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                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

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

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                    Από το πρακτικό της  14 - 11 - 2016 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης :350/2016 
 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του προϋπολογισµού της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης 
Αµπελοκήπων Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) για το Έτος 2017.  

  

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 14η του µήνα Νοεµβρίου έτους 2016, 

ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00µ.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 

Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 15279/10-11-2016 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 έξι (26) και απόντες επτά (07) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  

νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Βαλάνος Νικόλαος 1 Εµεινίδης Αναστάσιος 
2 Αβραµίδης Κυριάκος 2 Λαϊνάκου Αφροδίτη 
3 Αποστολίδου Μαρία 3 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
4 Γυµνόπουλος Κοσµάς 4 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
5 Κωνσταντίνου Κυριάκος 5 Νοτάκης Ιωάννης 
6 Καρράς Ευστράτιος 6 Σµήλιος Ηλίας 
7 Κεσόγλου Παύλος 7 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
8 Γρούγιος Ηλίας 8  
9 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 9  

10 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 10  
11 Σουσλόγλου Νικόλαος 11  
12 Σιδηρόπουλος Σάββας 12  
13 Παναγιωτίδης Γαβριήλ  13  
14 Μανωλόπουλος Βασίλης 14  
15 Κατζικάς Γεώργιος 15  
16 Μεζίκης Βασίλειος 16  
17 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 17  
18 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 18  
19 Κυριλλίδης Γεώργιος 19  
20 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 20  
21 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 21  
22 Καζαντζίδης Γεώργιος 22  
23 Αβραµίδης Μωϋσής 23  
24 Λαδάς Παράσχος 24  
25 Γκαλέτσης Αθανάσιος 25  
26 Ράπτου Ολγα 26  
27  27  
28  28  

 
 



Α∆Α: 6Ξ1ΝΩΨΕ-ΦΘΒ 
 

 

29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
33  33  

 
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 η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.  

 

Επίσης κλήθηκαν και παρέστησαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Μενεµένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία και  η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη, 

 

Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε το 3ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο πρόεδρος της Κ∆Ε∆ΑΜ κ. Αβραµίδης 

Κυριάκος έθεσε υπόψη των µελών ότι:  

      Η ∆ηµοτική κοινωφελής επιχείρηση για την οργάνωση και λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις 
των άρθρων 254 - 264 «∆ηµοτικές και κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις» - «Γενικοί Κανόνες 
Οργάνωσης και Λειτουργίας» του Ν.3463/2006. 
 

    Σύµφωνα µε τις παρ 1-3 του άρθρου 260 του ∆ΚΚ, η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται 
σύµφωνα µε ιδιαίτερο προϋπολογισµό  εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη 
δηµοτική ή κοινοτική διαχείριση.  Το οικονοµικό έτος της διαχείρισης των επιχειρήσεων συµπίπτει µε το 
ηµερολογιακό έτος. Η έγκριση του προϋπολογισµού της επιχειρήσεως από το δηµοτικό ή κοινοτικό 
συµβούλιο, λαµβάνει χώρα το αργότερο εντός µηνός από την ψήφιση του προϋπολογισµού του οικείου  
Ο.Τ.Α.. 
Εάν δεν εγκριθεί ο προϋπολογισµός της επιχείρησης, από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τότε η επιχείρηση δεν 
µπορεί να προβεί σε οικονοµικές δοσοληψίες, ούτε να κάνει αναθέσεις σε τρίτους και γενικά δεν µπορεί να 
λαµβάνει αποφάσεις και να προβαίνει σε πράξεις σχετικά µε θέµατα που παράγουν οικονοµικές 
απαιτήσεις και συνέπειες.  
Η έγκριση παρέχεται µέσα σε ένα (1) µήνα από τότε που κοινοποιήθηκε η απόφαση στο  δηµοτικό ή 
κοινοτικό συµβούλιο. Αν περάσει άπρακτη η προθεσµία αυτή, θεωρείται ότι η  απόφαση του διοικητικού 
συµβουλίου έχει εγκριθεί. (παρ 1 Άρθρο 256 Ν. 3463/06).  
 

