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                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                     Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                       Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                              Από το πρακτικό της  28-01-2019 

          συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 32/2019       
 
ΘΕΜΑ: 3η Aναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019. 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 28η του µήνα Ιανουαρίου έτους 2019, 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 1595/24-01-2019 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών 
(33) µελών ήταν παρόντες είκοσι δύο (22) και απόντες έντεκα (11) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Εµεινίδης Αναστάσιος 
3 Καρράς Ευστράτιος 3 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
4 Μεζίκης Βασίλειος 4 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
5 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 5 Αβραµίδης Μωυσής 
6 Κεσόγλου Παύλος 6 Μαυρίδου Αναστασία 
7 Κωνσταντίνου Κυριάκος 7 Γυµνόπουλος Κοσµάς 
8 Κουσενίδης Αλέξανδρος 8 Ναλπαντίδου Αφροδίτη 
9 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 9 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 
10 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 10 Καζαντζίδης Γεώργιος 
11 Σιδηρόπουλος Σάββας 11 Λαδάς Παράσχος 
12 Γρούγιος Ηλίας 12  
13 Μανωλόπουλος Βασίλης 13  
14 Κατζικάς Γεώργιος 14  
15 Σουσλόγλου Νικόλαος 15  
16 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 16  
17 Κυριλλίδης Γεώργιος 17  
18 Αθανασιάδης Ιωάννης 18  
19 Γκαλέτσης Αθανάσιος 19  
20 Νοτάκης Ιωάννης 20  
21 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 21  
22 Σµήλιος Ηλίας 22  
23  23  
24  24  
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
33  33  
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης η κα. Κόπτη Ελένη η οποία ήταν παρούσα και η κα. 
Παληκαρίδου Αναστασία αντίστοιχα, η οποία ήταν απούσα.  
 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε 
και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε το άρθρο 95,παράγραφος 5 του 
Ν.3463/2006 (Κ∆Κ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης».  
 
Προ της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) 
εκτάκτου θέµατος µε τη µορφή του κατεπείγοντος και το σώµα αποδέχθηκε οµόφωνα τη συζήτησή τους 
ως έκτακτο . 
 
Ο πρόεδρος πρόταξε την συζήτηση του 3ου τακτικού θέµατος έναντι του 1ου και του 4ου έναντι του 2ου 
τακτικού θέµατος. 
 
-Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σµήλιος Ηλίας αποχώρησε µετά την συζήτηση του 13ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των µελών ότι: 

 
Αφού ελήφθησαν υπόψη:  

• η 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 
• ο προϋπολογισµός του ∆ήµου έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθ. 325/2018 απόφαση 

∆Σ  
 

A. ∆ηµιουργία ΚΑ εσόδου και εξόδου 
1 ∆ηµιουργούνται οι νέοι ΚΑ εξόδων 60.6041.01 µε τίτλο «Ασφαλιστικές εισφορές ωφελουµένων του 

προγράµµατος κοινωφελούς χαρακτήρα» µε ποσό 500,00€ και 60.6054.01 µε τίτλο «Εργοδοτικές 
εισφορές ωφελουµένων του προγράµµατος κοινωφελούς χαρακτήρα» µε ποσό 800,00€ οι οποίο 
αθροιστικά (1.300,00€) θα ενισχυθούν από τον ισόποσο νεοδηµιουργούµενο ΚΑ έσοδου 1212.02 µε 
τίτλο «Απόδοση από τον ΟΑΕ∆ ασφαλιστικών εισφορών ωφελούµενων της Κοινωφελούς εργασίας» 

