
 

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Από το πρακτικό της  05/10/2015 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                
Πληρ: Koυκουλιώτης Ε.  
           Κουκουτέγου Κ. 
Τηλ.   2313-313689  
          2313-313690  
Αριθ. Απόφασης: 166/2015                                             

  
 
ΘΕΜΑ: Ψηφίσεις πιστώσεων εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό έτους 2015. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 05ην του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2015 ηµέρα 
της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 12:00 µες.  συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από 
την 13486/01-10-2015 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: 
 
1)Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος), 2) Κατζικάς Γεώργιος (µέλος), 3)Καζαντζίδης Γεώργιος (µέλος), 4) Καρράς 
Ευστράτιος (µέλος), 5) Σιδηρόπουλος Σάββας (µέλος), 6)Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή (µέλος),7)Αποστολίδου 
Μαρία (µέλος). 
 
Απόντες: 1)Κουσενίδης Αλέξανδρος (µέλος), 2)Ράπτου Όλγα (µέλος). 
 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι:  
    Σύµφωνα µε το άρθρο 72  παργ.1 περ.δ του Ν.3852/2010 η οικονοµική επιτροπή αποφασίζει για την 

διάθεση των εγγεγραµµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού . 

Γι αυτό προτείνεται στην Οικονοµική Επιτροπή  να αποφασίσει τις κάτωθι εγγεγραµµένες στον πρ/σµό 

έτους 2015 πιστώσεις (είναι όλοι οι ΚΑ που αναµορφώθηκαν στη Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τη 28η 

Σεπτεµβρίου 2015) 

1. Ψήφιση σε βάρος του ΚΑ 30.7331.19 «Συµπληρωµατικές εργασίες στον αύλειο χώρο του 1ου- 6ου 
Νηπιαγωγείου Αµπελοκήπων» (µελ. 92/2014) ποσού 7.400,00€ (πρόταση ανάληψης δαπάνης 
αριθµ364) 

2. Ψήφιση σε βάρος του ΚΑ 30.7326.02 «Σύνδεση µε φυσικό Αέριο των ∆ηµοτικών Σχολείων στο 
συνοικισµό Αγίου Νεκταρίου – 2ο νηπιαγωγείο Μενεµένης» ποσού 9.100,00€ (πρόταση ανάληψης 
δαπάνης αριθµ363.).  

3. Ψήφιση σε βάρος του  ΚΑ 30.6673.01 «προµήθεια και εγκατάσταση υλικών πυρασφάλειας στο 13ο 
δηµοτικό σχολείο Αµπελοκήπων» 7.750,00€(πρόταση ανάληψης δαπάνης αριθµ 362)  

4. Ψήφιση σε βάρος του ΚΑ 00.6711.03 «Απόδοση ποσού για την κάλυψη δαπανών µισθοδοσίας του 
προσωπικού ΚΗΦΗ και ΚΕ∆ΗΦ στην Κοινωφελή ∆ηµοτική επιχείρηση ∆ήµου Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης (Κ∆Ε∆ΑΜ) ποσού 44.700,000€ (πρόταση ανάληψης δαπάνης αριθµ 366).  

5. Ψήφιση σε βάρος του ΚΑ 00.6495.04. µε τίτλο «Πιστοποίηση παιδικών χαρών» ποσού 369,00€  
(πρόταση ανάληψης δαπάνης αριθµ 367).  
 

 
 

 
  



 

 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την ανωτέρω εισήγηση του  
προέδρου  

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α) Ψηφίζει (διαθέτει) τις ανωτέρω αναφερόµενες πιστώσεις του προϋπολογισµού έτους 2015 για την 
κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας (ως η εισήγηση). 
B) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 
                       
   
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 166/2015. 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
                                                          Αµπελόκηποι 06/10/2015  
                                                               
                                                          Ακριβές Απόσπασµα  
Η Γραµµατέας                                        
                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                            Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
 
 
 
 
 
 
 


