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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

 

                    
Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 Κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                   Από το πρακτικό της  2 - 2 - 2015 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689,690 
Αριθ.  Απόφ. 030/ 2015 
 

ΘΕΜΑ: Εγκριση υλοποίησης αθλητικών εκδηλώσεων και αθλητικών προγραµµάτων, Ψήφιση των 
σχετικών εγγεγραµµένων στον προϋ/σµό του ∆ήµου πιστώσεων για το έτος 2015.  

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 2α του µήνα Φεβρουαρίου έτους 
2015 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 11336/29-1-2015 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε 
ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, 
Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Κάτζικας Γεώργιος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Κωνσταντίνου Κυριάκος, 
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Μεζίκης 
Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου 
Παύλος, Εµεινίδης Αναστάσιος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος,  Ζωναρέλη – 
Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης 
Γεώργιος,  Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, 
Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Γρούγιος Ηλίας, Αποστολίδου Μαρία, Καρράς Ευστράτιος, Ράπτου Ολγα.  
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. 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 ο ειδικός γραµµατέας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης. Παρέστη  
η κα Κόπτη Ελένη ενώ απουσίασε η κα Παλληκαρίδου Αναστασία.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 14ον Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντ/ρχος κος Κουσενίδης Αλ. 
έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι ο ∆ήµος Αµπελοκήπων-Μενεµένης υλοποιεί τα προγράµµατα 
«Άθλησης για Όλους» για το έτος 2015.  Στα πλαίσια αυτά διοργανώνονται παράλληλες αθλητικές 
εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες και τις κοινωνικές οµάδες. Σύµφωνα µε το άρθρο 158 παράγραφος 
3 περίπτωση Α , Β & Γ του Ν.3463/2006 (∆ΚΚ) το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει για την 
κάλυψη των δαπανών των εκδηλώσεων.  
 
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο: 
  
1) Να εγκρίνει την υλοποίηση των παρακάτω εκδηλώσεων και αθλητικών προγραµµάτων 
• 10ος ∆ιεθνής Μαραθώνιος «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» και δρόµοι υγείας 5 & 10χλµ.  
• Τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3Χ3 
• Ποδηλατικοί αγώνες 
• Σεµινάριο Πρώτων Βοηθειών 
• Τελικές επιδείξεις όλων των αθλητικών τµηµάτων διαφόρων αθληµάτων (ενόργανης, 
προσχολικής, tae-kwon-do, ρυθµικής, στίβου, τένις, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, 
ποδοσφαίρου, τρίτης ηλικίας, παιδικού aerobic)  
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• Τουρνουά Ποδοσφαίρου  
• Τουρνουά πετοσφαίρισης 3Χ3  
•  Παιδί και θάλασσα 
• Ηµερίδες ενηµέρωσης αθλουµένων ( διαφόρων θεµάτων ) 
• ∆ιαδηµοτικές εκδηλώσεις και συµµετοχή σε τουρνουά άλλων  φορέων          
( οµοσπονδιών, ενώσεων, αθλητικών σωµατείων κ.λ.π) και 
• Λοιπές εκδηλώσεις που πιθανόν να προκύψουν κατά τη διάρκεια τους έτους  
 
2) Να ψηφίσει τις σχετικές εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό του ∆ήµου πιστώσεις 
για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων, ως εξής: οι εργασίες που θα απαιτηθούν για την 
υλοποίηση όλων των εκδηλώσεων θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
209 ν.3463/2006,όπως συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 13 περ. 9 του άρθρου 20 ν. 
3731/2008.Οι µισθώσεις θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 199 παργρ. 
2 ν.3463/2006 και οι προµήθειες θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.  
Οι  εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2015 πιστώσεις για την υλοποίηση των 
ανωτέρω προγραµµάτων – εκδηλώσεων είναι οι εξής:  
1. Ποσό 10.000€ σε βάρος του  Κ.Α.15.6471.03 µε τίτλο «έξοδα αθλητικών εκδηλώσεων» 
2. Ποσό 15.000€ σε βάρος του  Κ.Α.15.6472.01 µε τίτλο «προµήθεια αθλητικών ρούχων» 
3. Ποσό 10.000€ σε βάρος του Κ.Α.15.6472.06 µε τίτλο «προµήθεια αθλητικών και 
γυµναστηριακών ειδών» 
4. Ποσό 15.000€ σε βάρος του Κ.Α.15.6472.03 µε τίτλο «προµήθεια αναµνηστικών δώρων, 
κύπελλα, µετάλλια κλπ» 
5. Ποσό 3.000€ σε βάρος του Κ.Α.15.6472.04 µε τίτλο «έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 
(έξοδα συµµετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις, τουρνουά κλπ)» 
6. Ποσό 6.000€ σε βάρος του Κ.Α. 156472.05 µε τίτλο «προµήθεια διαφόρων ειδών για τη 
διοργάνωση εκδηλώσεων» 
7. Ποσό 23.000€ σε βάρος του Κ.Α. 156471.02 µε τίτλο «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων» 
8. Ποσό 15.000€ σε βάρος του Κ.Α.15.6691.01 µε τίτλο «προµήθεια αεροπανό, ταµπλό& 
ενηµερωτικών πινακίδων» 
9. Ποσό 4.000€ σε βάρος   του   Κ.Α.15.6691.02 µε τίτλο «προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού» 

