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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               22.6.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  175/2021 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Ως προς το 2) σκέλος 

 

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

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

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η του μήνα Ιουνίου, του έτους 2021, 

ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 09:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από 

την 12871/18-06-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους 

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

 

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) Καρράς Ευστράτιος (Αναπλ. Μέλος)  7) 

Τσομπανοπούλου Μελίσα  8) Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή (Αναπλ. Μέλος). 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1)Κωνσταντίνου Κυριάκος.   

 

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

Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

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

 

Έχοντας 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, 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 12.241,08€ σε βάρος του  Κ.Α.15.6472.01 με τίτλο «έξοδα διοργάνωσης αθλητικών 

δραστηριοτήτων»   

H Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας - Αθλητισμού- Πολιτισμού σε ετήσια βάση 

διοργανώνει και υλοποιεί διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες.  

Κρίνεται  απαραίτητη η ενοικίαση χημικών τουαλετών για εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε 

υπαίθριους χώρους για λόγους υγιεινής ύψους 12.241,08 ευρώ καθώς και εντός του Στρατοπέδου 

Μεγάλου Αλεξάνδρου, στα πλαίσια της ελεύθερης άθλησης των πολιτών  του Δήμου Αμπελοκήπων 

Μενεμένης η οποία λόγω του Covid 19 έχει ραγδαία αυξηθεί. Θα υλοποιηθεί με διαδικασία ανάθεσης, 

για όλο το ποσό. Οι εκδηλώσεις που ενδεικτικά θα χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν εγκριθεί στην 

9/2021 ΑΔΣ είναι: 

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

 Ποδηλατικοί αγώνες – Λαϊκή Ποδηλατοδρομία  

 Τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3Χ3 

 Τουρνουά Ποδοσφαίρου  

 Τουρνουά πετοσφαίρισης, Street Volley 3Χ3  

 Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 

 Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 

 Μουσικές συναυλίες- αφιερώματα 

 Μουσικά φεστιβάλ 

 Χριστούγεννα (εκδηλώσεις) 

 Κλήδονας 

 Παλαιολόγεια 

 Αγία Παρασκευή  

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

Εύξεινος Πόντος Μενεμένης, Αναγέννηση Αγ. Νεκταρίου, Ένωση Ποντίων Αμπελοκήπων 

 Χαλκίδεια 

 Λοιπές εκδηλώσεις που πιθανόν να προκύψουν κατά τη διάρκεια τους έτους 

 

2.Καλείται η Οικονομική επιτροπή να εξειδικεύσει την παρακάτω πίστωση: ποσό 350,00€ στον Κ.Α. 

00.6433.01 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων 

και αντιπροσωπειών» ενόψει της παρουσίας της Προέδρου της Δημοκρατίας  στον Δήμο μας.  

 

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

εισήγηση του  προέδρου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Επί των καταμετρούμενων 



ΑΔΑ: ΨΤΘΨΩΨΕ-ΚΒΣ 

3 

 

 

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 12.241,08€ σε βάρος του  Κ.Α.15.6472.01 με τίτλο «έξοδα διοργάνωσης αθλητικών 

δραστηριοτήτων»   

H Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας - Αθλητισμού- Πολιτισμού σε ετήσια βάση 

διοργανώνει και υλοποιεί διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες.  

Κρίνεται  απαραίτητη η ενοικίαση χημικών τουαλετών για εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε 

υπαίθριους χώρους για λόγους υγιεινής ύψους 12.241,08 ευρώ καθώς και εντός του Στρατοπέδου 

Μεγάλου Αλεξάνδρου, στα πλαίσια της ελεύθερης άθλησης των πολιτών  του Δήμου Αμπελοκήπων 

Μενεμένης η οποία λόγω του Covid 19 έχει ραγδαία αυξηθεί. Θα υλοποιηθεί με διαδικασία ανάθεσης, 

για όλο το ποσό. Οι εκδηλώσεις που ενδεικτικά θα χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν εγκριθεί στην 

9/2021 ΑΔΣ είναι: 

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

 Ποδηλατικοί αγώνες – Λαϊκή Ποδηλατοδρομία  

 Τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3Χ3 

 Τουρνουά Ποδοσφαίρου  

 Τουρνουά πετοσφαίρισης, Street Volley 3Χ3  

 Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 

 Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 

 Μουσικές συναυλίες- αφιερώματα 

 Μουσικά φεστιβάλ 

 Χριστούγεννα (εκδηλώσεις) 

 Κλήδονας 

 Παλαιολόγεια 

 Αγία Παρασκευή  

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

Εύξεινος Πόντος Μενεμένης, Αναγέννηση Αγ. Νεκταρίου, Ένωση Ποντίων Αμπελοκήπων 

 Χαλκίδεια 

 Λοιπές εκδηλώσεις που πιθανόν να προκύψουν κατά τη διάρκεια τους έτους 

 

2) Εξειδικεύει την παρακάτω πίστωση: ποσό 350,00€ στον Κ.Α. 00.6433.01 «Τιμητικές διακρίσεις, 

αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» ενόψει της 

παρουσίας της Προέδρου της Δημοκρατίας  στον Δήμο μας.  

 

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

-Η Δημοτική σύμβουλος κ. Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή, απέχει.  

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  175/2021. 

 

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

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  23.6.2021 
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      O Πρόεδρος  

 

 Καζαντζίδης Γεώργιος 

 

 

 

 


