
Περίληψη : 
 
Αντικατάσταση µέλους ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την 530/2014 απόφασή του και µε θέµα «  Ορισµός 

µελών του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία " ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
(ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ)»  , όρισε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κέντρου 
Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης , Παιδείας και Περιβάλλοντος ∆ήµου 
Αλεξανδρούπολης. 

Με την 761/2014 απόφασή του και µε θέµα «Αντικατάσταση µέλους του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆ "ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ»  αποφάσισε:  

Α) ∆έχεται την παραίτηση της κ. Ιντζεπελίδου - Συτµαλίδου Ελένης από µέλος και 
Αντιπρόεδρο του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία " ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ).  

Β) Ορίζει ως Αντιπρόεδρο του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» στη θέση της 
κ.Ιντζεπελίδου - Συτµαλίδου Ελένης, το µέλος του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆ , κ. Τσονίδου - Σκεύα 
Ελισάβετ , και στη θέση της κ. Ιντζεπελίδου - Συτµαλίδου Ελένης ως τακτικό µέλος του ∆.Σ 
του Ν.Π.∆.∆ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ», τον κ. Κατή Γεώργιο 

Με την 160/2015 απόφασή του και µε θέµα «Αντικατάσταση µέλους του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆ "ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ»  αποφάσισε: 

∆έχεται την παραίτηση του κ. Στεργίου Σάββα από µέλος του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆ µε 
την επωνυµία " ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ) και ορίζει ως αντικαταστάτη τον κ. Γκοτσίδη 
Κων/νο. 

 
Έχοντας υπόψη : 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 του ∆.Κ.Κ., 
β) Το υπ αριθ. 1472/Β΄/17.06.2011 ΦΕΚ σύστασης του Νοµικού Προσώπου. 
γ) Την 530/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

Αλεξανδρούπολης. 
δ) Την 761/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

Αλεξανδρούπολης. 
ε) Την 160/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

Αλεξανδρούπολης 
στ)   Την 75/2014 απόφασή µας , µε την οποία συγκροτήθηκε σε σώµα το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κέντρο 
ζ)   Την 99/2014 απόφασή µας , µε την οποία έγινε αντικατάσταση των µελών του  

∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Πρέπει να αποφασίσουµε για την τροποποίηση της υπ ριθ. 99/2014 απόφασής µας 

για συγκρότηση σε σώµα του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής 
Προστασίας, Αλληλεγγύης , Παιδείας και Περιβάλλοντος ∆ήµου Αλεξανδρούπολης µε τα 
νέα δεδοµένα . 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και µετά από 
διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   (οµόφωνα) 
 

Αποδέχεται την υπ’ αριθ. 160/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ήµου Αλεξανδρούπολης µε την οποία δέχεται την παραίτηση του κ. Στεργίου Σάββα από 
µέλος του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία " ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 



ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ) και ορίζει ως 
αντικαταστάτη τον κ. Γκοτσίδη Κων/νο.  

Τροποποιεί την 99/2014 απόφασή του ως προς το αποφασιστικό µέρος όπως 
παρακάτω και έτσι  το σώµα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής: 
Τακτικά µέλη : 

1 Βαµβακερός Αντώνιος Πρόεδρος 
2 Βαταµίδης Ιωάννης  
3 Βουλγαρίδης Νικόλαος  
4 Βρύζας Ιωάννης  
5 Γιαννόπουλος Ιωάννης  
6 ∆ιαµαντίδης  Ηλίας  
7 Κατής Γεώργιος  
8 Καβαζίδου  Σοφία  
9 Σαακίδου Άννα  

10 Σπηλιοτόπουλος Αντώνιος  
11 Γκοτσίδης  Κων/νος  
12 Τρέλλη Φάνη  
13 Τσονίδου - Σκεύα Ελισάβετ Αντιπρόεδρος 
14 Χατζηαναγνώστου Κων/νος  
15 Χιτζή Σοφία  

Αναπληρωµατικά µέλη : 
1 Μπίκος  Χρήστος  
2 Φαλέκας  Ιωάννης  
3 Γουδουλάκης  Μάριος  
4 Αρβανιτίδης  Τριαντάφυλλος  
5 Ηλιάδης  Αλέξανδρος  
6 Πετρίχος  Χαράλαµπος  
7 Γκότσης  Νικόλαος  
8 Τσαρέ παρθένα  
9 Κελεµίδης  ∆ηµήτριος  

10 Βραχιόλογλου  Στυλιανός  
11 Σισµανίδης Βασίλειος  -Λάσκαρης  
12 Πεϊχαµπέρης Πασχάλης  
13 Σεφεριάδης Σάββας  
14 Ουζουνίδης  Γεώργιος  
15 Χύτου Σοφία  