   Σύµφωνα µε την υπ αριθ. 23976/22.07.2016 Κ.Υ.Α. Υπ. Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης - 
Οικονοµικών (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β') “Παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των 
∆ήµων, οικονοµικού έτους 2017- τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης”. Και µε την αριθ. 
πρωτ.: 2/51568/∆ΠΓΚ/31.05.2016: Παρέχονται οδηγίες για την Κατάρτιση Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης 
Οικονοµικού Έτους 2017. 
 

Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο 2 –(ΦΕΚ1876/14.09.2007 τεύχος Β’): 
"1. Η οικονοµική διαχείριση της επιχείρησης ενεργείται µε βάση το δικό της προϋπολογισµό εσόδων και 
εξόδων, σύµφωνα µε το άρθρο 260 του Κ∆Κ. 
2. Ο προϋπολογισµός καταρτίζεται από την οικονοµική υπηρεσία, δύο µήνες πριν την έναρξη του 
οικονοµικού έτους, βάσει προβλέψεων που στηρίζονται σε οικονοµικά ή άλλα στοιχεία και υποβάλλεται 
προς έγκριση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της επιχείρησης, µετά από εισήγηση του Προέδρου. 
3. Μετά την έγκρισή του από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, υποβάλλεται προς έγκριση στο ∆ηµοτικό ή 
Κοινοτικό Συµβούλιο. Η έγκριση του προϋπολογισµού της επιχείρησης από το ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό 
Συµβούλιο, γίνεται το αργότερο εντός µηνός από την ψήφιση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ή της 
Κοινότητας. 
4. Σε περίπτωση χρηµατοδότησης της επιχείρησης από τον ∆ήµο ή την Κοινότητα, ο προϋπολογισµός 
περιέχει το αντίστοιχο ετήσιο µέρος του διετούς προγράµµατος δράσης, σύµφωνα µε το άρθρο 259 του 
Κ∆Κ." 
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    Ο Προϋπολογισµός του έτους 2017, της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. συντάχθηκε και καταρτίσθηκε: (α) σύµφωνα µε 
τους δεσµευτικούς και ενδεικτικούς στόχους και τα ανώτατα όρια δαπανών, όπως κατά περίπτωση 
τίθενται στο ισχύον Μ.Π.∆.Σ. 2016-2019 της Κ∆Ε∆ΑΜ, (β) µε βάση το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-
2019 του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης και των νοµικών προσώπων του, καθώς επίσης και (γ) 
σύµφωνα µε τους στρατηγικούς και αναπτυξιακούς στόχους του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης και τους 
σκοπούς της ∆ιοίκησης της, (δ) το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης του έτους 2017, (ε) σε συνδυασµό µε τις 
σχετικές παραδοχές, προβλέψεις και αναγκαίες προϋποθέσεις υλοποίησης των κοινωφελών δράσεων, τις 
νοµικές δεσµεύσεις της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. και (στ) τις διατάξεις που διέπουν την λειτουργία της, καθώς και (ζ) 
µε οικονοµικά στοιχεία όπως εκτιµώνται, προσδιορίζονται, προβλέπονται αιτιολογούνται και 
αποτυπώνονται µε µεγάλο βαθµό λεπτοµέρειας στην Εισηγητική Έκθεση που τεκµηριώνει τα έσοδα και τα 
έξοδα του παρόντος Προϋπολογισµού. 
 
 

   Το σύνολο του Προϋπολογισµού του έτους 2017, προβλέπεται να παραµείνει στα ίδια περίπου 
επίπεδα µε αυτά του Προϋπολογισµού του έτους 2017, µε πολύ µικρή αύξηση κατά, 59.700 €, κυρίως 
νοµοτεχνικού χαρακτήρα (προβλέψεις για πολυετείς δαπάνες).  
 

Συγκεκριµένα προβλέπεται να ανέλθει το 2017 στο ποσό των 2.578.000,00 €  έναντι  2.518.300,00 €  το 
2016. 
 
Η αποπληρωµή του συνόλου σχεδόν των απαιτήσεων και των οφειλόµενων δαπανών (υποχρεώσεων) 
των παρελθόντων ετών, που πραγµατοποίησε η ∆ιοίκηση κυρίως κατά το έτος 2014, δίνει πλέον την 
ευκαιρία στην Κ∆Ε∆ΑΜ, να κοιτάει µπροστά - χωρίς τις υποχρεώσεις του παρελθόντος - να 
αναπτύσσεται, να δηµιουργεί νέες κοινωφελείς δράσεις και να συµβάλει στην τοπική ανάπτυξη, τον 
περιορισµό  - κατά το µέτρο της - της ανεργίας στον ∆ήµο και να συµβάλλει καθοριστικά και πιο 
αποτελεσµατικά πλέον µε τις δράσεις της, επικουρικά και συµπληρωµατικά µε τον ∆ήµο, στην 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του ∆ήµου. 
 