2 Το έργο «Σχεδιασµός Βιώσιµης αστικής κινητικότητας», το οποίο βρίσκεται εγγεγραµµένο στον 
προϋπολογισµό 2019 στο ΚΑ εσόδου 1322.08 µε 20.000€ και σε ισόποσο ΚΑ εξόδου 69.6117.01 µε 
αντίστοιχο ποσό, χρηµατοδοτείται συνολικά µε 40.000,0€ από το Πράσινο Ταµείο (Φορέας 
χρηµατοδότησης). Εφόσον στο έτος 2018 έχει τιµολογηθεί ποσό 22.111,77€ αλλά δεν έχει εισπραχθεί 
κανένα έσοδο, δηµιουργείται νέος ΚΑ εξόδων 69.8112 «Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» µε το 
ποσό των  22.111,77€ (οφειλή παρελθόντων ετών) και, ενισχύοντας το εγγεγραµµένο έσοδο µε 
επιπλέον 20.000,00€ ώστε να διαµορφωθεί στις 40.000,00€ και να υπάρχει εγγεγραµµένη ολόκληρη η 
αναµενόµενη χρηµατοδότηση, ο υπάρχων ΚΑ εξόδου 69.6117.01 διαµορφώνεται στη διαφορά, ήτοι 
40.000,00 – 22.111,77= 17.888,23€. Με τον τρόπο αυτόν το αναµενόµενο έσοδο ισοσκελίζεται µε τους 
δύο ΚΑ εξόδων του έργου. 
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3 Ο νεοδηµιουργούµενος ΚΑ εξόδων 64.8116 «∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων» µε ποσό 7.812,00€  
θα ενισχυθεί µέσω αποθεµατικού από τον νεοδηµιουργούµενο 1322.06 ισόποσο ΚΑ εσόδου «Πρόληψη 
και αντιµετώπιση ζηµιών από θεοµηνίες: ΥΠΕΣ Π∆Ε ΣΑΕ 055(2003ΣΕ05500005)» 
 
Β.  Ενίσχυση του αποθεµατικού 
Προτείνεται η ενίσχυση του αποθεµατικού από τους παρακάτω Κ.Α. εξόδων: 

1. ΚΑ 30.6662.08 «Προµήθεια υλικών για συντήρηση και καθαρισµό εγκαταστάσεων φωτεινής 
σηµατοδότησης» µε ποσό ύψους 4.798,14€ 

2. ΚΑ 10.6613.02 «Προµήθεια  υλικού  µηχανοργάνωσης» µε ποσό ύψους 6.000,00€  
3. ΚΑ 30.6662.02 «Προµήθεια ψυχρής ασφάλτου» µε ποσό ύψους 7.622,80€  
4. ΚΑ 30.7325.01 «Κατασκευή εορταστικού διακόσµου ∆.Κ Μενεµένης» µε ποσό ύψους 9.988,27€  
5. ΚΑ 30.7132.01 «Προµήθεια Λεωφορείου για τη ∆ηµοτική Συγκοινωνία» µε ποσό ύψους 90.000,00€  
6. ΚΑ 35.6264.01 «Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων κήπων & προµήθεια ανταλλακτικών» µε ποσό 

ύψους 1.676,96€  
7. ΚΑ 30.6265.01 «Αναγόµωση, αντικατάσταση πυροσβεστήρων» µε ποσό ύψους 9.537,95€  
8. ΚΑ 30.7413.02 «Εκπόνηση µελέτης για κτηµατογράφιση – πολεοδόµηση – πράξη εφαρµογής ΠΕ4» µε 

ποσό ύψους 10.000,00€  
9. ΚΑ 00.8117.01 «Λοιπά Έξοδα» µε ποσό ύψους 152.000,00€  
10. ΚΑ 00.8115.01 «∆ιάφορα έξοδα» µε ποσό ύψους 11.736,09€ 
11. ΚΑ 00.8112.01 «Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» µε ποσό ύψους 1.528,73€ 
12. ΚΑ 10.8113.01 «Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» µε ποσό ύψους 2.937,57€ 
13. ΚΑ 10.8115.01 «∆ιάφορα έξοδα» µε ποσό ύψους 2.109,64€ 
14. ΚΑ 15.8111 «Αµοιβές & έξοδα προσωπικού» µε ποσό ύψους 19.145,21€ 
15. ΚΑ 15.8116.01 «Πληρωµή δαπανών προµήθειας αναλωσίµων ΠΟΕ» µε ποσό ύψους 4.649,51€ 
16. ΚΑ 15.8117.01 «Λοιπά Έξοδα» µε ποσό ύψους 200,00€ 
17. ΚΑ 30.8111.01 «Αµοιβές & έξοδα προσωπικού» µε ποσό ύψους 2.067,64€ 
18. ΚΑ 35.8116.01 «∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων» µε ποσό ύψους 2.825,00€ 
19. ΚΑ 35.8122.01 «Έργα» µε ποσό ύψους 21.456,02€ 

