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                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                     Π. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασμα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                          Από το πρακτικό της  24-01-2022 

συνεδρίασης του Δ.Σ. 
Αριθμός Απόφασης : 17/ 2022       

Θέμα: 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η του μήνα Ιανουαρίου, του 
έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με την υπ ́ αρ. 18318/13-03-2020 
και 163/29-05-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και την παράγραφο 1 του άρθρου 
10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α /́11-03-2020) και μετά από τη με Α.Π. 
1394/20-01-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  η οποία  δόθηκε στον καθένα από τους 
Συμβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα 
τριών (33) μελών ήταν παρόντες οι δεκαοχτώ (18) και απόντες δεκαπέντε (15) . 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Αβραμίδης Κυριάκος 1 Κατζικάς Γεώργιος 
2 Κουσενίδης Αλέξανδρος 2 Καρράς Ευστράτιος 
3 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 3 Κεσόγλου Παύλος 
4 Σιδηρόπουλος Σάββας 4 Καζαντζίδης Γεώργιος 
5 Μανωλόπουλος Βασίλης 5 Γρούγιος Ηλίας 
6 Ιωαννίδης Εμμανουήλ 6 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 
7 Αποστολίδου Μαρία 7 Κωνσταντίνου Κυριάκος 
8 Σουσλόγλου Νικόλαος 8 Ζυγανιτίδης Απόστολος 
9 Γυμνόπουλος Κοσμάς 9 Σεμερτζίδου Αγγελική 

10 Αβραμίδης Μωυσής   10 Νοτάκης Ιωάννης 
11 Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία 1  11 Κυριλλίδης Γεώργιος 
12 Κουσίδης Γεώργιος   12 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 

13 Παπαδήμας Αναστάσιος     13 Μύθυμη Ελένη 

14 Φουκίδης Απόστολος 1  14 Καΐκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία 

15 Ράπτου Όλγα 1  15 Καρασαρλίδου Σοφία 

16 Γκαλέτσης Αθανάσιος  

17 Τσομπανοπούλου Μελίσα  

18 Σμήλιος Ηλίας   

 

Στην συνεδρίαση  κλήθηκε επίσης, κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ο Δήμαρχος κ. 
Κυρίζογλου Λάζαρος, χωρίς να παραστεί.  

Πρακτικά τήρησε η ορισθείσα ως υπεύθυνη για τον σκοπό αυτό, τακτική υπάλληλος του Δήμου, κα. 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

 
Επίσης κλήθηκαν, κατά την παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο Πρόεδρος της Δημοτικής 
Κοινότητας Αμπελοκήπων κ. Χαλκίδης Ιωάννης και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης 
κα. Παληκαρίδου Αναστασία, χωρίς να παραστούν. 
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Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν 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 2022, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 120/2021 
απόφαση ΔΣ  

 To γεγονός ότι θα πρέπει να εγγραφούν κατά προτεραιότητα οι ΠΟΕ υποχρεώσεις του 
Δήμου, ώστε να εξοφληθούν και κατά προτεραιότητα 
 
 
Α. Δημιουργία ΚΑ εσόδων και εξόδων για την ένταξη στον πρ/σμό 2022 έργων 
χρηματοδοτούμενων από το ΠΔΕ  

Επειδή ο προϋπολογισμός έτους 2022 συντάχθηκε και εγκρίθηκε πριν την αριθμό πρωτοκόλλου 
11879/22-10-2021 Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία έχει ενταχθεί 
στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ το έργο του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης με τίτλο 
«Ανάπλαση-μονοδρόμηση τμημάτων των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Χαλκίδη & ολοκλήρωση 
πολιτιστικού κέντρου Αμπελοκήπων “Καραπάντσειο”» με ποσό 970.298,00€, θα πρέπει να 
εισαχθεί ως έσοδο με αναμόρφωση στον πρ/σμό του 2022 σε νεοδημιουργούμενο ΚΑ εσόδων, και 
προτείνεται η δημιουργία νέου ΚΑ εσόδων 1315.01 «Χρηματοδότηση του έργου: «Ανάπλαση-
μονοδρόμηση τμημάτων των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Χαλκίδη & ολοκλήρωση πολιτιστικού 
κέντρου Αμπελοκήπων “Καραπάντσειο”» με ποσό ύψους 970.298,00€. 
To έργο αφορά σε τρία (3) υποέργα, για την εκτέλεση των οποίων προτείνεται η αθροιστικώς 
ισόποση δημιουργία ΚΑ εξόδων ως εξής: 
1. ΚΑ 64.7311.01 με τίτλο «Oλοκλήρωση πολιτιστικού κέντρου Αμπελοκήπων “Καραπάντσειο”» με 
ποσό ύψους 860.000,00€ 
2. ΚΑ 64.7412.01 με τίτλο «Eκπόνηση μελέτης  ¨Ανάπλαση-μονοδρόμηση τμημάτων των οδών 
Μεγ. Αλεξάνδρου και Χαλκίδη» με ποσό ύψους 104.098,00€  και 
3. ΚΑ 60.6117.01 με τίτλο « Αμοιβή συμβούλου για την υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου 
Αμπελοκήπων- Μενεμένης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ06 
του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης »με ποσό ύψους 6.200,00 

