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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 

         ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

 

 

Α ρ ι θ.  Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η ς: 21/01-12-2022 

 

Αριθ. Απόφ: 166/2022 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 21ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

ΘΕΜΑ 2ο   Έγκριση 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2022. 

                                  

 

Στο Σιδηρόκαστρο, σήμερα την 1η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε 

έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, 

ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 11050/01.12.2022 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου του η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους Δημοτικούς 

Συμβούλους και στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Άρχισε η συνεδρίαση αφού το σώμα βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία με την 

παρουσία δεκατεσσάρων  (14) μελών και την απουσία δεκατριών  (13) μελών, 

όπως: 

 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Αθανασιάδης Αναστάσιος  1 Γεωργιάδης Άνθιμος  

2 Αργυροπούλου Σταυρούλα  2 Δήμου Ιωάννης 

3 Δημόπουλος Κωνσταντίνος  3 Ζλατίντσης Αντώνιος 

4 Ζαπρίδης Ευστάθιος  4 Ιωαννίδου Μαρία  

5 Ιντζές Νικόλαος  5 Κορωνίδης Παύλος  

6 Κοσμίδης Παναγιώτης  6 Λαζαρίδης Θεολόγος  

7 Λούγγος Ζήσης  7 Λεωνάκης Λεωνίδας  

8 Μαυροφρύδης Κυριάκος  8 Μουμτζίδης Χαράλαμπος  

9 Νικηφόρου Κωνσταντίνος  9 Νικολάου Λεωνίδας  

10 Παναγιωτίδης Ιωσήφ  10 Ραβανίδης Χρήστος  

11 Σαββίδης Παναγιώτης  11 Ρόδη Σουλτάνα  

12 Τορουνίδης Ιωάννης  12 Σπανίδης Ευθύμιος  

13 Φραγκαλής Δημήτριος 13 Τσίντσιος Γεώργιος 

14 Φυταγκουρίδου Όλγα   
 

   

 

 

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Δήμαρχος κ. Δομουχτσίδης Φώτιος που 

κλήθηκε νόμιμα. 

Τα πρακτικά κρατήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα Κεσόγλου Μαρία. 

 

Ο κ. Σπανίδης Ευθύμιος ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να παραβρεθεί στη 

συνεδρίαση γιατί ταξιδεύει εκτός νομού. 
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Οι κκ. Ζλατίντσης Αντώνιος και Μουμτζίδης Χαράλαμπος εισήλθαν 

καθυστερημένα στο πάνελ της τηλεδιάσκεψης στην αρχή της συζήτησης του 1ου 

θέματος. 

Ο κ. Κοσμίδης Παναγιώτης αποχώρησε από το πάνελ πριν διεξαχθεί η 

ψηφοφορία του 3ου θέματος. 

 

 

Το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο κ. Τορουνίδης Ιωάννης, 

Αντιδήμαρχος Οικονομικών, και ανέγνωσε τη με αριθμ. 159/2022 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 

τη 13η αναμόρφωση του προϋπολογισμού. 

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε η κα Φυταγκουρίδου Όλγα και ρώτησε γιατί οι 

δαπάνες της ηχητικής κάλυψης και του φωτισμού των χριστουγεννιάτικων 

εκδηλώσεων δεν βαρύνουν την «Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ», και υπογράμμισε ότι θεωρεί το 

ποσό της δαπάνης υπερβολικό. 

Ο κ. Δήμαρχος απάντησε η «Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ» έχει εξαντλήσει τον 

προϋπολογισμό της για το 2022.  

Ο κ. Κοσμίδης Παναγιώτης πήρε το λόγο και συμφώνησε με την κα 

Φυταγκουρίδου, που χαρακτήρισε τη δαπάνη υπερβολική, και ρώτησε ποιος 

καθόρισε το ύψος της. 

Ο κ. Τορουνίδης απάντησε ότι ο Δήμος είναι μεγάλος και έχει πολλά χωριά 

που σχεδιάζουν να διοργανώσουν χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. 

Μετά από αυτό, πήρε το λόγο ο κ. Δήμαρχος και υπογράμμισε ότι φέτος 

θα γίνουν ξανά οι εορταστικές εκδηλώσεις που ακυρώθηκαν τα προηγούμενα 

δύο χρόνια εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού. Είναι, επομένως, υποχρέωση 

του Δήμου να ενισχύσει το εορταστικό πνεύμα των ημερών. 

Μετά από την παρέμβαση του κ. Δημάρχου, η κα Φυταγκουρίδου πήρε 

ξανά τον λόγο και δήλωσε ότι θα καταψηφίσει τη 13η αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού 2022 γιατί θεωρεί τη δαπάνη για ηχητική κάλυψη και φωτισμό 

των εκδηλώσεων υπερβολική. 

 

Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση του θέματος, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το 

σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αφού έλαβε υπόψη 

 Την από 28.11.2022 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για τη 13η 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2022, 

 Την με αριθμ. 159/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

μετά από διαλογική συζήτηση 

      

Κατά πλειοψηφία δεκατεσσάρων (14) ψήφων υπέρ και μίας (1) κατά 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει τη 13η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2022, ως ακολούθως: 
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Α. Εγκρίνει την αύξηση πιστώσεων των κάτωθι ΚΑΕ με μεταφορά πιστώσεων 

από το αποθεματικό: 

 

 
Οι παραπάνω μεταβολές πιστώσεων μειώνουν το αποθεματικό κατά 

38.000€ 

 

Από το σύνολο της αναμόρφωσης μεταβάλλεται το αποθεματικό του οποίου η  

πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 28.471,26€. Η συνολική διαμορφωμένη 

πίστωση του αποθεματικού δεν ξεπερνάει το 5% των τακτικών εσόδων. 

 

Μειοψήφησε η κα Φυταγκουρίδου Όλγα. 

                                

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 166/2022. 

Έτσι συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

Τ.Σ.Υ 

 

Ιντζές Νικόλαος 

Υπογραφή 1 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Τ.Υ 

 

Υπογραφές 16 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Τ.Υ 

 

ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΙΝΤΖΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

Κ.Α 
Εξόδων 

Περιγραφή Αύξηση 
πιστώσεων  

ΝΕΟΣ ΚΑΕ 
35.6692.03 

Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων για 
τον Δήμο Σιντικής 

5.000 

ΝΕΟΣ ΚΑΕ 
00.6443.10 

Ηχητική κάλυψη και φωτισμός εκδηλώσεων 
Δήμου Σιντικής για τον εορτασμό των 

Χριστουγέννων 

31.000 

10.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) 

1.000 

10.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 1.000 

Σύνολο  38.000 
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