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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 06.12.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης: 343/2021 

 
ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού (10

η
 αναμόρφωση οικονομικού έτους 2021) 

 

 
 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2021, ημέρα της 

εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 25346/02-12-2021 

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) Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας 3) Κουσίδης Γεώργιος 4) Γυμνόπουλος Κοσμάς  5) 

Κωνσταντίνου Κυριάκος 6) Αβραμίδης Κυριάκος. 

  

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

 

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

 

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση τεσσάρων (4) έκτακτων 

θεμάτων  με τη μορφή  των κατεπειγόντων  και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή τους ως έκτακτα . 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 4
ο
 θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν προβλεφθούν στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Δημοτικοί παιδικοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ» του τρέχοντος έτους, παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για 

την κάλυψη των αναγκών αυτών. 

 

Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους κωδικούς 
αριθμούς του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο 

αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό για τη 
δημιουργία νέων πιστώσεων ή υφιστάμενων πιστώσεων. 

 
Με βάση τα παραπάνω και αφού ληφθεί υπόψη: 

- Την παρ.5 άρθρο 23 Ν.3536/07 και τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 161 του Ν.3463/2006 

- Το άρθρο 8 του Β.Δ.17-5/15-6-59 (ΦΕΚ114/59τ.Α΄) 
- Τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. 

- Την ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, οι οποίες δεν έχουν 
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ 

- Το αποθεματικό δεν ξεπερνά το 5% των τακτικών εσόδων 
Α. Ενισχύεται το αποθεματικό με τα παρακάτω ποσά στους αντίστοιχους ΚΑ 
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- Από τον ΚΑ 00.6117  με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα 

του ελεύθερου επαγγελματία» να μεταφερθεί ποσό 10.000,00€ στο αποθεματικό του 

προϋπολογισμού. 

- Από τον ΚΑ 00.6222  με τίτλο «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού» να 

μεταφερθεί ποσό 4.000,00€ στο αποθεματικό του προϋπολογισμού. 

- Από τον ΚΑ 10.6115  με τίτλο «Αμοιβές λογιστών – διπλογραφικό σύστημα – λοιπές συμβουλευτικές 

υπηρεσίες» να μεταφερθεί ποσό 5.000,00€ στο αποθεματικό του προϋπολογισμού. 

- Από τον ΚΑ 10.6262.01  με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή αύλειων χώρων του Ν.Π.Δ.Δ.» να 

μεταφερθεί ποσό 12.000,00€ στο αποθεματικό του προϋπολογισμού 

- Από τον ΚΑ 10.6481.02  με τίτλο «Προμήθεια ειδών αρτοζαχαροπλαστείου» να μεταφερθεί ποσό 

4.000,00€ στο αποθεματικό του προϋπολογισμού 

- Από τον ΚΑ 10.6634  με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού » να μεταφερθεί 

ποσό 2.000,00€ στο αποθεματικό του προϋπολογισμού 

- Από τον ΚΑ 10.6041.02  με τίτλο «Αμοιβές ασκούμενων σπουδαστών των ΤΕΙ» να μεταφερθεί ποσό 

1.000,00€ στο αποθεματικό του προϋπολογισμού 

- Από τον ΚΑ 10.6041.03  με τίτλο «Αμοιβές ασκούμενων μαθητών των επαγγελματικών σχολών ΟΑΕΔ» 

να μεταφερθεί ποσό 1.000,00€ στο αποθεματικό του προϋπολογισμού 

- Από τον ΚΑ 10.6274 με τίτλο «Δαπάνες καθαρισμού γραφείων» να μεταφερθεί ποσό 1.000,00€ στο 

αποθεματικό του προϋπολογισμού 

- Από τον ΚΑ 10.6661.03  με τίτλο «Προμήθεια υδραυλικών υλικών» να μεταφερθεί ποσό 1.000,00€ στο 

αποθεματικό του προϋπολογισμού 

- Από τον ΚΑ 10.6661.04  με τίτλο «Προμήθεια υαλοπινάκων» να μεταφερθεί ποσό 200,00€ στο 

αποθεματικό του προϋπολογισμού 

 
Β. Επίσης, προτείνονται η ακόλουθη μεταφορά πίστωσης  από το αποθεματικό κεφάλαιο του 
προϋπολογισμού στο νέο κάτωθι κωδικό, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που δεν 
είχε προβλεφθεί: 

- Μεταφορά ποσού 21.500,00€ στον ΚΑ 10.6266 με τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού» 

- Μεταφορά 18.200,00€ στον ΚΑ 10.6261.01 με τίτλο «Οικοδομικές εργασίες – συντηρήσεις εργασίες 

χρωματισμού » 

- Μεταφορά 1.500,00€ στον ΚΑ 00.6822 με τίτλο «Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων » 

 

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’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του 

προέδρου 

 

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει την 10η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί 

– ΚΑΠΗ Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης  (ως η προεκτεθείσα αναλυτική εισήγηση). 

 

Βεβαιώνεται ότι το σύνολο  του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5%  των τακτικών εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ.  
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Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 343/2021. 

 

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

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 07.12.2021 

 

 

 

 

Η  Πρόεδρος 

 
Αποστολίδου Μαρία 