 
 
Β. Δημιουργία ΚΑ εξόδων με ενίσχυση εκ του αποθεματικού 
Προτείνεται η δημιουργία ΚΑ εξόδων 00.6111.01 «Έξοδα συμβολαιογράφων» με ποσό 500,00€ 

 
Γ. Ενίσχυση ΚΑ εξόδων εκ του αποθεματικού  
Προτείνεται η ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 00.6131.02 «Αμοιβές τρίτων με μίσθωση έργου» με το 
ποσό των 10.000,00€ 

 
Δ. Δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων με ενίσχυση εκ του αποθεματικού (Κ.Α. ΠΟΕ εξόδων) 

1. ΚΑ  00.8111.01 «Αμοιβές & έξοδα προσωπικού» με ποσό 4.750,00€ 
2. ΚΑ  10.8112.01 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» με ποσό 600,00€ 
3. ΚΑ  30.8113.01 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» με ποσό 52.469,45€ 
4. ΚΑ  30.8115.01 «Διάφορα έξοδα» με ποσό 83,78€ 
5. ΚΑ  35.8113.01 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» με ποσό 5.803,00€ 

 
 
 
Ε. Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων εκ του αποθεματικού (Κ.Α. ΠΟΕ εξόδων) 

1. ΚΑ  00.8112.01 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» με ποσό 23.069,00€ 
2. ΚΑ  00.8113.01 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» με ποσό 4.262,97€ 
3. ΚΑ  10.8113.01 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» με ποσό 9.951,03€ 
4. ΚΑ  15.8115.01 «Πληρωμή διαφόρων εξόδων ΠΟΕ» με ποσό 37.086,74€ 
5. ΚΑ  15.8116.01 «Πληρωμή δαπανών προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ» με ποσό 10.671,32€ 
6. ΚΑ  30.8112      «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» με ποσό 67.153,44€ 
7. ΚΑ  30.8116.01 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» με ποσό 9.580,06€ 



 

 

ΑΔΑ: 67ΒΓΩΨΕ-ΤΑΚ 

 

 

 

8. ΚΑ  30.8121.01 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» με ποσό 17.868,80€ 
9. ΚΑ  30.8122.01 «Έργα» με ποσό 12.912,17€ 
10. ΚΑ  35.8122.01 «Έργα» με ποσό 14.245,46€ 

 
 

Ζ. Ενίσχυση του αποθεματικού από  "Κ.Α. ΠΟΕ εξόδων" (ουδέν από τα κάτωθι ποσά δεν 
προέρχεται από ειδικευμένα έσοδα) 
Προτείνεται η ενίσχυση του αποθεματικού από τους παρακάτω Κ.Α. ΠΟΕ εξόδων (δεν υφίστανται 
πλέον οι οφειλές ΠΟΕ): 

 
1. ΚΑ 00.8115.01 «Διάφορα έξοδα» με ποσό ύψους 11.423,05€ 
2. ΚΑ 00.8117.01 «Λοιπά έξοδα» με ποσό ύψους 21.015,58€ 
3. ΚΑ 10.8111.01 «Αμοιβές & έξοδα προσωπικού» με ποσό ύψους 7.082,70€ 
4. ΚΑ 10.8115.01 «Διάφορα έξοδα» με ποσό ύψους 7.077,92€ 
5. ΚΑ 10.8116.01 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» με ποσό ύψους 2.391,91€ 
6. ΚΑ 10.8121     «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» με ποσό ύψους 