• Κατά τα έτη 2014-2015 και 2015-2016, η Κ∆Ε∆ΑΜ αναπτύχθηκε ακόµη περαιτέρω µε την ίδρυση και 
θέση σε λειτουργία τριών (3) νέων δοµών Κ∆ΑΠ (ένα Κ∆ΑΠ για ΑµεΑ και δύο για παιδιά ηλικίας από 6 
έως 12 ετών), αυξάνοντας την συνολική δυναµικότητα εξυπηρέτησης των παιδιών και των 
οικογενειών του ∆ήµου κατά 160 συνολικά άτοµα.   
• Επίσης για την περίοδο 2016-2017, µετά από υποβολή σχετικής πρότασης, η Κ∆Ε∆ΑΜ, ενέταξε πλέον 
το Κ.Η.Φ.Η. στο Ε.Π. Κ.Μ. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και η χρηµατοδότηση της δράσης 
καλύπτεται πλέον από το πρόγραµµα της συγχρηµατοδοτούµενης από το ΕΣΠΑ και το Ε.Π. Κ.Μ. 
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». 
• Για τις λοιπές συνεχιζόµενες δραστηριότητες (Παιδικοί σταθµοί, «Άθληση για Όλους», Πολιτιστικά, Ωδείο, 
κ.λ.π.), έχει λάβει τις σχετικές εγκρίσεις ένταξης τους τόσο για την χρηµατοδότηση µέρους των δαπανών 
τους, όσο και για την πρόσληψη του απαιτούµενου για την υλοποίηση τους προσωπικού. 
• Από τον Ιούλιο του έτους 2016 διαθέτει επικαιροποιηµένο σύστηµα διαδικασιών ∆ιοικητικής Ικανότητας 
για συγχρηµατοδοτούµενα έργα, η οποία σε συνδυασµό µε την Χρηµατοοικονοµική και την Επιχειρησιακή 
Ικανότητα της προσδίδουν πλέον την ∆ιαχειριστική Επάρκεια για την διεκδίκηση νέων 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων σε οποιονδήποτε τοµέα δράσης της. 
• Για το έτος 2017, ως αναπτυξιακές παρεµβάσεις, προγραµµατίζει να αναπτύξει δύο νέες δράσεις 
κοινωνικού χαρακτήρα και µία στον τοµέα του περιβάλλοντος 
 

Οι ενέργειες και οι στόχοι αυτοί φαίνονται ξεκάθαρα και στον Προϋπολογισµό του έτους 2017, του 
οποίου οι δράσεις, τα Έσοδα και τα Έξοδα, αφορούν πλέον ουσιαστικά µόνον την ετήσια λειτουργία και τις 
αναπτυξιακές παρεµβάσεις της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. στην τοπική κοινωνία του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης.  
 
Ο Προϋπολογισµός Εσόδων – Εξόδων του έτους 2017, σύµφωνα µε τους αναπτυξιακούς στόχους της 
∆ιοίκησης και µε το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης της επιχείρησης για το έτος 2017, συνοπτικά, έχει ως 
εξής:  
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΣΟ∆ΩΝ – ΕΞΟ∆ΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2017 
 
Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 
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Κωδ.  Ονοµασία ποσά € 
 Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α   2.148.398,01 

70 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών   400.463,23 
70.07 Πωλήσεις υπηρεσιών (καθαρές) σε µη συνδεδεµένες οντότητες 400.463,23   
71 Λοιπά συνήθη έσοδα   1.657.940,00 
71.03 Επιχορηγήσεις λοιπών εξόδων 1.099.940,00   
71.04 Άλλα λειτουργικά έσοδα (Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους) 8.000,00   

71.05 
Άλλα λειτουργικά έσοδα από συνδεδεµένες οντότητες  (Χρηµατοδότηση 
από ∆ήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης, άρθρο 259 παρ. 1 Ν.3463/2006) 

 
550.000,00 

 

