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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               21.10.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  298/2021 

 

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση προσχεδίου προϋπολογισμού έτους 2022. 
 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2021, 

ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 

22400/21-10-2021 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 εννέα (9) μελών ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας 3) Κουσίδης Γεώργιος 4) Αποστολίδου 

Μαρία  5)  Γυμνόπουλος Κοσμάς  6) Κωνσταντίνου Κυριάκος. 

  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)  Τσομπανοπούλου Μελίσα  2) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή  3) Κατζικάς Γεώργιος. 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1
ο
 θέμα   της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. 

 

Για τον προσδιορισμό του ύψους των εσόδων και των εξόδων λαμβάνονται υπόψη τα διαχειριστικά 

αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα για μεν τα έσοδα τα ποσά που 

λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που εισπράχθηκαν το επτάμηνο του 2021 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 

του 2020, για δε τα έξοδα τα ποσά που έχουν ενταλθεί. 

 

Έτσι καταχωρήθηκαν όλες οι αναγκαίες πιστώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες, αφού λήφθηκαν 

υπόψη οι απαιτήσεις των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.  και προβλέφθηκαν τα ανάλογα έσοδα που θα 

εισπραχθούν στο 2021. 

 

Έσοδα και εισπράξεις Προϋπολογισμός  
Έσοδα 1.203.500,00€ 

Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου, 
Ασφ. Εισφορών & τρίτων 

354.600€ 

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. 

Χρήσης 

89.728.94€ 

Σύνολο 1.647.828.94€ 
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Έξοδα και πληρωμές Προϋπολογισμός  
Έξοδα χρήσης 1.156.082,00€ 

ΠΟΕ – λοιπές αποδόσεις 387.023,49€ 

Επενδύσεις 76.000.00€ 

Αποθεματικό 28.723.45€ 

Σύνολο 1.647.828.94€ 
 

 

 

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

του  προέδρου 

 

                                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

Α) Εγκρίνει την κατάρτιση προϋπολογισμού  έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ 

Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης¨. 

B) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  298/2021 

 

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

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  27.10.2021 

 

 

 

 

                  O Πρόεδρος 

 

 Καζαντζίδης Γεώργιος 

 

 

 

 