5.716,40€ 
7. ΚΑ 15.8111.01 «Αμοιβές & έξοδα προσωπικού» με ποσό ύψους 18.046,44€ 
8. ΚΑ 15.8113.01 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» με ποσό ύψους 10.575,71€ 
9. ΚΑ 15.8117.01 «Λοιπά έξοδα» με ποσό ύψους 600,00€ 
10. ΚΑ 15.8121     «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» με ποσό ύψους 

3.918,40€ 
11. ΚΑ 30.8111.01 «Αμοιβές & έξοδα προσωπικού» με ποσό ύψους 1.878,73€ 
12. ΚΑ 30.8123.01 «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες» με ποσό ύψους 

4.920,00€ 
13. ΚΑ 35.8111.01 «Αμοιβές & έξοδα προσωπικού» με ποσό ύψους 1.371,43€ 
14. ΚΑ 35.8116.01 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» με ποσό ύψους 4.447,43€ 

 
 

    ΣΤ. Αναμόρφωση ΚΑ εξόδων-εσόδων  χρηματοδοτούμενων έργων 
     α)ενίσχυση Κ.Α. ΠΟΕ εξόδων λόγω τιμολογίων έτους  2021 με ισόποση μείωση του ΚΑ 
εξόδων του έργου του τρέχοντος έτους 
 

Στον ΚΑΕ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ως προς αυτών που αφορούν τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 60 
εώς 69  (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ), εγγράφεται το πραγματικό ποσό που 
προέκυψε κατά την 31.12.2021  οπότε και προκύπτουν διαφορές μεταξύ των 
προϋπολογισθέντων και των πραγματικών εξόδων. 
Συνεπώς προτείνεται: 

1. Η ενίσχυση του ΚΑ  64.8122  «Έργα» με  ποσό 87.566,56€ (σημ.υπάρχει ήδη 
εγγεγραμμένο ποσό στον εν λόγω ΚΑΕ ποσό ύψους 14.832,88€, ήτοι 87.566,56€ + 14.832,88€ 
=102.399,44€)  Η ενίσχυση αυτή πρέπει να προκύψει μόνον από αντίστοιχη  μείωση  του ΚΑ 
64.7341.01, «Αναβάθμιση πράσινου περιοχής εργατικών κατοικιών Δαβάκη - Παπαφλέσσα - 
Γευγελή και Ν. Πλαστήρα Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης μέσω Ε.Π.» κατά το ποσό των 
102.399.44€ , διότι  δεν πρέπει να διαταραχθεί η ισοζυγία  εσόδου – εξόδου του έργο, εφόσον 
αφορά δαπάνη που το συνολικό της έσοδο προέρχεται από το ΕΣΠΑ και βρίσκεται ήδη 
εγγεγραμμένο στον ΚΑ εσόδων 1321.03 «Χρηματοδότηση του έργου της Αναβάθμισης 
πράσινου περιοχής εργατικών κατοικιών Δαβάκη - Παπαφλέσσα - Γευγελή και Ν. Πλαστήρα 
Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης μέσω Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας». Με την αναμόρφωση 
αυτή το έσοδο και το έξοδο του ανωτέρου ΕΡΓΟΥ παραμένει ισοσκελισμένο. 
2. Η ενίσχυση του ΚΑ  64.8122  «Έργα» με  ποσό 51.346,17€. Η ενίσχυση αυτή πρέπει να 
προκύψει μόνον από αντίστοιχη ισόποση μείωση του ΚΑ 64.7331.03 «Αναβάθμιση λειτουργίας 
καλλιτεχνικού σχολείου στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης», διότι  δεν πρέπει να διαταραχθεί 
η ισοζυγία  εσόδου – εξόδου του έργου, εφόσον αφορά δαπάνη που το συνολικό της έσοδο 
προέρχεται από το Π.Δ.Ε. και βρίσκεται ήδη εγγεγραμμένο στον ΚΑ εσόδων 1322.03 
«Χρηματοδότηση του έργου "Αναβάθμιση λειτουργίας καλλιτεχνικού σχολείου Θεσσαλονίκης 
στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης». Με την αναμόρφωση αυτή το έσοδο και το έξοδο του 
ΕΡΓΟΥ παραμένει ισοσκελισμένο 
3. Η ενίσχυση του ΚΑ  60.8122  «Έργα» με  ποσό 47.020,08€, (σημ.υπάρχει ήδη 
εγγεγραμμένο ποσό στον εν λόγω ΚΑΕ ποσό ύψους 7.991,75€, ήτοι 47.020,08€ + 7.991,75€, 
=55.011,83€). Η ενίσχυση αυτή πρέπει να προκύψει μόνον από αντίστοιχη μείωση  του ΚΑ 



