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                         ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
                         Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123,  
                         Αµπελόκηποι 

                                  

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                     Απόσπασµα  
      κα Κουκουτέγου Κλ.                                                         Από το πρακτικό της 20-04-2015 

                                                                                                     συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313 689 - 690 
 
Αριθµός απόφασης : 108 / 2015 
 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
 ΘΕΜΑ: Αναµόρφωση προϋπολογισµού (10η Αναµόρφωση).  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 20ην του µήνα Απριλίου έτους 2015 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 5051/16-4-2015 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: Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κάτζικας Γεώργιος, Ναλµπαντίδου 
Αφροδίτη, Μεζίκης Βασίλειος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος 
Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, Κεσόγλου Παύλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος,  
Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης 
Γεώργιος,  Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου 
Ολγα,  Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Καρράς Ευστράτιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Κουσενίδης 
Αλέξανδρος, Εµεινίδης Αναστάσιος, Νοτάκης Ιωάννης. 
 
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 οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης κα Κόπτη 
Ελένη η οποία και παρευρέθηκε και κα Παλληκαρίδου Αναστασία,  η οποία όµως δεν παρέστη.  
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 8ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κος Παναγιωτίδης 
Γαβριήλ έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι η οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου αφού έλαβε υπόψη της: 
 
• την 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.∆. 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 
• τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης έτους 2015, ο οποίος 
ψηφίστηκε µε την αριθ. 353/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
• τις αντίστοιχες προτάσεις των υπηρεσιών του ∆ήµου 
  
προτείνει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τις εξής αναµορφώσεις του προϋπολογισµού έτους 2015 
 
Α. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που µας προσκόµισε το Τµήµα Καθαριότητας της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου µας µετά τη σύνταξη της σχετικής τεχνικής έκθεσης, το ποσό που 
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βρίσκεται εγγεγραµµένο για την προµήθεια κάδων στον ΚΑ 20.7133.01 δεν επαρκεί και για τον 
λόγο αυτόν ζητήθηκε η ενίσχυσή του µε το ποσό των 23.702,00€ 
 
Το ποσό αυτό θα πρέπει να προκύψει από αντίστοιχη µείωση ΚΑ του Τµήµατος 20 του 
προϋπολογισµού, εφόσον τα ανταποδοτικά έξοδα του ∆ήµου 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 το αντίστοιχο 
τµήµα 20 του προϋπολογισµού).  
 
Συνεπώς, για την ενίσχυση του ανωτέρω ανεπαρκούς ΚΑ εξόδων 20.7133.01, προτείνεται η 
αναµόρφωσή του µε µεταφορά και αντίστοιχη ενίσχυσή του από τον ΚΑ 20.7133.02 «προµήθεια 
πλαστικών κάδων ανακύκλωσης» µε ποσό ύψους 23.702,00€. 
 
Β. Προτείνονται οι ακόλουθες µεταφορές πιστώσεων από το αποθεµατικό κεφάλαιο του 
προϋπολογισµού στους κάτωθι υπάρχοντες ΚΑ για ενίσχυση: 
1. Ενισχύεται ο ΚΑ εξόδων 00.6721.02 «Ετήσια εισφορά υπέρ συνδέσµου δήµων δυτικής 
Θεσσαλονίκης (νεκροταφεία)» µε το ποσό των 911,71€ εφόσον το εγγεγραµµένο ποσό δεν 
επαρκεί, σύµφωνα µε το σχετικό έγγραφο του Τ. Π. & ∆ανείων που εµφανίζει την αιτούµενη 
παρακράτηση. 
2. Ενισχύεται ο ΚΑ εξόδων 30.6693.01 «Προµήθεια υλικών οριζόντιας και κάθετης σήµανσης» 
µε το ποσό των 10.000,00€ εφόσον, κατά τη σύνταξη της σχετικής Τεχνικής Έκθεσης,  το 
εγγεγραµµένο ποσό κρίθηκε ανεπαρκές 
3. Ενισχύεται ο ΚΑ εξόδων 30.6661.07 «Προµήθεια ψυχρής ασφάλτου» µε το ποσό των 
7.000,00€ εφόσον, κατά τη σύνταξη της σχετικής Τεχνικής Έκθεσης,  το εγγεγραµµένο ποσό 
κρίθηκε ανεπαρκές 
4. Ενισχύεται ο ΚΑ εξόδων 30.6661.03 «Προµήθεια χυτοσιδήρων φρεατίων, καλυµµάτων και 
σχαρών» µε το ποσό των 3.000,00€ εφόσον, κατά τη σύνταξη της σχετικής Τεχνικής Έκθεσης,  το 
εγγεγραµµένο ποσό κρίθηκε ανεπαρκές 
5. Ενισχύεται ο ΚΑ εξόδων 30.7336.01 «Συντήρηση Κεντρικών Κλιµατιστικών Μονάδων» µε το 
ποσό των 4.000,00€ εφόσον, κατά τη σύνταξη της σχετικής Τεχνικής Έκθεσης,  το εγγεγραµµένο 
ποσό κρίθηκε ανεπαρκές 
6. Ενισχύεται ο ΚΑ εξόδων 30.7336.14 «Επισκευή και συντήρηση αντλιοστασίων γεωτρήσεων 
και άρδευσης» µε το ποσό των 10.600,00€ εφόσον, κατά τη σύνταξη της σχετικής Τεχνικής 
Έκθεσης,  το εγγεγραµµένο ποσό κρίθηκε ανεπαρκές 
 