72 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   4.000,00 
72.04 Πιστωτικοί τόκοι άλλων επενδύσεων  4.000,00   
79 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη   30.000,00 
79.00 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη 30.000,00   

  Εισπράξεις υπέρ του δηµοσίου και τρίτων   55.994,78 
35 54.55. Εισπράξεις για αποδόσεις κρατήσεων 55.994,78   

 Β. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   314.271,73 
30 Πελάτες   41.716,99 
30.01 Πελάτες - µη συνδεδεµένες οντότητες 41.716,99   
33 Λοιπές απαιτήσεις   11.508,87 
33.03 Άλλες απαιτήσεις από µη συνδεδεµένες οντότητες 11.508,87   
37 Προπληρωµένα έξοδα και δουλευµένα έσοδα περιόδου   261.045,87 
37.01 Προπληρωµένα έξοδα 52.111,88   
37.02 ∆ουλευµένα έσοδα περιόδου 208.933,99   

 Γ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ   115.330,26 
38 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 115.330,26   

  
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟ∆ΩΝ  ( Α )  

( Α + Β + Γ ) 
 

2.578.000,00 
 

2.578.000,00 
 
Β. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ 
 

Κωδ.  Ονοµασία ποσά € 
  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α   2.148.398,01 

 Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ   2.132.095,49 
60 Παροχές σε εργαζόµενους 1.663.106,82   
64 ∆ιάφορα λειτουργικά έξοδα 363.361,42   
65 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 87.493,64   
67 Ασυνήθη έξοδα και ζηµιές 18.133,61   
69 Φόρος εισοδήµατος 0,00   

 Β. ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ   16.302,52 
1 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8.764,84   
2 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 5.000,00   
3  ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ∆ΙΟΙΚΗTIΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 2.537,68   

 Γ. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ   174.147,27 
50 Προµηθευτές 19.290,05   
53 Λοιπές υποχρεώσεις 96.353,11   
54 Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη 17.634,38   
55 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 40.869,73   

∆. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ     
56 ∆ουλευµένα έξοδα και έσοδα εποµένων χρήσεων   52.111,88 
56.02 Έσοδα επόµενων χρήσεων 52.111,88   
57 Προβλέψεις   29.678,29 
57.02 Λοιπές προβλέψεις 29.678,29   

Ε. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ   173.664,55 
  Αποθεµατικό - Πλεόνασµα περιόδου 173.664,55   

  
ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟ∆ΩΝ  ( Β ) 

( Α + Β + Γ + ∆ + Ε ) 
 

2.578.000,00 
 

2.578.000,00 
 
Αναλυτικά στοιχεία, λεπτοµερής περιγραφή δραστηριοτήτων, τεκµηρίωση δαπανών (κοστολόγηση των 
δράσεων) - υπολογισµός και προσδιορισµός εσόδων, για κάθε µία δραστηριότητα αναλυτικά και λοιπές 
λεπτοµέρειες και στοιχεία, περιλαµβάνονται στα συνηµµένα τεύχη 1)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 
Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. για το έτος 2017, ο οποίος συνοδεύεται από την  2) ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ του ∆.Σ. προς 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο που τεκµηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, σύµφωνα µε το 3) 
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ της,  τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 
 
Ζητείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  



Α∆Α: 6Ξ1ΝΩΨΕ-ΦΘΒ 
 

 

 
- Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τον Προϋπολογισµό της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης 
Αµπελοκήπων Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) για το Έτος 2017, όπως καταρτίστηκε σύµφωνα µε την 
198/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και   όπως αυτός εµφανίζεται στο συνηµµένο 
κείµενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 
 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 

∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου, την υπ΄ αριθµό 198/2016 Απόφαση του ∆.Σ. της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. τις 

τοποθετήσεις των µελών  

 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει τον Προϋπολογισµό της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Αµπελοκήπων Μενεµένης 
(Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) για το Έτος 2017, όπως καταρτίστηκε σύµφωνα µε την 198/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και   όπως αυτός εµφανίζεται στο συνηµµένο κείµενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 
της παρούσας απόφασης. 
 
 

  Β) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 350/2016 

 

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

 

Ο Πρόεδρος                                                                                 Τα Μέλη 

 

 

Βαλάνος Νικόλαος                                                              Αµπελόκηποι  15 - 11 - 2016 

  

Η Ειδική Γραµµατέας                                                                   Ο Πρόεδρος 

        

 

 

 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                Βαλάνος Νικόλαος 


