαρών» (αντιστοίχως  χρηματοδότησης  ΣΑΤΑ) 

2. Προτείνεται ενίσχυση του ΚΑ 30.6662.15 «Προμήθεια δομικών στοιχείων εξωτερικών χώρων»  με ποσό 

12.000,00€ (ΣΑΤΑ) με μείωση  από τον ΚΑ 30.7135.06 «Προμήθεια συστημάτων αποθήκευσης», ποσού 

16.000,00€, αντιστοίχως  χρηματοδότησης  ΣΑΤΑ (υπολειπόμενο ποσό χρήσης ΣΑΤΑ 4.000,00 €). 
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3. Προτείνεται ενίσχυση του ΚΑ 30.7331.11 (ΣΑΤΑ) «Διαγραμμίσεις οδών και πλατειών» με ποσό 11.000,00€ 

με μείωση  από τον ΚΑ 30.6661.05    «Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων για εξοπλισμό συνεργείων 

συντήρησης» ποσού 7.000,00€ (αντιστοίχως  χρηματοδότησης  ΣΑΤΑ).  

Η διαφορά των 4.000,00€ θα μεταφερθεί από το υπολειπόμενο ποσό χρήσης ΣΑΤΑ, της  ανωτέρω 

περίπτωσης 2 (υπολειπόμενο ποσό  4.000,00€ του ΚΑΕ 30.7135.06€).  

 

Β. Ενίσχυση ΚΑ εσόδου  

Βάσει της με α.π. 61397/17-08-2021  Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού  Εσωτερικών αποδίδεται στον 

Δήμο μας ποσό ύψους 141.700,00€ 22848/26-03-2021 προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών 

που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19. 

Προτείνεται το ποσό να εισαχθεί στον ΚΑ εσόδων 1211.04 «Έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη έκτακτων 

και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19» και να 

μεταφερθεί ισόποσα στο αποθεματικό προς ενίσχυση του.  

 

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 

Α) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 14
ης

 αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 

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

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

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  240/2021. 

 

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

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  24.08.2021 

 

                  O Πρόεδρος 

 

 Καζαντζίδης Γεώργιος 

 

 

 

 


