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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               26.5.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  159/2021 

 

ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2021   για 

την απονομή χρηματικών βραβείων σε μαθητές των Λυκείων του δήμου μας μετά από γραπτό 

διαγωνισμό, ενόψει της συμπληρώσεως  200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.  

 

 

Σήμερα την 26η του μήνα Μαΐου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12:00 η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση μετά από την 10691/25-5-2021 

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) Κωνσταντίνου Κυριάκος 7) Καρράς 

Ευστράτιος (Αναπλ. Μέλος) 8) Τσομπανοπούλου Μελίσα. 

 

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

 

 

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

κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) 

έκτακτου θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή του ως 

έκτακτο . 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1
ο
 θέμα  ΕΚΤΟΣ της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

 

O Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης, εν όψει της συμπληρώσεως διακοσίων (200) ετών, από τη 

έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης (1821-2021), παραμένοντας διαχρονικά πιστός στην Ιστορία, στον 

Πολιτισμό και στις Παραδόσεις του Τόπου μας, θα πραγματοποιήσει σειρά επετειακών και πολιτιστικών 

εκδηλώσεων (θεματικές ομιλίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις κτλ), με σκοπό την ανάδειξη της 

Επαναστάσεως του 1821, ως φωτεινής σελίδας της νεότερης Ιστορίας μας και ως απαρχής για τη 

σκυταλοδρομία της Σύγχρονης Ελλάδας, στο νεότερο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γίγνεσθαι.  

Προς το σκοπό αυτό, λήφθηκε αρμοδίως η με αριθμό 26/8-3-2021 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αμπελοκήπων - Μενεμένης, η εκτέλεση της οποίας ανατέθηκε στο Δήμαρχο Αμπελοκήπων- 

Μενεμένης, ο οποίος και θα ορίσει τις ειδικότερες παραμέτρους υλοποίησής της, εντός του γενικού 

πλαισίου που αποφασίστηκε. 

Σε εκτέλεση της ίδιας, όπως παραπάνω αποφάσεως, θα προκηρυχθεί γραπτός δημοτικός 

μαθητικός διαγωνισμός  για τις τρεις τάξεις των Λυκείων του Δήμου μας, καθώς στόχος μας είναι η 
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ευαισθητοποίηση των νέων ανθρώπων και η συμμετοχή τους στο ανωτέρω μεγάλο εθνικό γεγονός της 

Επαναστάσεως του 1821. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί μόνον μεταξύ των μαθητών των Λυκείων του Δήμου Αμπελοκήπων-

Μενεμένης. Τα θέμα της εργασίας θα είναι ξεχωριστό για κάθε τάξη, δηλαδή διαφορετικό θέμα για την 

Α’ Τάξη, διαφορετικό θέμα για  τη Β’ Τάξη και διαφορετικό θέμα για τη Γ’ Τάξη του Λυκείου. 

Τα τρία καλύτερα γραπτά, από κάθε τάξη  θα βραβευτούν με γραπτό έπαινο και με οικονομικό 

έπαθλο όπως ορίζεται στην 26/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Λόγω του ότι οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στο προϋπολογισμό του Δήμου στον κωδικό Κ.Α. 

00.6433.01 για «Τιμητικές διακρίσεις , αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας αντιπροσωπειών κλπ» 

είναι γενική παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσή τους σύμφωνα με το άρθρο 203 Ν.4555/2018 )  

Καλείται η Οικονομική επιτροπή να εξειδικεύσει την παρακάτω πίστωση: ποσό 6.900,00€ στον 

Κ.Α. 00.6433.01 «Τιμητική διάκριση σε μαθητικό Διαγωνισμό εν όψει της συμπληρώσεως διακοσίων 

(200) ετών, από τη έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης (1821-2021)και απονομή χρηματικού βραβείου 

σε μαθητές Λυκείου» 

 

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

εισήγηση του  προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Επί των καταμετρούμενων 

 

Α) Εξειδικεύει την παρακάτω πίστωση: ποσό 6.900,00€ στον Κ.Α. 00.6433.01 «Τιμητική διάκριση σε 

μαθητικό Διαγωνισμό εν όψει της συμπληρώσεως διακοσίων (200) ετών, από τη έναρξη της Ελληνικής 

Επανάστασης (1821-2021)και απονομή χρηματικού βραβείου σε μαθητές Λυκείου» 

 

-Η Δημοτική  σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα, ψήφισε ΛΕΥΚΟ. 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  159/2021. 

 

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

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  27.5.2021  

         

       

      O Πρόεδρος  

 

 Καζαντζίδης Γεώργιος 

 

 

 

 