Σύµφωνα µε το άρθρο 240 του Ν.3463/2006 (Κ.∆.Κ.), το Νοµικό Πρόσωπο 
εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή από τον Πρόεδρο του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Περίληψη : 

 
Χορήγηση   Εφάπαξ Βοηθήµατος του άρθρου 204 του Ν.3584/07   στην 
κ. Μπίκου Αργυρούλα. 
 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Βαµβακερός Αντώνιος αφού εισηγήθηκε το 2 ο θέµα της 
συνεδρίασης , είπε τα εξής: 

Κύριοι σύµβουλοι έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 159,204 &225του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚΑ΄143/07). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.13 του Ν. 3144/2003(ΦΕΚ Α΄111/2003) όπου 

ορίζεται ως ανώτατο όριο αποζηµίωσης το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ 
(15.000). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3205/2003(ΦΕΚΑ΄297/2003). 
4. Την υπ’ αριθ. 38/24-04-2012 διαπιστωτική πράξη του προέδρου του Κέντρου 

Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης , Παιδείας και Περιβάλλοντος ∆ήµου 
Αλεξανδρούπολης . 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 204 του Ν.3584/07. 
6. Τις υπ’ αριθµ. 84/29-1-2015 και 85/29-1-2015 Συνταξιοδοτικές Πράξεις. 
7.  Το υπ’ αριθµ. ΦΕΚ 1645/09-12-2014 τεύχος Γ΄ όπου δηµοσιεύθηκε η παραίτηση 

της Μπίκου Αργυρούλας του Χρήστου. 
Εισηγούµαι την χορήγηση Εφάπαξ Βοηθήµατος του άρθρου 204 του Ν.3584/07 

στον τέως υπάλληλό µας  Μπίκου Αργυρούλας του Χρήστου, ποσού 6.253,50 €. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου , είδε τις 

παραπάνω σχετικές διατάξεις και µετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή γνωµών  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι (οµόφωνα) 
 
Τη χορήγηση Εφάπαξ Βοηθήµατος του άρθρου 204 του Ν.3584/07 στον τέως 

υπάλληλό µας  Μπίκου Αργυρούλας του Χρήστου, ποσού 6.253,50 €..  
Το παραπάνω ποσό θα καλυφθεί από τα τακτικά έσοδα του προϋπολογισµού  και 

από Κ.Α. 10.6013.03 «Εφάπαξ Βοήθηµα» του προϋπολογισµού 2015. 
∆ιαθέτει πίστωση 6.253,50 € από τον Κ.Α. 10.6013.03 «Εφάπαξ Βοήθηµα» του 

προϋπολογισµού 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Περίληψη : 

 
Έγκριση της µελέτης και της δαπάνης για «Προµήθεια ειδών υγιεινής , 
καθαριότητας ,πλαστικών ειδών και λοιπών ειδών παντοπωλείου». 
 

 
Η ∆ιοικητική Υπηρεσία του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης , Παιδείας 

και Περιβάλλοντος ∆ήµου Αλεξανδρούπολης συνέταξε την υπ’ αριθ. 05/2015 µελέτη 
προϋπολογισµού δαπάνης 35.000,00  € µαζί µε το Φ.Π.Α. για την εκτέλεση της 
Προµήθειας ειδών υγιεινής , καθαριότητας ,πλαστικών ειδών και λοιπών ειδών 
παντοπωλείου για το έτος 2015. 

Σύµφωνα µε το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18) , στο άρθρο 4 , προβλέπει ότι : «1. Η 
διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών – χορηγητών , για προµήθειες α. τροφίµων , β. 
λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών υπηρεσιών 
γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες 
των δήµων , των ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων , πραγµατοποιείται 
εφεξής από τους οικείους ∆ήµους. 

Κατόπιν τούτου εµείς θα εγκρίνουµε την µελέτη και θα την µεταβιβάσουµε στον 
∆ήµο για να γίνει διαγωνισµός για την Προµήθεια ειδών υγιεινής , καθαριότητας 
,πλαστικών ειδών και λοιπών ειδών παντοπωλείου για το έτος 2015. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συµβουλίου τα στοιχεία τις µελέτης και 
κάλεσε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά. 

Το Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη του το 
Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18) , την υπ αριθ. 05/2015 µελέτη και µετά από διαλογική συζήτηση  

 
Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι     (οµόφωνα) 

 
Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 05/2015 µελέτη, που συντάχθηκε από την ∆ιοικητική 

Υπηρεσία του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης , Παιδείας και 
Περιβάλλοντος ∆ήµου Αλεξανδρούπολης  , προϋπολογισµού δαπάνης 35.000,00  € µαζί 
µε το Φ.Π.Α. για την εκτέλεση της «Προµήθεια ειδών υγιεινής , καθαριότητας 
,πλαστικών ειδών και λοιπών ειδών παντοπωλείου». 

