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                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                     ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
                     Π. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 561 23 Αµπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                        Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                               Από το πρακτικό της 27-03-2019 

        συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 103 / 2019       

Θέµα: Εξειδίκευση  πίστωσης για την προµήθεια  εξοπλισµού πολιτιστικών και αθλητικών 
εγκαταστάσεων της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας- Παιδείας- Αθλητισµού-
Πολιτισµού εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το έτος 2019. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 27η του µήνα Μαρτίου έτους 2019, 
ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 5598/22-03-2019 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα 
τριών (33) µελών ήταν είκοσι δύο (22) και απόντες έντεκα (11) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Ναλπαντίδου Αφροδίτη 
3 Μεζίκης Βασίλειος 3 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 
4 Καρράς Ευστράτιος 4 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
5 Κεσόγλου Παύλος 5 Κυριλλίδης Γεώργιος 
6 Κωνσταντίνου Κυριάκος 6 Αθανασιάδης Ιωάννης 
7 Κουσενίδης Αλέξανδρος 7 Γκαλέτσης Αθανάσιος 
8 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 8 Μαυρίδου Αναστασία 
9 Σιδηρόπουλος Σάββας 9 Νοτάκης Ιωάννης 
10 Γρούγιος Ηλίας 10 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
11 Μανωλόπουλος Βασίλης 11 Σµήλιος Ηλίας 
12 Κατζικάς Γεώργιος 12  
13 Σουσλόγλου Νικόλαος 13  
14 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 14  
15 Γυµνόπουλος Κοσµάς 15  
16 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 16  
17 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 17  
18 Εµεινίδης Αναστάσιος 18  
19 Καζαντζίδης Γεώργιος 19  
20 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 20  
21 Αβραµίδης Μωυσής 21  
22 Λαδάς Παράσχος 22  
23  23  
24  24  
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
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31  31  
32  32  
33  33  

 
 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης η κα. Κόπτη Ελένη η οποία απουσίαζε και η κα. 
Παληκαρίδου Αναστασία αντίστοιχα, η οποία παρέστη. 

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία 
κλήθηκε και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε το άρθρο 
95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 (Κ∆Κ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα 
Καλλικράτης».  

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και  έθεσε υπόψη των µελών ότι : 

Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων-Μενεµένης θα υλοποιήσει αθλητικές - πολιτιστικές και διάφορες κοινωνικές 
εκδηλώσεις  σύµφωνα µε την 17/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Σύµφωνα µε 
τηνπαράγραφος 3, άρθρο 158 περίπτωση Α, Β & Γ του Ν.3463/2006 (∆ΚΚ) το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
αποφασίζει για την κάλυψη των δαπανών των εκδηλώσεων. 
Σύµφωνα µε τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18: 
1. Η περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 
«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραµµένων στον 
προϋπολογισµό πιστώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν µε 
αναµόρφωση, µε την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της 
αρµοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούµενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι 
απαραίτητη, προκειµένου να επιτευχθεί η απαιτούµενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία 
αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δηµάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του 
δηµοτικού συµβουλίου. Εξειδικευµένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονοµάζεται ρητά η 
συγκεκριµένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό 
επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισµού. 
2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 3 του άρθρου 158 
και του άρθρου 202 του ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 του άρθρου 94 και 
παρ. 4 περίπτωση 30 του ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας ορίζεται το 
δηµοτικό συµβούλιο ως όργανο αρµόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της 
πίστωσης, νοείται εφεξής ο δήµαρχος, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του 
άρθρου αυτού.» 

 
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εξειδικεύσει την εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του 
∆ήµου έτους 2019  πίστωση ως εξής: 
 
1. Ποσό 5.900€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6739.02 µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού πολιτιστικών και 
αθλητικών εγκαταστάσεων» . 
 
Η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής προστασίας – Παιδείας – Αθλητισµού και Πολιτισµού, σύµφωνα µε τη 
νοµοθετική υποχρέωση του δήµου άρθρο 75 Ν. 3463/2006 (όπως συµπληρώθηκε µε τον ν. 
3852/2010, άρθρα 94 & 95), έχει στην αρµοδιότητά της την εφαρµογή πολιτικών για την ανάδειξη και 
προστασία του τοπικού πολιτισµού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων 
έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, συναυλιών, 
θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, την προώθηση και την εφαρµογή 
προγραµµάτων ενίσχυσης µαζικού αθλητισµού. Σε ετήσια βάση διοργανώνει και υλοποιεί διάφορες 
εκδηλώσεις και δραστηριότητες είτε από µόνη της, είτε ως συν διοργανωτής. Στα πλαίσια αυτά θα 
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προβεί στην προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια εξοπλισµού πολιτιστικών και αθλητικών 
εγκαταστάσεων» Ειδικότερα για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του «Καραπάντσειου 
πολιτιστικού κέντρου» ενδεικτικά θα προµηθευτεί: προστατευτικό κάλυµµα πιάνου, ψυγείο, 
θερµαντικό σώµα, γκισέ για την είσοδο, τραπέζι εισηγήσεων, κλπ.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρηµένη στο 
αποµαγνητοφωνηµένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές διατάξεις,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α)Εγκρίνει την εξειδίκευση της εγγεγραµµένης στον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2019  
πίστωσης ως εξής: 
 
1. Ποσό 5.900€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6739.02 µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού πολιτιστικών και 

αθλητικών εγκαταστάσεων».  
 

Η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής προστασίας – Παιδείας – Αθλητισµού και Πολιτισµού, σύµφωνα µε τη 
νοµοθετική υποχρέωση του δήµου άρθρο 75 Ν. 3463/2006 (όπως συµπληρώθηκε µε τον ν. 
3852/2010, άρθρα 94 & 95), έχει στην αρµοδιότητά της την εφαρµογή πολιτικών για την ανάδειξη και 
προστασία του τοπικού πολιτισµού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων 
έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, συναυλιών, 
θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, την προώθηση και την εφαρµογή 
προγραµµάτων ενίσχυσης µαζικού αθλητισµού. Σε ετήσια βάση διοργανώνει και υλοποιεί διάφορες 
εκδηλώσεις και δραστηριότητες είτε από µόνη της, είτε ως συν διοργανωτής. Στα πλαίσια αυτά θα 
προβεί στην προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια εξοπλισµού πολιτιστικών και αθλητικών 
εγκαταστάσεων» Ειδικότερα για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του «Καραπάντσειου 
πολιτιστικού κέντρου» ενδεικτικά θα προµηθευτεί: προστατευτικό κάλυµµα πιάνου, ψυγείο, 
θερµαντικό σώµα, γκισέ για την είσοδο, τραπέζι εισηγήσεων, κλπ.  

 
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 103 / 2019. 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 

 
 
           Ο Πρόεδρος                                        Τα Μέλη 
  
 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
        Αµπελόκηποι  28 - 03 - 2019 
Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                       Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 

            Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                              Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
 


