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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               24.5.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  152/2021 

 

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

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

για τον  θερινό κινηματογράφο  στο Δήμο μας «Σινεμά κάτω από αστέρια 2021 » . 

 

Σήμερα την 24η του μήνα Μαΐου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:00 η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 10363/20-05-2021 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) Αποστολίδου Μαρία  3) Κατζικάς Γεώργιος  

4) Κουσίδης Γεώργιος 5) Γυμνόπουλος Κοσμάς (Αναπλ. Μέλος) 6)  Σιδηρόπουλος Σάββας (Αναπλ. Μέλος)  

7) Καρράς Ευστράτιος (Αναπλ. Μέλος). 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:   1) Τσομπανοπούλου Μελίσα  2) Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή (Αναπλ. Μέλος).   

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Αλευρόπουλο 

Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

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

του Δημοτικού Συμβουλίου ως εξής: 

 

1. Ποσό 9.150,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 15.6474.01 με τίτλο «Έξοδα διοργάνωσης 

κινηματογραφικών και θεατρικών παραστάσεων».  

H Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας - Αθλητισμού- Πολιτισμού διοργανώνει κάθε χρόνο 

κινηματογραφικές και θεατρικές παραστάσεις στα πλαίσια προώθησης του πολιτισμού. Σύμφωνα με 

το Νόμο 3463/06 άρθρο 75 στις αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων είναι η παροχή πολιτιστικών 

δράσεων που θα βοηθήσουν στην πνευματική ανάπτυξη και ψυχαγωγία των κατοίκων. Στο πλαίσιο 

αυτό, το Γραφείο Πολιτισμού του Τμήματος Παιδείας - Αθλητισμού - Πολιτισμού του Δήμου μας 

προτείνει την προβολή κινηματογραφικών ταινιών  σε εξωτερικό χώρο και συγκεκριμένα στο πρώην 

Στρατόπεδο Μ. Αλεξάνδρου δίπλα από τον Ι. Ναό Αναστάσεως του Κυρίου , στο διάστημα 15/6 - 3/8 

2021 . 

  Η είσοδος για το κοινό θα είναι δωρεάν. Οι πολιτιστικές διέξοδοι χωρίς οικονομικό αντίτιμο είναι 

πλέον περιορισμένοι και οι κάτοικοι του Δήμου μας, μικροί και μεγάλοι, θα επωφεληθούν από το 

παρόν πρόγραμμα, θα τηρηθούν μέτρα ασφαλείας (με προδιαγραφές που ορίζονται από το Υπουργείο 

Πολιτισμού, για αποφυγή κινδύνου από τον κορωονοϊό). 

Προτείνεται ποσό των 7.750,00 ευρώ, με τον ΦΠΑ για ενοικίαση ταινιών καθώς και ενοικίαση 

τεχνικού εξοπλισμού και ποσό των 1.400 ευρώ, με τον ΦΠΑ για αμοιβή κινηματογραφιστή για ένα 

τετράμηνο.  

Λαμβάνοντας  υπόψη ότι οι προβολές θα πραγματοποιηθούν σε εξωτερικό χώρο μπορεί οι 

προκαθορισμένες ημερομηνίες να μεταβληθούν λόγω καιρικών συνθηκών.  

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

εισήγηση του  προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εξειδικεύει 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 9.150,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 15.6474.01 με τίτλο «Έξοδα διοργάνωσης 

κινηματογραφικών και θεατρικών παραστάσεων».  

H Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας - Αθλητισμού- Πολιτισμού διοργανώνει κάθε χρόνο 

κινηματογραφικές και θεατρικές παραστάσεις στα πλαίσια προώθησης του πολιτισμού. Σύμφωνα με το 

Νόμο 3463/06 άρθρο 75 στις αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων είναι η παροχή πολιτιστικών 

δράσεων που θα βοηθήσουν στην πνευματική ανάπτυξη και ψυχαγωγία των κατοίκων. Στο πλαίσιο 

αυτό, το Γραφείο Πολιτισμού του Τμήματος Παιδείας - Αθλητισμού - Πολιτισμού του Δήμου μας 

προτείνει την προβολή κινηματογραφικών ταινιών  σε εξωτερικό χώρο και συγκεκριμένα στο πρώην 

Στρατόπεδο Μ. Αλεξάνδρου δίπλα από τον Ι. Ναό Αναστάσεως του Κυρίου , στο διάστημα 15/6 - 3/8 

2021 . 

  Η είσοδος για το κοινό θα είναι δωρεάν. Οι πολιτιστικές διέξοδοι χωρίς οικονομικό αντίτιμο είναι 

πλέον περιορισμένοι και οι κάτοικοι του Δήμου μας, μικροί και μεγάλοι, θα επωφεληθούν από το παρόν 
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πρόγραμμα, θα τηρηθούν μέτρα ασφαλείας (με προδιαγραφές που ορίζονται από το Υπουργείο 

Πολιτισμού, για αποφυγή κινδύνου από τον κορωονοϊό). 

Προτείνεται ποσό των 7.750,00 ευρώ, με τον ΦΠΑ για ενοικίαση ταινιών καθώς και ενοικίαση 

τεχνικού εξοπλισμού και ποσό των 1.400 ευρώ, με τον ΦΠΑ για αμοιβή κινηματογραφιστή για ένα 

τετράμηνο.  

Λαμβάνοντας  υπόψη ότι οι προβολές θα πραγματοποιηθούν σε εξωτερικό χώρο μπορεί οι 

προκαθορισμένες ημερομηνίες να μεταβληθούν λόγω καιρικών συνθηκών.  

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  152/2021. 

 

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

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  25.5.2021 

  

         

       

      O Πρόεδρος 

  

 Καζαντζίδης Γεώργιος 

 

 

 

 