 

 

ΑΔΑ: 67ΒΓΩΨΕ-ΤΑΚ 

 

 

 

60.7341.07, «Σύνταξη Μελέτης Τοπικού Χωρικού Σχεδίου του Δήμου Αμπελοκήπων-
Μενεμένης» κατά το ποσό των 55.011,83€, διότι  δεν πρέπει να διαταραχθεί η ισοζυγία  έσοδου 
– έξοδου του έργου, εφόσον αφορά δαπάνη που το συνολικό της έσοδο προέρχεται από το 
ΕΣΠΑ και βρίσκεται ήδη εγγεγραμμένο στον ΚΑ εσόδων 1321.13 «Χρηματοδότηση του 
έργου"Σύνταξη Μελέτης Τοπικού Χωρικού Σχεδίου Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης». Με την 
αναμόρφωση αυτή το έσοδο και το έξοδο του ΕΡΓΟΥ παραμένει ισοσκελισμένο. 
4. Η ενίσχυση του ΚΑ  60.8122  «Έργα» με  ποσό 12.562,18€. Η ενίσχυση αυτή πρέπει να 
προκύψει μόνον από αντίστοιχη ισόποση μείωση  του ΚΑ 60.7341.06, «Σύνταξη Μελέτης 
Ειδικού Χωρικού Σχεδίου στο Παράκτιο Μέτωπο της Δ.Ε. Μενεμένης, διότι  δεν πρέπει να 
διαταραχθεί η ισοζυγία  εσόδου – εξόδου του έργου, εφόσον αφορά δαπάνη που το συνολικό 
της έσοδο προέρχεται από το ΕΣΠΑ και βρίσκεται ήδη εγγεγραμμένο στον ΚΑ εσόδων 1321.12  
« Χρηματοδότηση του έργου "Σύνταξη  Μελέτης  Ειδικού Χωρικού  
Σχεδίου στο Παράκτιο Μέτωπο της Δ.Ε. Μενεμένης». Με την αναμόρφωση αυτή το έσοδο και το 
έξοδο του ΕΡΓΟΥ παραμένει ισοσκελισμένο 
5. Η ενίσχυση του ΚΑ  60.8122  «Έργα» με  ποσό 33.058,40€. Η ενίσχυση αυτή πρέπει να 
προκύψει μόνον από αντίστοιχη ισόποση μείωση  του ΚΑ 60.7341.03, «Ενίσχυση οικολογικής 
συνείδησης και προώθηση περιβαλλοντικού εθελοντισμού», διότι  δεν πρέπει να διαταραχθεί η 
ισοζυγία  εσόδου – εξόδου του έργου, εφόσον αφορά δαπάνη που το συνολικό της έσοδο 
προέρχεται από το ΕΣΠΑ και βρίσκεται ήδη εγγεγραμμένο στον ΚΑ εσόδων 1321.06 
«Χρηματοδότηση του έργου "Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθηση περιβαλλοντικού 
εθελοντισμού στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης" του Ε.Π. "Κεντρική Μακεδονία 2014-
2020"». Με την αναμόρφωση αυτή το έσοδο και το έξοδο του ΕΡΓΟΥ παραμένει ισοσκελισμένο 
6. Η δημιουργία ενίσχυση του ΚΑ  64.8121  «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων» με  ποσό 13.888,00€. Η ενίσχυση αυτή πρέπει να προκύψει μόνον από 
αντίστοιχη ισόποση μείωση  του ΚΑ 64.7132.01,  « Προμήθεια  οχημάτων για  τις  ανάγκες  του  
Δήμου », διότι  δεν  πρέπει  να  διαταραχθεί  η  
 
ισοζυγία  εσόδου – εξόδου του έργου, εφόσον αφορά δαπάνη που το συνολικό της έσοδο 
βρίσκεται ήδη εγγεγραμμένο στον ΚΑ εσόδων 1322.05 «Χρηματοδότηση του έργου "Προμήθεια 
οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου'' (εισήχθη ως έσοδο το 2019 ποσοστό 50%) ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ». 
Με την αναμόρφωση αυτή το έσοδο και το έξοδο του ΕΡΓΟΥ παραμένει ισοσκελισμένο 
 

