
[1] 
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

 

                    
Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 Κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                  Από το πρακτικό της  13 - 1 - 2014 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689,690 
Αριθ.  Απόφ. 001/ 2014 
 

ΘΕΜΑ:  ΈΈγγκκρριισσηη  ππρροοββοολλήήςς  κκιιννηηµµααττοογγρρααφφιικκώώνν  ττααιιννιιώώνν  σσττοο  κκιιννηηµµααττοοθθέέααττρροο  ΑΑλλέέξξηηςς  ΜΜιιννωωττήήςς  γγιιαα  
ττηηνν  χχεειιµµεερριιννήή  ππεερρίίοοδδοο  ααππόό    ∆∆εευυττέέρραα  2277//11  έέωωςς    ΤΤρρίίττηη  2255//22//22001144.  

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 13η του µήνα Ιανουαρίου έτους 2014 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 234/9-1-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου,  που 
δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου 
ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Αποστολίδου Μαρία, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου 
Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσενίδης Αλέξανδρος, 
Μεζίκης Βασίλειος, Μπουντούρη Παρασκευή, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Ακτσελής Γεώργιος, Πουρσανίδης 
Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Κυριλλίδης Γεώργιος, 
Λεµονίδου ∆έσποινα, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαµπρινή, 
Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ : Κουσίδης Γεώργιος, Καρράς Ευστράτιος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Σουσλόγλου Νικόλαος, 
Καζαντζίδης Γεώργιος, Πατσιάς Γεώργιος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Τσακαλίδης Ηρακλής, Σαπρανίδου 
Σωτηρία.  
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην 
οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. 
Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. 
Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν αλλά δεν παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και 
Μενεµένης.  
 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο έκτ.   θέµα, το οποίο οµόφωνα αποφασίσθηκε να εισαχθεί προς 
συζήτηση ως θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι πιιοο  σσυυγγκκεεκκρριιµµέένναα,,  ττοο  
ττµµήήµµαα  πποολλιιττιισσµµοούύ  ππρροοττίίθθεεττααιι  νναα  λλεειιττοουυρργγήήσσεειι  κκααττάά  ττοο  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηηµµαα  2277  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  ––  2255  
ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  ττοο  κκιιννηηµµααττοοθθέέααττρροο  ΑΑλλέέξξηηςς  ΜΜιιννωωττήήςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοββοολλήή  κκιιννηηµµααττοογγρρααφφιικκώώνν  ττααιιννιιώώνν..  ΟΟιι  
ππρροοββοολλέέςς  υυπποολλοογγίίζζοοννττααιι  δδυυοο  ττηηνν  εεββδδοοµµάάδδαα  κκααιι  ηη  εείίσσοοδδοοςς  εείίννααιι  δδωωρρεεάάνν  γγιιαα  ττοο  κκοοιιννόό..  ΕΕππίίσσηηςς  
ττόόννιισσεε  όόττιι  εείίννααιι  σσττιιςς  ααρρµµοοδδιιόόττηηττεεςς  ττοουυ  δδήήµµοουυ  ηη  ππννεευυµµααττιικκήή  ααννύύψψωωσσηη  ττωωνν  κκααττοοίίκκωωνν  κκααιι  ηη  ααρρωωγγήή  
ττοουυ  ώώσσττεε  όόλλοοιι,,  έέχχοοννττεεςς  κκααιι  µµηη  ττηηνν  οοιικκοοννοοµµιικκήή  δδυυννααττόόττηητταα  ,,  νναα  µµπποορροούύνν  νναα  ααπποολλααµµββάάννοουυνν  ττηηνν  
όόπποοιιαα  µµοορρφφήή  ττέέχχννηηςς  ,,  κκααιι  σσττηηνν  ππααρροούύσσαα  ππεερρίίππττωωσσηη  ττηηνν  ττέέχχννηη  ττοουυ  κκιιννηηµµααττοογγρράάφφοουυ..  ΕΕίίννααιι  δδεε  
γγννωωσσττόό  σσεε  όόλλοουυςς  όόττιι  σσήήµµεερραα  οοιι  πποολλιιττιισσττιικκέέςς  δδιιέέξξοοδδοοιι  χχωωρρίίςς  οοιικκοοννοοµµιικκόό  ααννττίίττυυπποο  εείίννααιι  ππλλέέοονν  
εελλάάχχιισσττεεςς  κκααιι  οοιι  κκάάττοοιικκοοιι  ττοουυ  δδήήµµοουυ  µµααςς  θθαα  εεππωωφφεελληηθθοούύνν  πποολλύύ  ααππόό  ττοο  ππααρρόόνν  ππρρόόγγρρααµµµµαα  δδιιόόττιι  
θθαα  έέχχοουυνν  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  νναα  ψψυυχχααγγωωχχηηθθοούύνν  πποοιιοοττιικκάά  χχωωρρίίςς  κκααµµιιάά  εεππιιββάάρρυυννσσηη..      

