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Θέµα: Ψήφιση πιστώσεων δαπανών καταργηθέντων Νοµικών Προσώπων 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα Τρίτη 30ην Αυγούστου 2011 και 
ώρα 9ην π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από την αριθ. 
πρωτ. 11951/26-8-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από 
τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών,  
παρόντες ήταν:  
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πρόεδρος β) Σιώπης Κων/νος, µέλος γ) Μπουντούρη Παρασκευή, 
µέλος δ) Κουσίδης Γεώργιος, µέλος ε) Καρράς Ευστράτιος, µέλος στ) Γρούγιος Ηλίας, µέλος 
ζ) Σάββα Αικατερίνη, µέλος,  
 
Απόντες:  
α) Αγοραστός Κων/νος 
β) Κατσαρός Ιωάννης, µέλος.   
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόµιµα 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο  έκτ. θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψη των µελών ότι 
µε το αριθµ. 874/17-5-2011 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης τ.Β΄ καταργήθηκαν τα 
παρακάτω Νοµικά πρόσωπα των ∆ήµων Αµπελοκήπων και Μενεµένης : 
1.Πνευµατικό Κέντρο Αµπελοκήπων 
2.Αθλητικός Οργανισµός του ∆ήµου Αµπελοκήπων 
3.Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Μενεµένης  
   Οι οφειλές των ανωτέρω Νοµικών προσώπων περιέρχονται στον ∆ήµο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης και έχουν  εγγραφεί, µε αναµόρφωση,  Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου αριθ. 
189/2011, στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας, οι αντίστοιχες πιστώσεις. 
   Σύµφωνα µε τα παραπάνω ψηφίζεται πίστωση συνολικού ποσού 175.951,23€ που θα 
βαρύνει τον Κ.Α. 8117 (οφειλές ΠΟΕ) του προϋπολογισµού 2011. 
   Επίσης ψηφίζεται πίστωση ποσού 4.000 € για καταβολή µισθωµάτων για κτίριο στέγασης 
πολιτιστικών δράσεων, στον Συνοικισµό Αγίου Νεκταρίου του πρώην ∆ήµου Μενεµένης. Η 
πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. των εξόδων 15.6232.03.    
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ     
ΟΜΟΦΩΝΑ         

     
Α). Ψηφίζει πιστώσεις: 
α. ποσού 175.951,23€ που θα βαρύνει τον Κ.Α. 8117 (οφειλές ΠΟΕ) του προϋπολογισµού 
2011 και  



β ποσού 4.000€ για καταβολή µισθωµάτων για κτίριο στέγασης πολιτιστικών δράσεων, στον 
Συνοικισµό Αγίου Νεκταρίου του πρώην ∆ήµου Μενεµένης σε βάρος του Κ.Α. των εξόδων 
15.6232.03.    
 
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό   156/2011 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη 
                                               
Ακριβές Απόσπασµα 
                                 
                                     Αµπελόκηποι   30-8-2011                 
 

       Ο Γραµµατέας                                  Ο Αντιδήµαρχος   
          
          
        Ε. Κουκουλιώτης                               Γ. Καζαντζίδης  

 


