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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               12.3.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  80/2021 

 

ΘΕΜΑ:  Εξειδίκευση των πιστώσεων για τις εκδηλώσεις της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας- Παιδείας- 

Αθλητισμού-Πολιτισμού εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2021. 

 

Σήμερα την 12η του μήνα Μαρτίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18:00 η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, η οποία διεξήχθη δια περιφοράς (μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’ 

55/11.03.2020 τεύχος Α’) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β’4899)  Κ.Υ.Α., μετά από την 

5241/12-3-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10, όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν. 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2)Τσομπανοπούλου Μελίσα 3) Αποστολίδου Μαρία 4) 

Μανωλόπουλος Βασίλειος 5) Κατζικάς Γεώργιος 6) Γρούγιος Ηλίας 7) Κουσίδης Γεώργιος 8) Κωνσταντίνου 

Κυριάκος 9) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή. 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  Ουδείς. 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου 

ΠΕ Διοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος, μετά από την ομόφωνη, επί των καταμετρούμενων - παρόντων μελών, απόφαση της 

επιτροπής με ψήφους : 8 ΥΠΕΡ και 1 ΑΠΟΧΗ,  (Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή), για τη διενέργεια 

έκτακτης συνεδρίασης λόγω χρονικών περιορισμών, εισηγήθηκε το 5
ο
 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 

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  
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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 2021 πιστώσεις για την υλοποίηση των εκδηλώσεων σύμφωνα με την 9/2021 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως εξής: 

 

1. Ποσό 24.000€ σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.04 με τίτλο «Ηχητική κάλυψη  εκδηλώσεων»  

 

2.  Ποσό 4.000€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6739.02 με τίτλο « Διάθεση εσόδων δωρεάς ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΕΙΟΥ 

ΑΕ»   

 

3. Ποσό 3.000,00  ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 15.6474.01 με τίτλο "Έξοδα διοργάνωσης θεατρικών –

κινηματογραφικών παραστάσεων" 

 

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

εισήγηση του  προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 (Με ψήφους: 7 ΥΠΕΡ, η Τσομπανοπούλου Μελίσα, εκπροσωπώντας την παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» ψηφίζει ΚΑΤΑ, η Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή, εκπροσωπώντας την παράταξη 

«Πολίτες σε δράση για την ανατροπή» δηλώνει ΑΠΟΧΗ.) 

 

Α) Εγκρίνει την εξειδίκευση των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2021 πιστώσεων 

για την υλοποίηση των εκδηλώσεων σύμφωνα με την 9/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως 

εξής: 

 

1. Ποσό 24.000€ σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.04 με τίτλο «Ηχητική κάλυψη  εκδηλώσεων»  

Ο Δήμος Αμπελόκηπων - Μενεμένης προκειμένου να ανταπεξέλθει στην ηχητική κάλυψη των διάφορων 

εξωτερικών εκδηλώσεων είναι υποχρεωμένος να αναθέσει  σε ιδιωτική εταιρεία την υπηρεσία αυτή. Θα 

υλοποιηθεί με μία διαδικασία ανάθεσης, για όλο το ποσό. Οι εκδηλώσεις που ενδεικτικά θα 

χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν εγκριθεί στην 9/2021 Α.Δ.Σ. είναι: 

 Αποκριάτικες εκδηλώσεις για παιδιά και ενήλικες 

 Οπερέτες  

 Ανοιξιάτικες – Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 

 Μουσικές συναυλίες- αφιερώματα 

 Μουσικά φεστιβάλ 

 Πάσχα- Χριστούγεννα (εκδηλώσεις) 

 Τελικές εκδηλώσεις πολιτιστικών τμημάτων 

 Λευκή καλοκαιρινή νύχτα  

 Κλήδονας 

 Παλαιολόγεια 

 Αγία Παρασκευή  

 Αύγουστος - Σεπτέμβριος, εκδηλώσεις σε συνεργασία με τους τοπικούς πολιτιστικούς φορείς Εύξεινος 

Πόντος Μενεμένης, Αναγέννηση Αγ. Νεκταρίου, Ένωση Ποντίων Αμπελοκήπων 

 Επετειακές εκδηλώσεις 
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 Χαλκίδεια 

 Λευκή νύχτα Χριστουγέννων 

 Εκδήλωση Κοπής Βασιλόπιτας. 

 Εθνικές εορτές 

 15ος Διεθνής Μαραθώνιος «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και δρόμος υγείας 10χλμ.  