Εγκρίνει την δαπάνη και την διάθεση πιστώσεων για την «Προµήθεια ειδών 
υγιεινής , καθαριότητας ,πλαστικών ειδών και λοιπών ειδών παντοπωλείου» , από 
τους παρακάτω κ.α. του προϋπολογισµού τρέχουσας χρήσης: 

 
Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΣΟ 
10.6635.01 Προµήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας 30.000,00 
15.6635.01 Προµήθεια Πλαστικών ειδών για σίτιση 5.000,00 
  35.000,00 
Στον κ. πρόεδρο αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Περίληψη : 

 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προµήθεια ειδών 
φαρµακείου. 
 

 
Η ∆ιοικητική Υπηρεσία του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης , Παιδείας 

και Περιβάλλοντος ∆ήµου Αλεξανδρούπολης συνέταξε την υπ’ αριθ. 06/2015 µελέτη 
προϋπολογισµού δαπάνης 9.999,45  € µαζί µε το Φ.Π.Α. για την εκτέλεση της 
Προµήθειας υλικών φαρµακείου για το έτος 20154. 

Σύµφωνα µε το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18) , στο άρθρο 4 , προβλέπει ότι : «1. Η 
διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών – χορηγητών , για προµήθειες α. τροφίµων , β. 
λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών υπηρεσιών 
γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες 
των δήµων , των ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων , πραγµατοποιείται 
εφεξής από τους οικείους ∆ήµους. 

Κατόπιν τούτου εµείς θα εγκρίνουµε την µελέτη και θα την µεταβιβάσουµε στον 
∆ήµο για να γίνει ο διαγωνισµός για την Προµήθεια υλικών φαρµακείου για το έτος 
2015. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συµβουλίου τα στοιχεία τις µελέτης και 
κάλεσε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά. 

Το Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη του το 
Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18) , την υπ αριθ. 06/2015 µελέτη και µετά από διαλογική συζήτηση  

 
Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι     (οµόφωνα) 

 
Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 06/2015 µελέτη, που συντάχθηκε από την ∆ιοικητική 

Υπηρεσία του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης , Παιδείας και 
Περιβάλλοντος ∆ήµου Αλεξανδρούπολης  , προϋπολογισµού δαπάνης 9.999,45  € µαζί µε 
το Φ.Π.Α. για την εκτέλεση της «Προµήθειας υλικών φαρµακείου». 

Εγκρίνει την δαπάνη για την «Προµήθεια υλικών φαρµακείου» 
∆ιαθέτει πίστωση ποσού 9.999,45  από τον ΚΑ: 10.6681.01 του προϋπολογισµού 

τρέχουσας χρήσης. 
Στον κ. πρόεδρο αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Περίληψη : 
 
Έγκριση απολογισµού έτους 2014. 
 

           
Κύριοι Σύµβουλοι 
Σύµφωνα µε το άρθρο 164 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων » σας υποβάλλω τους απολογιστικούς πίνακες οικονοµικού έτους 2014 του 
Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης , Παιδείας και Περιβάλλοντος ∆ήµου 
Αλεξανδρούπολης. 

Τα υπόλοιπα παραστατικά στοιχεία εισπράξεως και πληρωµών βρίσκονται στο 
Ταµείο του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης , στη διάθεση  του κάθε αρµόδιου για έλεγχο. 

Τα απολογιστικά στοιχεία του Νοµικού Προσώπου εµφανίζουν τα παρακάτω 
στοιχεία. 

ΕΣΟ∆Α 
0 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΕΣΟ∆Α 1.723.107,28 
1 ΕΚΤΑΚΤΑ  ΕΣΟ∆Α  847.813,34 
2 ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 1.158,30 
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ  Π.Ο.Ε. 0 
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ  802.218,57 
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ  ΥΠΟΛΟΙΠΟ 264.980,13 
  ΣΥΝΟΛΟ 3.639.277,62 

 
ΕΞΟ∆Α 

1. Τακτικά Έξοδα 3.235.320,12 
2. Αποθεµατικό 0 
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ : 3.235.320,12 

 
Το χρηµατικό υπόλοιπο που µεταφέρεται στο νέο έτος είναι : 403.957.50 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου , είδε τα σχετικά 

έγγραφα και τις σχετικές διατάξεις και µετά από διαλογική συζήτηση, 
 

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι  (οµόφωνα) 
 

1. Εγκρίνει τον απολογισµό του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης , 
Παιδείας και Περιβάλλοντος ∆ήµου Αλεξανδρούπολης όπως παρακάτω: 

 
ΕΣΟ∆Α 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΕΣΟ∆Α 1.723.107,28 
1 ΕΚΤΑΚΤΑ  ΕΣΟ∆Α  847.813,34 
2 ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 1.158,30 
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ  Π.Ο.Ε. 0 
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ  802.218,57 
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ  ΥΠΟΛΟΙΠΟ 264.980,13 
  ΣΥΝΟΛΟ 3.639.277,62 

 
ΕΞΟ∆Α 

1. Τακτικά Έξοδα 3.235.320,12 
2. Αποθεµατικό 0 
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ : 3.235.320,12 

 
Το χρηµατικό υπόλοιπο που µεταφέρεται στο νέο έτος είναι : 403.957.50 

 



Περίληψη : 
 
3η Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015. 
 

