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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               11.10.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  278/2021 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Ως προς το 4
ο
 σκέλος  

 

ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση των πιστώσεων για την επιχορήγηση των  Αθλητικών - Πολιτιστικών Συλλόγων  και  

Σωματείων  και σύναψης σύμβασης υπηρεσιών συντήρησης εορταστικού διακόσμου του Δήμου μας, 

εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2021. Προμήθεια ειδών διαβίωσης απόρων 

κατοίκων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης. 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2021, 

ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από 

την 21418/07-10-2021 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 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας 3) Κουσίδης Γεώργιος 4) 

Αποστολίδου Μαρία  5)  Γυμνόπουλος Κοσμάς  6) Κωνσταντίνου Κυριάκος. 

  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)  Τσομπανοπούλου Μελίσα  2) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή  3) Κατζικάς Γεώργιος. 

 

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

1. Οι παρακάτω  Αθλητικοί και Πολιτιστικοί Σύλλογοι που έχουν έδρα στον Δήμο μας και αναπτύσσουν 

αθλητική και πολιτιστική δραστηριότητα , υπέβαλαν αιτήσεις και ζητούν να τους παρασχεθεί 

χρηματική επιχορήγηση , σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 202 Ν.3463/2006  (Δημοτικός και 

Κοινοτικός Κώδικας). 

Λόγω του ότι οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στο προϋπολογισμό του Δήμου για επιχορήγηση των  

Αθλητικών – Πολιτιστικών Συλλόγων και Σωματείων είναι γενική ( Κ.Α.00.6735.01 Επιχορήγηση σε 

Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία και Κ.Α. 00.6736.01 Επιχορήγηση σε Πολιτιστικούς Συλλόγους), 

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

και συλλόγους , προκειμένου να πραγματοποιήσουν το πολιτιστικό τους και αθλητικό τους έργο . 

Α/Α ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΟΣΟ 

  1 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  

 

2.000,00 

2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ « ΟΛΥΜΠΟΣ» 

ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ  

1.500,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 3.500,00 
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Α/Α  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΟΓΟΙ ΠΟΣΟ 

1 
ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  2.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ         

2.000,00 

 

2. Ο Δήµος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των υπαίθριων 

εγκαταστάσεων εορταστικού διακόσµου, δηλαδή:  

1. Των γιρλαντών που είναι τοποθετηµένες σε δηµοτικούς οδούς.  

2. Των επίστυλων διακοσµητικών που είναι τοποθετηµένα σε ιστούς φωτισµού.  

3. Την τοποθέτηση σειρών λαµπτήρων µήκους 10 m, επεκτεινόµενων, για τοποθέτηση σε δένδρα 

ύψους έως 20 m.   

Η συντήρηση των εγκαταστάσεων εορταστικού διακόσµου αποτελεί εργασία που απαιτεί µεγάλο 

αριθµό προσωπικού και µέσων (καλαθοφόρα οχήµατα) σε µικρό χρονικό διάστηµα, καθώς αυτή 

γίνεται δύο φορές ετησίως, πριν την εορταστική περίοδο του Πάσχα και των Χριστουγέννων. Η 

συντήρηση πρέπει να υλοποιηθεί λίγες ηµέρες πριν την αφή, σε κάθε περίοδο, του εορταστικού 

διακόσµου, έτσι ώστε να µην υπάρχουν προβλήµατα την εορταστική περίοδο. Δεν µπορεί να 

υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς για τους παρακάτω λόγους:  

α. Οι σειρές λαµπτήρων που τοποθετούνται σε υψηλά δέντρα δεν µπορούν να 

επαναχρησιµοποιηθούν διότι καταστρέφονται είτε από το µεγάλωµα της βλάστησης των δέντρων 

είτε από τα κλαδέµατα που γίνονται σε αυτά, οπότε πρέπει να τοποθετηθούν λίγο πριν την αφή 

τους.  

β. Τα επίστυλα διακοσµητικά που είναι τοποθετηµένα, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, στους 

στύλους του δηµοτικού φωτισµού υπόκεινται πολλούς βανδαλισµούς γεγονός που καθιστά 

απαγορευτική τη συντήρηση τους σε άλλη περίοδο, πριν της περιόδου των εορτών (λίγες ηµέρες 

πριν την αφή τους).  

γ. Οι κύριες αιτίες της καταστροφής των λαµπτήρων ή των φωτοσωλήνων στις γιρλάντες που είναι 

τοποθετηµένες, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, σε όλες σχεδόν τις κεντρικές οδούς του Δήµου, 

είναι τα φυσικά φαινόµενα (βροχή, αέρας, παγετός) αλλά και τα χτυπήµατα από υψηλά οχήµατα 

και συνεπώς η συντήρηση τους σε περίοδο διαφορετική από την εορταστική, είναι 

αναποτελεσµατική.  

Στο Δήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης υπηρετούν πέντε µόνιµοι ηλεκτρολόγοι, στα καθήκοντα των 

οποίων είναι η συντήρηση και η αποκατάσταση βλαβών του ηλεκτροφωτισµού στο σύνολο των 

οδών, πάρκων, παιδικών χαρών, πλατειών, κλπ τόσο στην εντός όσο και στην εκτός σχεδίου περιοχή 

του Δήµου µας. Στα καθήκοντα τους εµπίπτουν επίσης η συντήρηση και η αποκατάσταση βλαβών 

στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του συνόλου των δηµοτικών και σχολικών κτιρίων του Δήµου 

µας.  

