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

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος                                                        Απόσπασµα  
                 Κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                             Από το πρακτικό της  21 – 5 - 2012 
                                                                                                             συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689 και 690 
 
Αριθ.  Απόφ. 191/2012 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση πραγµατοποίησης θερινών παραστάσεων στον κινηµατογράφο «Αλέξης 
Μινωτής» του ∆ήµου µας έτους 2012. Έγκριση της απαιτούµενης δαπάνης και ψήφιση πίστωσης 
ύψους 4.000,00€.  

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 21η του µήνα Μαϊου του έτους 
2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 6469/17-5-2012 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από 
το σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Μπουντούρη Παρασκευή, Καρράς Ευστράτιος, 
Κουσίδης Γεώργιος, Αρπατζάνη Μαρία, Μεζίκης Βασίλειος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Αποστολίδου 
Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Σάββα 
Αικατερίνη,Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης 
Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Κατσαρός Ιωάννης, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου 
Λαµπρινή,  Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Σιώπης Κωνσταντίνος, Λαδάς Παράσχος, Σαπρανίδου 
Σωτηρία, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Βαλάνος Νικόλαος, Πατσιάς Γεώργιος 
 
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 η υπάλληλος του ∆ήµου κα Θεοδωρίδου Αθηνά.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά 
δεν παρέστησαν. 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1οεκτακτο θέµα και η αντιδήµαρχος Πολιτισµού κα Αποστολίδου Μαρία 
έθεσε υπόψη του Συµβουλίου τα εξής: η αντιδηµαρχία Πολιτισµού προτίθεται να λειτουργήσει 
κατά τον µήνα Ιούλιο (από 1η έως 31 Ιουλίου ) έτους 2012 στην αίθουσα κινηµατογράφου «Αλέξης 
Μινωτής», η οποία βρίσκεται στο ισόγειο του ∆ηµαρχείου του ∆ήµου µας, θερινό κινηµατογράφο 
µε προβολή κινηµατογραφικών ταινιών. 
Οι προβολές υπολογίζονται σε δύο την εβδοµάδα και η είσοδος θα είναι δωρεάν για το κοινό. 
Τόνισε επίσης ότι είναι στις αρµοδιότητες του ∆ήµου η πνευµατική ανύψωση των κατοίκων του και 
η αρωγή του ώστε όλοι, έχοντες και µη την οικονοµική δυνατότητα, να δύνανται να απολαµβάνουν 
την όποια µορφή τέχνης, και στην παρούσα περίπτωση την κοσµοαγάπητη 8η τέχνη του 
κινηµατογράφου. Είναι δε γνωστό σε όλους ότι στην χώρα µας οι πολιτιστικές διέξοδοι χωρίς 
οικονοµικό αντίτιµο είναι πλέον ελάχιστες και οι κάτοικοι του ∆ήµου µας θα επωφεληθούν πολύ 
από το παρόν πρόγραµµα διότι θα έχουν τη δυνατότητα να ψυχαγωγηθούν ποιοτικά χωρίς καµία 
οικονοµική επιβάρυνση.  

Οι απαιτούµενες δαπάνες για την ολοκλήρωση µε επιτυχία της ανωτέρω δραστηριότητας 
προϋπολογίζονται σε 4.000,00€, εφόσον κρίνεται αναγκαία η µίσθωση των προς προβολή 
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κινηµατογραφικών ταινιών από τους νόµιµους κατόχους. Το ανωτέρω ποσού είναι εγγεγραµµένο 
στον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2012 και συγκεκριµένα στον ΚΑ εξόδων 15.6474.01  

Πίνακας προϋπολογισµού λειτουργίας θερινού σινεµά 

1. Ενοικίαση κινηµατογραφικών ταινιών                                                             3.400,00 

(4 ταινίες χ 850,00 €) 

2. Απρόβλεπτες δαπάνες                                                         

(ήτοι δαπάνες που δε µπορούν να περιγραφούν ή µπορεί να προκύψουν 

κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σινεµά)                                                          600,00 

 Σύνολο                                                                                                            4.000,00 

 

Οι τιµές του προϋπολογισµού είναι ενδεικτικές και µπορούν να αυξοµειωθούν υπό την 
προϋπόθεση το συνολικό ποσό να µην υπερβεί το συνολικό ποσό της ψήφισης πίστωσης. 

Η µίσθωση των ταινιών θα πραγµατοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 199 του Ν.3463/2006 και οι τυχόν προµήθειες ή εργασίες θα πραγµατοποιηθούν 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Π∆ 28/80 µε απευθείας ανάθεση 

 
Συνεπώς, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται: 
1.Να εγκρίνει την πραγµατοποίηση θερινών παραστάσεων στον κινηµατογράφο «Αλέξης 
Μινωτής» του ∆ήµου µας κατά τον µήνα Ιούλιο 2012 (από 1η έως και 31 Ιουλίου), όπου η είσοδος 
θα είναι δωρεάν για το κοινό. 
2. Να ψηφίσει για την ανωτέρω αιτία ποσό ύψους 4.000,00€. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, το κατατεθέν πρόγραµµα πολιτιστικών εκδηλώσεων, την παράγραφο 
3 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006 (∆ΚΚ) και την  369/2012 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης 
                                                                          

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Οµόφωνα 

 
Α) Εγκρίνει την πραγµατοποίηση θερινών παραστάσεων στον κινηµατογράφο «Αλέξης Μινωτής» 
του ∆ήµου µας κατά τον µήνα Ιούλιο 2012 (από 1η έως και 31 Ιουλίου), όπου η είσοδος θα είναι 
δωρεάν για το κοινό. 

Β). Ψηφίζει πίστωση ποσού 4.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6474.01 προϋπολογισµού 2012, για 
την κάλυψη των εξόδων του ανωτέρου προγράµµατος. 
 
Γ) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 191/2012 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                           
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Ακριβές  Απόσπασµα  
                                        
                                       Αµπελόκηποι 23 - 5 -2012                                                
                                                
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                                   Ο Πρόεδρος   
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                                      Ακτσελής Γεώργιος 