 
 

 
Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ 

ΑΡΧΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ

ΙΣΜΟΣ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩ
ΘΕΝΤΑ ΜΕ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ 

3Η 
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕΙΩΣΗ Ύστερα 
από εισήγηση 
του Λογιστηρίου 10.6264.01 

Συντήρηση και 
επισκευή 
επίπλων και 
σκευών 7.000,00 7.000,00 -5.000,00 2.000,00 

ΜΕΙΩΣΗ Ύστερα 
από εισήγηση 
του Λογιστηρίου 10.6041.01 

Τακτικές 
αποδοχές 
εκτάκτων 
υπαλλήλων 
ορισµένου χρόνου 65.000,00 65.000,00 -14.000,00 51.000,00 

ΜΕΙΩΣΗ Ύστερα 
από εισήγηση 
του Λογιστηρίου 10.6054.01 

Εργοδοτικές 
εισφορές 
έκτακτου 
προσωπικού ( 
ΙΚΑ ) 23.000,00 23.000,00 -9.000,00 14.000,00 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
Ύστερα από 
εισήγηση του 
Λογιστηρίου 10.7133.01 

Προµήθεια 
επίπλων και 
σκευών      5.000,00 5.000,00 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
Ύστερα από 
εισήγηση του 
Λογιστηρίου   

Αποπεράτωση 
εργασιών σε 
ακάλυπτο χώρο 
1ου πσ.     15.871,12 15.871,12 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
Ύστερα από 
εισήγηση του 
Λογιστηρίου   

Συντήρηση 
φούρνων 
ψησήµατος     1.500,00 1.500,00 

ΜΕΙΩΣΗ Ύστερα 
από εισήγηση 
του Λογιστηρίου 9111.01 Αποθεµατικό 9.089,30 0,00 5.628,88 5.628,88 

  
ΣΥΝΟΛΑ 
ΕΞΟ∆ΩΝ   0,00  

 
ο προϋπολογισµός του Νοµικού Προσώπου διαµορφώνεται ως εξής: 
 

ΕΣΟ∆Α 4.664.543,12 
ΕΞΟ∆Α 4.658.914,24 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  5.628,88 



 
     

Περίληψη : 

 
Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2015. 
 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Βαµβακερός Αντώνιος αφού εισηγήθηκε το 4 ο θέµα της 
συνεδρίασης , είπε τα εξής: 

 
  Όπως γνωρίζετε ο προϋπολογισµός του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ψηφίστηκε µε την 

αρίθµ. 86/2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  , εγκρίθηκε µε την 
υπ΄αριθ.:.767/2014  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης 
και επικυρώθηκε µε την 34088/17.12.2014 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης (Τµήµα διοικητικό – οικονοµικό Ν. Έβρου). 

 Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 158 και 240 του ∆.Κ.Κ. (Ν.3463/06), 
πιστώσεις που είναι γραµµένες στους Κ.Α. του προϋπολογισµού, µπορούν να διατεθούν 
µε απόφαση του   ∆ιοικητικού Συµβουλίου και να εγκριθούν οι δαπάνες. 

Για τις ανάγκες του νοµικού προσώπου προέκυψαν οι παρακάτω δαπάνες που 
πρέπει να εγκρίνουµε και να διαθέσουµε τις ανάλογες πιστώσεις. 

 
 

α/α Κωδ.αριθ. Τίτλος εγγραφής Ποσό  
1.  10.6262.01 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 457,56 
2.  10.7326.01 Προµήθεια πέργκολας αλουµινίου 1.107,00 
3.  10.6261.01 Συντήρηση και επισκευή  κτιρίων 922,50 
4.  10.6661.01 Προµήθεια οικοδοµικών υλικών για συντήρηση κτηρίων 307,50 
5.  10.6661.01 Προµήθεια οικοδοµικών υλικών για συντήρηση κτηρίων 234,93 
6.  10.6264.01 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών 369,00 
7.  10.6261.03 Συντήρηση λοιπού εξοπλισµού κτηρίων 369,00 
8.  10.6262.01 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 184,50 
9.  10.6661.01 Προµήθεια οικοδοµικών υλικών για συντήρηση κτηρίων 705,15 
10.     
11.     

 
 
 
 
 
 
 