 
Τα ποσά προέρχονται από ίδια έσοδα του ∆ήµου. 

 
Γ. Τµήµα 20 του προϋπολογισµού 
Προτείνεται η δηµιουργία - ενίσχυση των 

1. ΚΑ 20.7336.01 «Επισκευή - αναµόρφωση δικτύου αεραγωγών στο γραφείο (συνεργείο)  οχηµάτων του 
∆ήµου» µε ποσό 4.364,20€. 

2. ΚΑ  20.6117.01 «Παροχή Υπηρεσιών Συµβούλου, για την ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση & 
επιβράβευση του κοινού για την ανακύκλωση, µε διαδικτυακά µέσα, στο ∆ήµο Αµπελοκήπων-
Μενεµένης» µε ποσό 23.436,00€ 

3. ΚΑ 20.8111.01 «Αµοιβές & έξοδα προσωπικού» µε ποσό ύψους 1.612,19€ 
4. ΚΑ 20.8112.01 «Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» µε ποσό ύψους 452,16€ 
5. ΚΑ 20.8113.01 «Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» µε ποσό ύψους 28.370,46€ 
6. ΚΑ 20.8117.01 «Λοιπά Έξοδα» µε ποσό ύψους 36.485,96€  
7. ΚΑ 20.8121.01 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων» µε ποσό ύψους 24.775,00€  
8. ΚΑ 20.6162.01 «∆ιαχείριση ογκωδών απορριµάτων και µπαζοαπορριµάτων» µε ποσό ύψους 

6.515,83€  
9. ΚΑ  20.6063 «Λοιπές παροχές σε είδος (χορήγηση γάλακτος)» µε ποσό 8.663,58€ 

 
Η ενίσχυση αυτή πρέπει να προκύψει µόνον από αντίστοιχη µείωση ΚΑ του Τµήµατος 20 του 
προϋπολογισµού, διότι τα ανταποδοτικά έξοδα του ∆ήµου αντιµετωπίζονται µόνον από τα 
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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 αντίστοιχη δαπάνη 
τµήµατος 20). Συνεπώς, για την ενίσχυση των ανωτέρω ΚΑ εξόδων, προτείνεται ισόποση µείωση, η 
οποία προκύπτει ως εξής: 
 

1. ΚΑ 20.8116.01 «∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων» µε ποσό ύψους 15.398,56€ 
2. ΚΑ 20.6234.01 «Μισθώµατα µεταφορικών µέσων» µε ποσό ύψους 5.000,00€ 
3. ΚΑ 20.6253 «Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων» µε ποσό ύψους 5.000,00€ 
4. ΚΑ 20.6264.03 «Συντήρηση και επισκευή συσκευών διαχείρισης στόλου fleet manager» µε ποσό 

ύψους 3.000,00€ 
5. ΚΑ 20.6633 «Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά,  κλπ)» µε ποσό ύψους 6.515,83€ 
6. ΚΑ 20.6635 «Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» µε ποσό ύψους 10.000,00€ 
7. ΚΑ 20.6691.01 «Προµήθεια εορταστικού διάκοσµου» µε ποσό ύψους 15.000,00€ 
8. ΚΑ 20.7133.01 «Προµήθεια  πλαστικών & µεταλλικών κάδων» µε ποσό ύψους 14.097,41€ 
9. ΚΑ 20.7135.02 «Επέκταση συστήµατος εισροών-εκροών ανεφοδιασµού καυσίµων οχηµάτων - 