 
β) Δημιουργία και ενίσχυση  ΚΑ εσόδου – εξόδου έργου ΠΟΕ 
Προτείνεται η δημιουργία και ενίσχυση του νέου ΚΑ εσόδων 1322.01 «Χρηματοδότηση του 
έργου "Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την 
δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των 
δήμων της χώρας"}»  με ποσό ύψους 49.970,76€ και η αντίστοιχη ενίσχυση του ΚΑ εξόδου 
64.8121 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»  
 
 
Ζ. Τμήμα 20 του προϋπολογισμού 
 
Προτείνεται η ενίσχυση του:  
 

1. ΚΑ 20.8113.01 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» με ποσό 59.723,43€. 
 
Η ενίσχυση αυτή πρέπει να προκύψει μόνον από αντίστοιχη μείωση ΚΑ του Τμήματος 20 του 
προϋπολογισμού, διότι τα ανταποδοτικά έξοδα του Δήμου αντιμετωπίζονται μόνον από τα 
ανταποδοτικά έσοδα (καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμός), για τα οποία η ισοζυγία τους (έσοδα- 
έξοδα) δεν πρέπει να διαταράσσεται. Για τον λόγο αυτόν δεν ενισχύονται από οποιονδήποτε ΚΑ 
μέσω αποθεματικού αλλά μόνον από αντίστοιχους ΚΑ ανταποδοτικών, (δηλαδή από αντίστοιχη 
δαπάνη τμήματος 20). Συνεπώς, για την ενίσχυση των ανωτέρω ΚΑ εξόδων, προτείνεται 
ισόποση μείωση, η οποία προκύπτει ως εξής: 
 

1. Κ.Α. 20.6721.01 «Εισφορά υπέρ συνδέσμου μείζονος Θεσσαλονίκης ΦΟΣΔΑ» με ποσό ύψους 
12.735,85€ 

2. Κ.Α. 20.8116.01 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» με ποσό ύψους 19.786,69€ 
3. Κ.Α. 20.8111.01  «Αμοιβές & έξοδα προσωπικού» με ποσό ύψους  9.702,04€ 
4.  Κ.Α.20.8112.01 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» με ποσό ύψους  17.498,85€ 



 

 

ΑΔΑ: 67ΒΓΩΨΕ-ΤΑΚ 

 

 

 

 
 

Η. Αναμορφώσεις ΚΑ χρηματοδότησης ΣΑΤΑ 

 
Προτείνεται η ενίσχυση του ΚΑ 30.7331.01 «Συντηρήσεις βαφών κτιρίων του Δήμου» με ποσό 
98.925,77€ (ΣΑΤΑ) με ισόποση μείωση  από τον ΚΑ 30.7331.06 “Μικροκατασκευές σε σχολικά 
κτίρια (ανακατασκευή WC, ράμπες)», αντιστοίχως  χρηματοδότησης  ΣΑΤΑ ( Σημ.: Αφορά  Πολυετή  
Ανάληψη Υποχρέωσης σύμβασης που λήγει εντός Ιανουαρίου 2022).  

 
 

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

     
Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο 
απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του 
προέδρου, τις τοποθετήσεις των μελών, 
 

                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 
                                                         Με ψήφους 15 Υπέρ -  1 Κατά – 2 Λευκά 
 

Α) Εγκρίνει την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (ως η προεκτεθείσα 
αναλυτική εισήγηση της  υπηρεσίας). 

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

 

-Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σμήλιος Ηλίας μειοψήφησε. 
-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γκαλέτσης Αθανάσιος και Ράπτου Όλγα ψηφίζουν λευκό. 

 
Οι αναλυτικές τοποθετήσεις των συμβούλων που μειοψήφησαν περιλαμβάνονται στα πρακτικά της 
συνεδρίασης. 

 
  Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 17/2022. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
        
  Ο Πρόεδρος   
                                                                               Τα Μέλη 
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
Αμπελόκηποι  25 - 1 – 2022 
 
Η υπεύθυνη τήρησης πρακτικών                                                                   Ο Πρόεδρος 

 
 
 

   Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                        Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 