Γ. Προτείνεται µεταφορά πιστώσεων από ΚΑ του πρ/σµού προς το αποθεµατικό για ενίσχυσή του 
ως εξής:  
 
1) 12.500,00€ από τον Κ.Α 30.7413.01 µε τίτλο «Εκπόνηση της υψοµετρικής µελέτης των οδών 
των πολεοδοµικών ενοτήτων «Ανω Καϊστρι» προς το αποθεµατικό, εφόσον κρίνεται ότι το έργο δε 
θα υλοποιηθεί εντός του τρέχοντος οικονοµικού έτους. ∆εν είχε ειδική χρηµατοδότηση αλλά θα 
χρηµατοδοτούνταν από ιδίους πόρους.  
2) 10.000,00€ από τον Κ.Α 30.7331.12 µε τίτλο «Συντηρήσεις αλουµινοκατασκευών κτιρίων» 
προς το αποθεµατικό, εφόσον κρίνεται ότι το έργο δε θα υλοποιηθεί εντός του τρέχοντος 
οικονοµικού έτους. ∆εν είχε ειδική χρηµατοδότηση αλλά θα χρηµατοδοτούνταν από ιδίους 
πόρους.  
3) 2.000,00€ από τον Κ.Α 30.6634 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών καθαρισµού φωτιστικών 
σωµάτων και σηµατοδοτών» προς το αποθεµατικό, εφόσον κρίνεται ότι το έργο δε θα υλοποιηθεί 
εντός του τρέχοντος οικονοµικού έτους. ∆εν είχε ειδική χρηµατοδότηση αλλά θα 
χρηµατοδοτούνταν από ιδίους πόρους.  
4) 4.000,00€ από τον Κ.Α 30.6262.11 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή συναγερµών 
δηµοτικών συγκροτηµάτων- προµήθεια υλικών» προς το αποθεµατικό, εφόσον κρίνεται ότι το 
υπολειπόµενο ποσό αρκεί για την υλοποίηση του έργου. ∆εν είχε ειδική χρηµατοδότηση αλλά θα 
χρηµατοδοτούνταν από ιδίους πόρους.  
5) 3.000,00€ από τον Κ.Α 30.6262.09 µε τίτλο «Αναγόµωση, αντικατάσταση και συµπλήρωση 
πυροσβεστήρων δηµοτικών χώρων» προς το αποθεµατικό, εφόσον κρίνεται ότι το υπολειπόµενο 
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ποσό αρκεί για την υλοποίηση του έργου. ∆εν είχε ειδική χρηµατοδότηση αλλά θα 
χρηµατοδοτούνταν από ιδίους πόρους.  
6) 4.600,00€ από τον Κ.Α 30.7335.01 µε τίτλο «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
δηµοτικών και σχολικών κτιρίων» προς το αποθεµατικό, εφόσον κρίνεται ότι το υπολειπόµενο 
ποσό αρκεί για την υλοποίηση του έργου. ∆εν είχε ειδική χρηµατοδότηση αλλά χρηµατοδοτείται 
από ιδίους πόρους.  
7) 5.000,00€ από τον Κ.Α 30.7331.07 µε τίτλο «Συντήρηση αντλιοστασίων πυρόσβεσης 
σχολικών και δηµοτικών κτιρίων» προς το αποθεµατικό, εφόσον κρίνεται ότι το υπολειπόµενο 
ποσό αρκεί για την υλοποίηση του έργου. ∆εν είχε ειδική χρηµατοδότηση αλλά χρηµατοδοτείται 
από ιδίους πόρους.  
8) 15.000,00€ από τον Κ.Α 30.6662.09 µε τίτλο «Προµήθεια αδρανών υλικών, µαρµάρων και 
τσιµέντου» προς το αποθεµατικό, εφόσον κρίνεται ότι το έργο δε θα υλοποιηθεί εντός του 
τρέχοντος οικονοµικού έτους. ∆εν είχε ειδική χρηµατοδότηση αλλά θα χρηµατοδοτούνταν από 
ιδίους πόρους.  
9) 16.575,15€ από τον Κ.Α 30.7331.16 µε τίτλο «Συντήρηση βαφών κτιρίων ∆ΚΜ» προς το 
αποθεµατικό, εφόσον το έργο έχει  ήδη ολοκληρωθεί. ∆εν είχε ειδική χρηµατοδότηση αλλά 
χρηµατοδοτείται από ιδίους πόρους.  
10) 36.783,06€ από τον Κ.Α 30.7331.15 µε τίτλο «Συντήρηση βαφών κτιρίων ∆ΚΑ» προς το 
αποθεµατικό, εφόσον κρίνεται ότι το έργο έχει ήδη ολοκληρωθεί. ∆εν είχε ειδική χρηµατοδότηση 
αλλά χρηµατοδοτείται από ιδίους πόρους.  
11) 49.541,79€ από τον Κ.Α 30.7331.03 µε τίτλο «Μόνωση του ΚΕΠ Αµπελοκήπων» προς το 
αποθεµατικό, εφόσον κρίνεται ότι το έργο αυτό δεν θα υλοποιηθεί εντός του παρόντος 
οικονοµικού έτους. ∆εν είχε ειδική χρηµατοδότηση αλλά χρηµατοδοτείται από ιδίους πόρους.  
12) 15.000,00€ από τον Κ.Α 30.7326.05 µε τίτλο «Αναβάθµιση δικτύου στο ΚΑΠΗ Μενεµένης 
προς το αποθεµατικό, εφόσον κρίνεται ότι το έργο αυτό δεν θα υλοποιηθεί εντός του παρόντος 
οικονοµικού έτους. ∆εν είχε ειδική χρηµατοδότηση αλλά χρηµατοδοτείται από ιδίους πόρους.  
13) 19.000,00€ από τον Κ.Α 30.7331.02 µε τίτλο «Ανακατασκευή αθλητικών χώρων»» προς το 
αποθεµατικό, εφόσον κρίνεται ότι το έργο αυτό δεν θα υλοποιηθεί εντός του παρόντος 
οικονοµικού έτους. ∆εν είχε ειδική χρηµατοδότηση αλλά χρηµατοδοτείται από ιδίους πόρους.  
14) 14.000,00€ από τον Κ.Α 30.7336.03 µε τίτλο «Συντήρηση και αντικατάσταση στεγάστρων 
στις στάσεις λεωφορείων» προς το αποθεµατικό, εφόσον κρίνεται ότι εναποµείναν ποσό αρκεί για 
την υλοποίηση του έργου αυτού εντός του παρόντος οικονοµικού έτους. ∆εν είχε ειδική 
χρηµατοδότηση αλλά χρηµατοδοτείται από ιδίους πόρους.  
 