∆ιαχείριση οχηµάτων του ∆ήµου µας» µε ποσό ύψους 12.000,00€ 
10. ΚΑ 20.6721.01 «Εισφορά υπέρ συνδέσµου µείζονος Θεσσαλονίκης ΦΟΣ∆Α» µε ποσό ύψους 

48.663,58€ 
 
∆. ∆ηµιουργία νέων ΚΑ εξόδων µε ενίσχυση εκ του αποθεµατικού 

1. ΚΑ  30.6261.01 «Συντήρηση εξωτερικής όψης Πολυκέντρου συνοικισµού Αγ. Νεκταρίου» µε ποσό 
24.798,14€ 

2. ΚΑ  15.6235.01 «Ενοικίαση εξοπλισµού εκδηλώσεων» µε ποσό 24.000,00€  
3. ΚΑ  00.6451.01 «Ανάθεση υπηρεσιών ψηφιακής αναπαραγωγής εντύπων» µε ποσό 2.400,00€ 
4. ΚΑ  30.7413.03 «Γεωτεχνική µελέτη για την ανέγερση του 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αµπελοκήπων» µε 

ποσό 11.500,00€ 
5. ΚΑ  30.6117.06 «Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για ολοκλήρωση διαχείριση στερεών αποβλήτων» µε 

ποσό 3.472,00€ 
6. ΚΑ  30.7335.01 «Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικών κτιρίων» µε 

ποσό 1.405,96€ 
7. ΚΑ  30.7336.11 «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης υποσταθµών και ηλεκτροπαραγωγών ζευγών» µε 

ποσό 2.542,00€ 
8. ΚΑ  15.6063.01 «Προµήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» µε ποσό 

44.748,00€  
9. ΚΑ  30.6041.01 «Αποδοχές υπαλλήλων ορισµένου χρόνου» µε ποσό 1.500,00€  
10. ΚΑ  35.6041.01 «Αποδοχές υπαλλήλων ορισµένου χρόνου» µε ποσό 8.500,00€ 
11. ΚΑ  30.6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές  προσωπικού ορισµένου χρόνου» µε ποσό 500,00€ 
12. ΚΑ  35.6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές  προσωπικού ορισµένου χρόνου» µε ποσό 3.000,00€  

 
Ε. Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ εξόδων εκ του αποθεµατικού 

1. ΚΑ  00.6117.02 «Αµοιβή Τεχνικού Ασφαλείας για τον ∆ήµο Αµπελοκήπων - Μενεµένης» µε ποσό 
5.291,94€  

2. ΚΑ  10.7518.01 «Ετήσια συνδροµή του ∆ήµου στο ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγείας» µε ποσό 620,00€ 
3. ΚΑ  30.6651.01 «Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων» µε ποσό 2.362,84€ 
4. ΚΑ  35.6692.01 «Προµήθεια φυτικού υλικού (βολβοί, εποχιακά ανθόφυτα, πολυετή, θάµνοι, δένδρα» µε 

ποσό 7.587,80 
5. ΚΑ  30.7331.07 «συντήρηση αντλιοστασίων πυρόσβεσης σχολικών και δηµοτικών κτιρίων» µε ποσό 

9.982,08€ 
6. ΚΑ  30.7331.01 «Συντηρήσεις βαφών κτιρίων του ∆ήµου» µε ποσό 22.121,24€ 
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7. ΚΑ  35.6162.01 «∆ιαχείριση προϊόντων κλάδευσης δένδρων» µε ποσό 22.813,07€ 
8. ΚΑ  30.7412.01 «Συµφωνία πλαίσιο µελετών ανάπλασης ελεύθερων - κοινόχρηστων χώρων» µε ποσό 

