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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               28.5.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αριθμός Απόφασης:  150/2020 

 

ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020  
             για τη συντήρηση και επισκευή οπτικοακουστικού εξοπλισμού «Καραπάντσειου Πολιτιστικού   
             Κέντρου» 
 

 
Στους Αμπελόκηπους σήμερα την 28η του μήνα Μαΐου έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 

10:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή  σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.67 παρ.  5 και την 

παράγραφο 1  του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’  55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της  εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του». 

 

Μετά από τη με Α.Π. 8951/22-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από 

τους Συμβούλους, οι Σύμβουλοι δήλωσαν συμμετοχή και ψήφισαν αποστέλλοντας τις τοποθετήσεις τους 

μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Επιτροπών & 

Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου. 

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών  

παρόντες  ήταν στην διά περιφοράς συνεδρίαση οι κάτωθι: 

 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 2) Μανωλόπουλος Βασίλειος (μέλος), 3) Αποστολίδου Μαρία (μέλος), 

4) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος), 5) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος), 6) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος), 7) 

Παναγιωτίδης Γαβριήλ (μέλος),  8) Γρούγιος Ηλίας (μέλος), 9) Ράπτου Όλγα (μέλος). 

Απόντες :  Ουδείς. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη Μαρία, ΠΕ Διοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

 

Η Διεύθυνση 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.  

Σύμφωνα με τις παρ.1 του άρθρου 14 του Ν. 4625/19: 

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  
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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, προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που 

χρήζουν εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη 

για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του 

προϋπολογισμού. 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εξειδικεύσει τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 

2020  πιστώσεις για την υλοποίηση των εκδηλώσεων σύμφωνα με την 19/2020 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου ως εξής: 

 

«Ποσό 3.000€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6739.2 με τίτλο «Διάθεση εσόδων δωρεάς Καραπάντσειος ΑΕ.»  

 

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας - Παιδείας - Αθλητισμού- Πολιτισμού  

διοργανώνονται , πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, συνεντεύξεις τύπου και εγκαίνια.  

Για καλύτερη απόδοση και περισσότερη διάρκεια των οπτικοακουστικών μηχανημάτων χρειάζονται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα, συντήρηση και τυχόν επισκευές. Η συστηματική κι εντατική χρήση των μηχανημάτων 

αυτών οδηγεί στην εμφάνιση μικρών ή μεγαλύτερων βλαβών (καταστροφών). 

 Όλος αυτός ο οπτικοακουστικός  εξοπλισμός  χρησιμοποιείται στο «Καραπάντσειο Πολιτιστικό κέντρο» του 

Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. 

 Για το λόγο αυτό απαιτείται η ανάθεση των παραπάνω εργασιών σε εξειδικευμένη εταιρία συντήρησης και 

επισκευής . 

Η υπηρεσία θα γίνει εφάπαξ με όλο το ποσό για όλες συνολικά τις ανάγκες.  

   

 Καλείται η Οικονομική Επιτροπή: 

 Να εξειδικεύσει την ανωτέρω πίστωση για το ποσό των  3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6739.2 με τίτλο 

 « Διάθεση εσόδων δωρεάς Καραπάντσειος  ΑΕ.».  

 

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

του  προέδρου  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 

(με ψήφους: 8 υπέρ, 1 κατά η Όλγα Ράπτου) 

Α) Eγκρίνει την εξειδίκευση των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020  πιστώσεων για 

την υλοποίηση των εκδηλώσεων σύμφωνα με την 19/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως εξής: 

 

«Ποσό 3.000€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6739.2 με τίτλο «Διάθεση εσόδων δωρεάς Καραπάντσειος ΑΕ.»  

 

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας - Παιδείας - Αθλητισμού- Πολιτισμού  

διοργανώνονται , πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, συνεντεύξεις τύπου και εγκαίνια.  

Για καλύτερη απόδοση και περισσότερη διάρκεια των οπτικοακουστικών μηχανημάτων χρειάζονται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα, συντήρηση και τυχόν επισκευές. Η συστηματική κι εντατική χρήση των μηχανημάτων 

αυτών οδηγεί στην εμφάνιση μικρών ή μεγαλύτερων βλαβών (καταστροφών). 

 Όλος αυτός ο οπτικοακουστικός  εξοπλισμός  χρησιμοποιείται στο «Καραπάντσειο Πολιτιστικό κέντρο» του 

Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. 
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 Για το λόγο αυτό απαιτείται η ανάθεση των παραπάνω εργασιών σε εξειδικευμένη εταιρία συντήρησης και 

επισκευής . 

Η υπηρεσία θα γίνει εφάπαξ με όλο το ποσό για όλες συνολικά τις ανάγκες.  

   

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

   Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  150/2020. 

 

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

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  29.5.2020  

        

       O Πρόεδρος  

 

                

     Καζαντζίδης Γεώργιος 
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