∆.  Προτείνονται οι ακόλουθες µεταφορές πιστώσεων από το αποθεµατικό κεφάλαιο του 
προϋπολογισµού στους κάτωθι νεοδηµιουργούµενους ΚΑ: 
 
1.Μεταφέρεται ποσό ύψους 1.000,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 00.6073.01 µε τίτλο 
«∆απάνες σεµιναρίων και επιµόρφωσης του προσωπικού», διότι πλέον κρίνεται απαραίτητη µία 
τέτοια πίστωση 
2. Μεταφέρεται ποσό ύψους 10.500,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ  30.6235.01 µε τίτλο 
«Ενοικίαση χηµικών τουαλετών», εφόσον, σύµφωνα µε τον ν. 4264/2014 άρθρο 7 παργρ. 3 η 
αρµοδιότητα της διασφάλισης της δηµόσιας υγείας µεταφέρεται από τον καταργηθέντα Οργανισµό 
Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης  στους οικείους ∆ήµους (έγγραφο µε α. π. 132444/1957/18-03-
2015 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) συνεπώς κρίνεται  πλέον απαραίτητη µία τέτοια 
πίστωση. 
3. Μεταφέρεται ποσό ύψους 17.564,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ  30.7413.03 µε τίτλο 
«Εκπόνηση µελέτης σκοπιµότητας πεζοδρόµησης της οδού Γ. Χαλκίδη» 
4. Μεταφέρεται ποσό ύψους 5.000,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ  30.6651.01 µε τίτλο 
«Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων» διότι πλέον κρίνεται απαραίτητη µία τέτοια 
πίστωση 
5. Μεταφέρεται ποσό ύψους 2.500,00€ στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 00.6451.01 µε τίτλο 
«Ανάθεση υπηρεσιών ψηφιακής αναπαραγωγής έντυπου υλικού» διότι πλέον κρίνεται απαραίτητη 
µία τέτοια πίστωση 
6. Μεταφορά πίστωσης ύψους 1.500,00€ από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού 
στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 15.6265.03 µε τίτλο «Συντήρηση επίπλων των χώρων θεάτρου του 
∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης» διότι πλέον κρίνεται απαραίτητη µία τέτοια πίστωση. 
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7. Μεταφορά πίστωσης ύψους 24.600,00€ από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού 
στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ  30.7331.10 µε τίτλο «Συντηρήσεις µονώσεων σχολικών και 
δηµοτικών κτιρίων ∆.Κ. Αµπελοκήπων» διότι πλέον κρίνεται απαραίτητη µία τέτοια πίστωση. 
8. Μεταφορά πίστωσης ύψους 24.600,00€ από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού 
στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ  30.7331.13 µε τίτλο «Συντηρήσεις βαφών κτιρίων ∆.Κ Μενεµένης» 
διότι πλέον κρίνεται απαραίτητη µία τέτοια πίστωση. 
9. Μεταφορά πίστωσης ύψους 50.000,00€ από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού 
στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ  30.7331.14 µε τίτλο «Συντηρήσεις βαφών κτιρίων ∆.Κ. 
Αµπελοκήπων» διότι πλέον κρίνεται απαραίτητη µία τέτοια πίστωση. 
10. Μεταφορά πίστωσης ύψους 2.700,00€ από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού 
στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ  30.7336.05  µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή µηχ/των εισόδου 
δηµοτικών πάρκιγκ» διότι πλέον κρίνεται απαραίτητη µία τέτοια πίστωση. 
11. Μεταφορά πίστωσης ύψους 3.000,00€ από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού 
στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ  30.6662.03 µε τίτλο «Προµήθεια µαρµάρων»  διότι πλέον κρίνεται 
απαραίτητη µία τέτοια πίστωση. 