  
ΟΟιι  ααππααιιττοούύµµεεννεεςς  δδααππάάννεεςς  γγιιαα  ττηηνν  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  µµεε  εεππιιττυυχχίίαα  ττηηςς  ααννωωττέέρρωω  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  

ππρροοϋϋπποολλοογγίίζζοοννττααιι  σσττοο  πποοσσόό  ττωωνν  55..550000,,0000  €€,,  εεφφόόσσοονν  κκρρίίννεεττααιι  ααννααγγκκααίίαα  ηη  µµίίσσθθωωσσηη  ττωωνν  ππρροοςς  
ππρροοββοολλήή  κκιιννηηµµααττοογγρρααφφιικκώώνν  ττααιιννιιώώνν  ααππόό  ττοουυςς  ννόόµµιιµµοουυςς  κκααττόόχχοουυςς  ..ΤΤοο  ααννωωττέέρρωω  πποοσσόό  εείίννααιι  
εεγγγγεεγγρρααµµµµέέννοο    σσττοονν  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόό  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  γγιιαα  ττοο  έέττοοςς  22001144  κκααιι  σσυυγγκκεεκκρριιµµέένναα  σσττοονν  ΚΚΑΑ  
εεξξόόδδωωνν    1155..66447711..0011  κκααιι  ααννααλλύύεεττααιι  ωωςς  εεξξήήςς  
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ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΧΧΕΕΙΙΜΜΕΕΡΡΙΙΝΝΟΟΥΥ  ΚΚΙΙΝΝΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΟΟΥΥ    
11  ΕΕννοοιικκίίαασσηη  κκιιννηηµµααττοογγρρααφφιικκώώνν  ττααιιννιιώώνν    44..668800,,0000  
22  ΧΧεειιρριισσµµόόςς  µµηηχχααννηηµµάάττωωνν  ππρροοββοολλήήςς  ττααιιννιιώώνν          665500,,0000  
33  ΑΑππρρόόββλλεεππττεεςς  δδααππάάννεεςς  ,,  κκόόσσττοοςς  µµεεττααφφοορράάςς            117700,,0000  
44  ΣΣύύννοολλοο  55..550000,,0000  
  
ΟΟιι  ττιιµµέέςς  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµοούύ  εείίννααιι  εεννδδεειικκττιικκέέςς  κκααιι  µµπποορροούύνν  νναα  ααυυξξοοµµεειιωωθθοούύνν  υυππόό  ττηηνν  

ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  ττοο  σσυυννοολλιικκόό    πποοσσόό  νναα  µµηηνν  υυππεερρββεείί  ττοο  σσυυννοολλιικκόό  πποοσσόό  ττηηςς  ψψήήφφιισσηηςς  ππίίσσττωωσσηηςς..  
ΟΟιι  ττυυχχόόνν  ππρροοµµήήθθεειιεεςς  κκααιι  εερργγαασσίίεεςς    θθαα    ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθοούύνν  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  