Η ανάθεση των επιµέρους εργασιών και προµηθειών για την υλοποίηση των προγραµµάτων θα 
γίνουν µε αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων (∆ήµαρχο, Οικονοµική Επιτροπή κλπ). 

  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, το άρθρο 158 παράγραφος 3 περίπτωση Α , Β 
& Γ του Ν.3463/2006 (∆ΚΚ)                                                            
 
                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                Οµόφωνα 

 
Α). Εγκρίνει την υλοποίηση των παρακάτω εκδηλώσεων και αθλητικών προγραµµάτων 
• 10ος ∆ιεθνής Μαραθώνιος «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» και δρόµοι υγείας 5 & 10χλµ.  
• Τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3Χ3 
• Ποδηλατικοί αγώνες 
• Σεµινάριο Πρώτων Βοηθειών 
• Τελικές επιδείξεις όλων των αθλητικών τµηµάτων διαφόρων αθληµάτων (ενόργανης, 
προσχολικής, tae-kwon-do, ρυθµικής, στίβου, τένις, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, 
ποδοσφαίρου, τρίτης ηλικίας, παιδικού aerobic)  
• Τουρνουά Ποδοσφαίρου  
• Τουρνουά πετοσφαίρισης 3Χ3  
•  Παιδί και θάλασσα 
• Ηµερίδες ενηµέρωσης αθλουµένων ( διαφόρων θεµάτων ) 
• ∆ιαδηµοτικές εκδηλώσεις και συµµετοχή σε τουρνουά άλλων  φορέων          
( οµοσπονδιών, ενώσεων, αθλητικών σωµατείων κ.λ.π) και 
• Λοιπές εκδηλώσεις που πιθανόν να προκύψουν κατά τη διάρκεια τους έτους  
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Β). Ψηφίζει τις σχετικές εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό του ∆ήµου πιστώσεις για την 
υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων, (όπως αυτές περιγράφονται στην ανωτέρω εισήγηση). 
 
• Ποσό 10.000€ σε βάρος του  Κ.Α.15.6471.03 µε τίτλο «έξοδα αθλητικών εκδηλώσεων» 
• Ποσό 15.000€ σε βάρος του  Κ.Α.15.6472.01 µε τίτλο «προµήθεια αθλητικών ρούχων» 
• Ποσό 10.000€ σε βάρος του Κ.Α.15.6472.06 µε τίτλο «προµήθεια αθλητικών και     
γυµναστηριακών ειδών» 
• Ποσό 15.000€ σε βάρος του Κ.Α.15.6472.03 µε τίτλο «προµήθεια αναµνηστικών δώρων, 
κύπελλα, µετάλλια κλπ» 
• Ποσό 3.000€ σε βάρος του Κ.Α.15.6472.04 µε τίτλο «έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 
(έξοδα συµµετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις, τουρνουά κλπ)» 
• Ποσό 6.000€ σε βάρος του Κ.Α. 156472.05 µε τίτλο «προµήθεια διαφόρων ειδών για τη 
διοργάνωση εκδηλώσεων» 
• Ποσό 23.000€ σε βάρος του Κ.Α. 156471.02 µε τίτλο «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων» 
• Ποσό 15.000€ σε βάρος του Κ.Α.15.6691.01 µε τίτλο «προµήθεια αεροπανό, ταµπλό& 
ενηµερωτικών πινακίδων» 
• Ποσό 4.000€ σε βάρος   του   Κ.Α.15.6691.02 µε τίτλο «προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού» 

Η ανάθεση των επιµέρους εργασιών και προµηθειών για την υλοποίηση των προγραµµάτων θα 
γίνουν µε αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων (∆ήµαρχο, Οικονοµική Επιτροπή κλπ). 

 
      Γ). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

                        
                          Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 030/2015 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι  4 - 2 - 2015 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο Πρόεδρος     
  
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                   Βαλάνος Νικόλαος 