12. Μεταφορά πίστωσης ύψους 5.000,00€ από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού 
στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ  30.7331.11 µε τίτλο «∆ιαγραµµίσεις οδών και πλατειών» διότι 
πλέον κρίνεται απαραίτητη µία τέτοια πίστωση. 
13. Μεταφορά πίστωσης ύψους 10.000,00€ από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού 
στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ  30.6662.04 µε τίτλο «Προµήθεια κουφωµάτων αλουµινίου» διότι 
πλέον κρίνεται απαραίτητη µία τέτοια πίστωση. 
14. Μεταφορά πίστωσης ύψους 5.000,00€ από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού 
στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ  30.6662.05. µε τίτλο «Προµήθεια ξυλείας σε διάφορες µορφές» διότι 
πλέον κρίνεται απαραίτητη µία τέτοια πίστωση. 
15. Μεταφορά πίστωσης ύψους 10.000,00€ από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού 
στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ  30.6662.10 µε τίτλο «Προµήθεια αναλωσίµων υλικών για το 
σιδηρουργείο» διότι πλέον κρίνεται απαραίτητη µία τέτοια πίστωση. 
16. Μεταφορά πίστωσης ύψους 16.000,00€ από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού 
στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ   30.7336.06  µε τίτλο «Σιδηροκατασκευές για ανάγκες σχολικών και 
δηµοτικών χώρων» διότι πλέον κρίνεται απαραίτητη µία τέτοια πίστωση. 
17. Μεταφορά πίστωσης ύψους 9.000,00€ από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού 
στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ  30.6662.11.  µε τίτλο «Προµήθεια αδρανών υλικών» διότι πλέον 
κρίνεται απαραίτητη µία τέτοια πίστωση. 
18. Μεταφορά πίστωσης ύψους 4.000,00€ από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού 
στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ  00.6224  µε τίτλο «Ειδικό Τέλος Ραδιοδικτύων» διότι πλέον κρίνεται 
απαραίτητη µία τέτοια πίστωση. 
 
Το σύνολο του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του δήµου..    
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                          Κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 15 υπέρ (Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, 
Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κάτζικας Γεώργιος, 
Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Μεζίκης Βασίλειος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, 
Μανωλόπουλος Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, Κεσόγλου Παύλος, Σουσλόγλου Νικόλαος), κατά 2 
(Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας), αποχή 10 (Κυριλλίδης Γεώργιος,  Ζωναρέλη – Λαζαρίδου 
Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος,  
Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα). 
 
Α). Εγκρίνει την τροποποίηση του προϋπολογισµού για κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας (σύµφωνα µε 
την προεκτεθείσα αναλυτική εισήγηση). 
 
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
                       Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 108/2015 



                  Α∆Α: ΩΤΖΧΩΨΕ-Ν06 
 

[5] 
 

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

 
    Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι 21 - 4 - 2015 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                  Ο Πρόεδρος     
  
 
 
   Ε. Κουκουλιώτης                                   Βαλάνος Νικόλαος 
 