37.406,00€ 
9. ΚΑ  10.6063 «Λοιπές παροχές σε είδος (χορήγηση γάλακτος)» µε ποσό 1.166,85€ 
10. ΚΑ  30.6063 «Λοιπές παροχές σε είδος (χορήγηση γάλακτος)» µε ποσό 444,16€ 
11. ΚΑ  35.6063 «Λοιπές παροχές σε είδος (χορήγηση γάλακτος)» µε ποσό 409,10€ 
12. ΚΑ  00.6434.01 «∆απάνες δηµοσίων σχέσων (προµήθεια εδεσµάτων)» µε ποσό 796,97€ 
13. ΚΑ  00.8113.01 «Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» µε ποσό ύψους 7.473,10€  
14. ΚΑ  10.8111.01 «Αµοιβές & έξοδα προσωπικού» µε ποσό ύψους 2.364,03€ 
15. ΚΑ  10.8112.01 «Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» µε ποσό ύψους 609,00€ 
16. ΚΑ  10.8116.01 «∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων» µε ποσό ύψους 9.288,23€ 
17. ΚΑ  15.8112.01 «Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» µε ποσό ύψους 1.413,60€ 
18. ΚΑ  15.8113.01 «Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» µε ποσό ύψους 11.249,56€ 
19. ΚΑ  15.8115.01 «Πληρωµή διαφόρων εξόδων ΠΟΕ» µε ποσό ύψους 59.375,64€ 
20. ΚΑ  15.8121 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων» µε ποσό ύψους 14.057,32€  
21. ΚΑ  30.8112 «Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» µε ποσό ύψους 42.599,08€ 
22. ΚΑ  30.8113.01 «Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» µε ποσό ύψους 4.446,29€ 
23. ΚΑ  30.8116.01 «∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων» µε ποσό ύψους 3.485,49€ 
24. ΚΑ  30.8121 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων» µε ποσό ύψους 189,70€ 
25. ΚΑ  30.8122.01 «Έργα» µε ποσό ύψους 11.655,81€ 
26. ΚΑ  30.8123 «Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες & ειδικές δαπάνες» µε ποσό ύψους 13.776,51€ 
27. ΚΑ  35.8111.01 «Αµοιβές & έξοδα προσωπικού» µε ποσό ύψους 145,50€ 

 
ΣΤ. Ενίσχυση ΚΑ εξόδου που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 
Ο ΚΑ 30.7323.01 «Ασφαλτοστρώσεις οδών ∆.Κ. Αµπελοκήπων»  θα πρέπει να ενισχυθεί µε ποσό 
30.411,88€. Επειδή ο ανωτέρω ΚΑ χρηµατοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ δεν µπορεί να ενισχυθεί από 
ιδίους πόρους αλλά από αντίστοιχους ΚΑ, ήτοι από ΚΑ εξόδων που χρηµατοδοτούνται από όµοιες 
πιστώσεις. Συνεπώς, για να ενισχυθεί µε το αναγκαίο ποσό, µεταφέρονται σε αυτόν, µέσω 
αποθεµατικού, πιστώσεις από τους: 

1. ΚΑ 30.7131.05 «Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος προειδοποίησης σε φωτεινούς σηµατοδότες» 
µε ποσό 16.070,40€ (έχει εξοφληθεί από ΚΑ εξόδων ΠΟΕ). 

2. ΚΑ 30.7131.04 «Προµήθεια αντλιών λυµάτων» µε ποσό 10.000,00€ 
3. ΚΑ 30.7331.04 «Συντηρήσεις µονώσεων κτιρίων ∆.Κ. Μενεµένης» µε ποσό 4.341,48€ 

 
Βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του δήµου. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρηµένη στο 
αποµαγνητοφωνηµένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές διατάξεις, 
                                    

                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 
                                                                             Υπέρ 20 Αποχή 2 
Α) Εγκρίνει την 3η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2019 (ως η προεκτεθείσα αναλυτική 
εισήγηση της  υπηρεσίας). 

 
Βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του δήµου. 
 
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

  
Οι ∆.Σ. κ.κ. Κυριλλίδης  Γεώργιος και Αθανασιάδης Ιωάννης απέχουν. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 32/2019. 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 

 
Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη 
  
Κουσενίδης Αλέξανδρος 

 
Αµπελόκηποι  29 - 01 - 2019 
 
 
   Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                                       Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                                 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 