ΕΕΚΚΠΠΟΟΤΤΑΑ  κκααιι  ττοουυ        ΠΠ∆∆  2288//8800  µµεε  ττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττηηςς  ααππεευυθθεείίααςς  ααννάάθθεεσσηηςς..  
ΓΓιιαα  ττηηνν  ππρρααγγµµααττοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  ππααρρααππάάννωω  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν  ππααρραακκααλλοούύµµεε  νναα  εεγγκκρρίίννεεττααιι  ττηηνν  

δδιιοορργγάάννωωσσηη  ττοουυςς  σσεε  ββάάρροοςς  ττοουυ  ΚΚ..ΑΑ..  1155..66447711..0011  µµεε  ττίίττλλοο  ««ΕΕξξοοδδαα  πποολλιιττιισσττιικκώώνν  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν»»  
ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµοούύ  οοιικκοοννοοµµιικκοούύ  έέττοουυςς  22001144,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  τταα  οορριιζζόόµµεενναα  σσττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  
115588  ππααρρ..  33  ττοουυ  ΝΝ..  33446633//0066  

ΣΣυυννεεππώώςς  ττοο  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  κκααλλεείίττααιι  ::  
  
11..ΝΝαα  εεγγκκρρίίννεειι  ττηηνν  ππρρααγγµµααττοοπποοίίηησσηη  χχεειιµµεερριιννώώνν  ππρροοββοολλώώνν  κκιιννηηµµααττοογγρράάφφοουυ  σσττοο  

κκιιννηηµµααττοοθθέέααττρροο    ««ΑΑλλέέξξηηςς  ΜΜιιννωωττήήςς»»  κκατά το χρονικό διάστηµα 27/1 έως 25/2/2014, όπου η 
είσοδος θα είναι δωρεάν για το κοινό.  

2. Να ψηφίσει για την ανωτέρω  αιτία το ποσό ύψους 55..550000,,0000  €€  σσεε  ββάάρροοςς  ττοουυ  ΚΚ..ΑΑ..  
1155..66447711..0011  µµεε  ττίίττλλοο  ««ΈΈξξοοδδαα  πποολλιιττιισσττιικκώώνν  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν»»..   

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, ττιιςς    δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  119999  ττοουυ  ΝΝ..33446633//22000066,,  ττιιςς  
δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΕΕΚΚΠΠΟΟΤΤΑΑ  κκααιι  ττοουυ        ΠΠ∆∆  2288//8800 
                                                         

       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
         Κατά πλειοψηφία    

Με ψήφους 20 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Αποστολίδου Μαρία, Αρπατζάνη 
– Τσοµπανόγλου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος, Μεζίκης Βασίλειος, Μπουντούρη Παρασκευή, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, 
Ακτσελής Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Αθανασιάδης 
Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Λαδάς Παράσχος, 
Χοϊδης Χαράλαµπος), κατά 4 (Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαµπρινή, Κατσαρός Ιωάννης, 
Βούζας Ηλίας).  
 
1. Εγκρίνει ττηηνν  ππρρααγγµµααττοοπποοίίηησσηη  χχεειιµµεερριιννώώνν  ππρροοββοολλώώνν  κκιιννηηµµααττοογγρράάφφοουυ  σσττοο  κκιιννηηµµααττοοθθέέααττρροο    
««ΑΑλλέέξξηηςς  ΜΜιιννωωττήήςς»»  κκατά το χρονικό διάστηµα 27/1/2014 έως 25/2/2014, όπου η είσοδος θα είναι 
δωρεάν για το κοινό. 
 
2. Να ψηφίσει για την ανωτέρω  αιτία το ποσό ύψους 5.00.00€ σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.01 µε 
τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων». 
 
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

                        
                          Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 001/2014 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                          Αµπελόκηποι  14 - 1 - 2014 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο πρόεδρος     
 
 
  Ε. Κουκουλιώτης                                   Ακτσελής Γεώργιος  