 Ποδηλατικοί αγώνες – Λαϊκή Ποδηλατοδρομία 

 16
ο
 Διεθνές τουρνουά JUDO 

 Λαϊκός Δρόμος – Τρέχω για τα Στρατόπεδα 

 Τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3Χ3 

 Τουρνουά Ποδοσφαίρου  

 Τουρνουά πετοσφαίρισης, Street Volley 3Χ3  

 Τελικές επιδείξεις όλων των αθλητικών τμημάτων διαφόρων αθλημάτων (ενόργανης, προσχολικής, tae-

kwon-do, ρυθμικής, στίβου, τένις, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, ποδοσφαίρου, τρίτης ηλικίας, 

παιδικού aerobic)  

 Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 

 Διαδημοτικές εκδηλώσεις και συμμετοχή σε τουρνουά άλλων  φορέων (ομοσπονδιών, ενώσεων, 

αθλητικών σωματείων κ.λπ.)  

 Τουρνουά καλαθοσφαίρισης στη μνήμη του Θ. Μπακιρτζόγλου  

 Λοιπές εκδηλώσεις που πιθανόν να προκύψουν κατά τη διάρκεια τους έτους 

 

2.  Ποσό 4.000€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6739.02 με τίτλο « Διάθεση εσόδων δωρεάς ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΕΙΟΥ 

ΑΕ»   

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 συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων 

πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

 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: « Διάθεση εσόδων 

δωρεάς ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΕΙΟΥ ΑΕ».   

 Ειδικότερα για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του «Καραπάντσειου πολιτιστικού κέντρου» θα 

προμηθευτεί έπιπλα για τη διαμόρφωση του φουαγιέ του θεάτρου.(μεγάλο τραπέζι συνεδριάσεων, 

καρέκλες εσωτερικού χώρου, μικρά τραπεζάκια, μεταλλικά σκαμπό, σταντ τραπέζι) κλπ.  

 

3. Ποσό 3.000,00  ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 15.6474.01 με τίτλο "Έξοδα διοργάνωσης θεατρικών –

κινηματογραφικών παραστάσεων". 

Ο Δήμος μας, πιστός στην Ιστορία, στον Πολιτισμό και στις Παραδόσεις του Τόπου μας, θα προχωρήσει 

σε σειρά επετειακών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, με σκοπό την ανάδειξη του 1821, ως φωτεινής 

σελίδας της νεότερης Ιστορίας μας, αντάξια του λαμπρού μας απώτερου παρελθόντος, μα και ως 

απαρχής για τη σκυταλοδρομία της Σύγχρονης Ελλάδας, στο νεότερο Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο 

Γίγνεσθαι. Προς το σκοπό αυτό, λήφθηκε αρμοδίως η με αριθμό 184/16-11-2020 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αμπελοκήπων – Μενεμένης. 

Στο πλαίσιο αυτό δε μπορεί να παραλειφθεί ότι παιάνας του Απελευθερωτικού Αγώνα είναι 

αναντίρρητα ο ''Ύμνος εις την Ελευθερίαν'', ήτοι το κορυφαία ποίημα του Διονυσίου Σολωμού, γι' αυτό 

και αποφασίσαμε την υλοποίηση εκδήλωσης, βασισμένης στον ''Υμνον εις την Ελευθερίαν'' , από τον 

οποίο έλκει και ο Εθνικός μας Ύμνος, με τη συμμετοχή  πολυάριθμης ομάδας καλλιτεχνών. 
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Πρόκειται για μια μουσική – θεατρική- αφηγηματική εκδήλωση, η οποία χωρίζεται σε επί μέρους 

πράξεις, στηριζόμενες στον ''Ύμνο εις την Ελευθερία'', πλέον όμως αυτού, ''ρίχνει άγκυρες'' και σε άλλα 

κομβικά  σημεία της Ιστορίας μας, για να καταλήξει στη σύνδεσή του με το ''τώρα'' και το ''σήμερα''. 

Συνδυάζει την αφήγηση με την εικόνα και την ηχητική μουσική επένδυση, με αποκορύφωση την τελική 

πράξη η οποία θα απογειωθεί με τη χρήση δηλαδή προμήθεια ειδικού σκηνικού εφέ (φωτισμού και 

πυροτεχνημάτων) για την ύψιστη δυνατή απόδοση της στιγμής της συμπλήρωση διακοσίων (200) ετών, 

από την εθνεγερσία μας. 

 

 Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  80/2021. 

 

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

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  16.3.2021  

         

      O Πρόεδρος  

 

 Καζαντζίδης Γεώργιος 


