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

                                  

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                     Απόσπασµα  
      κα Κουκουτέγου Κλ.                                                         Από το πρακτικό της 24-08-2015 

                                                                                                     συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313 689 - 690 
 
Αριθµός απόφασης : 259/2015 
  
 
 ΘΕΜΑ: Πολιτιστικές εκδηλώσεις «Χαλκίδεια 2015». Εγκριση δαπάνης. 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 24ην του µήνα Αυγούστου του 
έτους 2015 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 11571/20-8-2015 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: Αβραµίδης Κυριάκος, Αρµπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Εµεινίδης Αναστάσιος,  
Βαλάνος Νικόλαος, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, Κατζικάς Γεώργιος, Παναγιωτίδης 
Γαβριήλ, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Κεσόγλου Παύλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, 
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Μεζίκης Βασίλειος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – 
Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς 
Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Γρούγιος Ηλίας, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Καρράς Ευστράτιος, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Κυριλλίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, 
Τσοµπανοπούλου Μελίσσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. Ο αντιπρόεδρος 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 και παρέστη µόνο η κα Παλληκαρίδου Αναστασία. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης  και ο Αντιδήµαρχος κος Κεσόγλου 
Παύλος, έθεσε υπ΄ όψιν των µελών ότι σύµφωνα µε τον 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30.6.2006) άρθρο 158 
παράγραφος 3,  ο ∆ήµος µπορεί να διοργανώσει Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες πολιτιστικές, 
µορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που σχετίζονται µε την 
εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται µε την προαγωγή των κοινωνικών και οικονοµικών 
συµφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευµατικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του. 
 
Με βάση τα παραπάνω η Αντιδηµαρχία Πολιτισµού εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  
α) Να εγκρίνει τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΧΑΛΚΙ∆ΕΙΑ 2015» και την υλοποίησή 

τους βάσει του επισυναπτόµενου προγράµµατος. 
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β) Να εγκρίνει τη ψήφιση πίστωσης ποσού 6.000€ σε βάρος του κωδικού 156471.01 το οποίο  θα 
πληρωθεί από τη χρηµατοδότηση του Υπουργείου Μακεδονίας -Θράκης. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τον 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30.6.2006) άρθρο 
158 παράγραφος 3, το πρόγραµµα εκδηλώσεων 
 
 
                                                                      
                                                                      
                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                        Οµόφωνα 
 
Α). Εγκρίνει τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΧΑΛΚΙ∆ΕΙΑ 2015» και την υλοποίησή 

τους βάσει του επισυναπτόµενου προγράµµατος (το οποίο συναποστέλλεται µε την παρούσα). 

Β). Εγκρίνει τη ψήφιση πίστωσης ποσού 6.000€ σε βάρος του κωδικού 156471.01 το οποίο  θα 

πληρωθεί από τη χρηµατοδότηση του Υπουργείου Μακεδονίας -Θράκης. 

Γ). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 
                       
                            Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 259/2015 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
 
Ο Πρόεδρος                                              Τα Μέλη 

 
Βαλάνος Νικόλαος 
                           
                                                 Αµπελόκηποι 25 - 08 - 2015 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                              Ο Πρόεδρος   
    
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                     Βαλάνος Νικόλαος 


