
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Από το πρακτικό της  28/12/2015 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                
Πληρ: Koυκουλιώτης Ε.  
           Κουκουτέγου Κ. 
Τηλ.   2313-313689  
          2313-313690  
Αριθ. Απόφασης: 241/2015    
 
ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης 195.657,60€ σε βάρος του Κ.Α. 30.7341.06 του προϋπολογισµού έτους 2015 για 
έργα ΑΠΕ και δράσεις βελτίωσης και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας στο 3ο Γυµνάσιο – 2ο Λύκειο 
του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 28ην του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2015 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ.  συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση 
µετά από την 18006/24-12-2015 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)Σιδηρόπουλος Σάββας(µέλος), 3) Καρράς Ευστράτιος (µέλος), 
4)Κωνσταντίνου Κυριάκος (αναπληρωµατικό µέλος) 5)Ναλπαντίδου Αφροδίτη (αναπληρωµατικό µέλος), 6) 
Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή (µέλος). 
 
Απόντες: 1) Αποστολίδου Μαρία (µέλος), 2) Καζαντζίδης Γεώργιος (µέλος) 3) Ράπτου Όλγα (µέλος). 
 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο έκτ. Θέµα, το οποίο οµόφωνα αποφασίσθηκε να συζητηθεί ως Θέµα της 
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 η ψήφιση της πίστωσης των 195.657,60€ σε βάρος του 
Κ.Α. 30.7341.06 του προϋπολογισµού έτους 2015 για έργα ΑΠΕ και δράσεις βελτίωσης και την ορθολογική 
διαχείριση της ενέργειας στο 3ο Γυµνάσιο – 2ο Λύκειο του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α). Ψηφίζει πίστωση ύψους 195.657,60€ σε βάρος του Κ.Α. 30.7341.06 του προϋπολογισµού έτους 2015 για 

έργα ΑΠΕ και δράσεις βελτίωσης και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας στο 3ο Γυµνάσιο – 2ο Λύκειο 
του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης. 
       
                               Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 241/2015 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
                                                          Αµπελόκηποι 29/12/2015  
                                                           
                                                          Ακριβές Απόσπασµα  
Η Γραµµατέας                                
 
                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                            Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
 
 
 
 
 
 
 