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι δεν είναι δυνατό η συντήρηση του 

εορταστικού διακόσµου, η οποία όπως προαναφέρθηκε απαιτεί µεγάλο αριθµό προσωπικού αλλά 

και µέσων σε σύντοµο και συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, να υλοποιηθεί από το προσωπικό του 

Δήµου µας καθώς δεν είναι δυνατό να διακοπούν όλες οι υπόλοιπες συντηρήσεις.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  «Η οικονομική 

επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας 

σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων 

υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, 

καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου, 

ηλεκτροφωτισμού, καθώς και ταφής και ανακομιδής νεκρών, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι 
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εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής επιτροπής, 

καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός 

της οποίας αυτές παρέχονται..».  

Δεδοµένου ότι η συντήρηση των εγκαταστάσεων εορταστικού διακόσµου δεν µπορεί να υλοποιηθεί 

από το προσωπικό του Δήµου, για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω, προτείνεται η ανάθεση 

των συγκεκριµένων υπηρεσιών να γίνει σε ιδιώτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραπάνω 

αναφερθέντος νόµου (άρθρο 61, Ν. 3979/2011).   

Η χρονική διάρκεια της σύµβασης προτείνεται να είναι από την υπογραφή της µέχρι την 30.06.2022 

(εκτός και αν εξαντληθούν οι συµβατικές ποσότητες µέσα στο παραπάνω χρονικό διάστηµα οπότε η 

σύµβαση θα λήξει αυτοδίκαια).  

Η δαπάνη προβλέπεται στον προϋπολογισµό του έτους 2021 στον ΚΑ 20.6262.01.   

Η σύναψη σύµβασης για την εκτέλεση των εργασιών θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το 

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
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Καλείται  η Οικονομική Επιτροπή να εξειδικεύσει τις παρακάτω πιστώσεις: 

 

1. Ποσό 3.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6735.01 με τίτλο « Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και 

Σωματεία» 

2. Ποσό 2.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6736.01 με τίτλο « Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους 

και Σωματεία.  

         Βεβαιώνεται ότι οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2021 για τις 

επιχορηγήσεις δεν υπερβαίνει το 1,5% των τακτικών εσόδων του Δήμου. 

       Επισημαίνουμε ότι  ελέχθησαν οι σύλλογοι  οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αναρτούν στο Μητρώο 

Επιχορηγούμενων Φορέων του  Προγράμματος  Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν 

στα ποσά των επιχορηγήσεων, (πάνω από 3.000,00€) σύμφωνα με το άρθρο 10 β  Ν. 3861/2010 όπως 

προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν. 4305/2014. 

 

3. Την έγκριση σύναψης σύµβασης για την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ 20.6262.01 , σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/16, για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης εγκαταστάσεων εορταστικού 

διακόσµου, ήτοι α. εναέριων γιρλαντών, β. επίστυλων γιρλαντών και διακοσµητικών και γ. 

τοποθέτηση σειρών λαµπτήρων σε φυσικά δένδρα, . Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι από την 

υπογραφή της µέχρι την 30.06.2022.  Η περιοχή εκτέλεσης της σύµβασης θα είναι όπου υπάρχουν 

εγκαταστάσεις εορταστικού διακόσµου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήµου Αµπελοκήπων – 

Μενεµένης.  

4.  Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 6.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 15.6481.02 με τίτλο «Προμήθεια ειδών 

διαβίωσης απόρων κατοίκων» (άρθρου 181 παρ. 2 του ν.4820/21) για την περιοδική ενίσχυση 

απόρων δημοτών  με είδη διατροφής μακράς διαρκείας κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων.  

 

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

εισήγηση του  προέδρου 

 

                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

                                                                   

1. Εξειδικεύει το ποσό 3.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6735.01 με τίτλο « Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς 

Συλλόγους και Σωματεία» 

2. Εξειδικεύει το ποσό 2.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6736.01 με τίτλο « Επιχορηγήσεις σε 

Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία.  

         Βεβαιώνεται ότι οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2021 για τις 

επιχορηγήσεις δεν υπερβαίνει το 1,5% των τακτικών εσόδων του Δήμου. 

       Επισημαίνουμε ότι  ελέχθησαν οι σύλλογοι  οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αναρτούν στο 

Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του  Προγράμματος  Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι 

οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, (πάνω από 3.000,00€) σύμφωνα με το άρθρο 10 β  Ν. 

3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν. 4305/2014. 

 

3. Εγκρίνει την  σύναψης σύµβασης για την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ 20.6262.01 , σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Ν. 4412/16, για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης εγκαταστάσεων εορταστικού 

διακόσµου, ήτοι α. εναέριων γιρλαντών, β. επίστυλων γιρλαντών και διακοσµητικών και γ. 

τοποθέτηση σειρών λαµπτήρων σε φυσικά δένδρα, . Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι από την 

υπογραφή της µέχρι την 30.06.2022.  Η περιοχή εκτέλεσης της σύµβασης θα είναι όπου υπάρχουν 
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εγκαταστάσεις εορταστικού διακόσµου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήµου Αµπελοκήπων – 

Μενεµένης 

4. Εξειδικεύει το ποσό 6.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 15.6481.02 με τίτλο «Προμήθεια ειδών διαβίωσης 

απόρων κατοίκων» (άρθρου 181 παρ. 2 του ν.4820/21) για την περιοδική ενίσχυση απόρων 

δημοτών  με είδη διατροφής μακράς διαρκείας κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων. 

B) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  278/2021 

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

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  12.10.2021 

 

 

 

 

 

                  O Πρόεδρος 

 

 Καζαντζίδης Γεώργιος 

 

 

 

 


