
1 

 

 

 

                                                                              ΑΔΑ: 60ΚΖΩΨΕ-ΣΞΧ 

 

  

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 27.04.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης: 105/2022 

 
ΘΕΜΑ: Απόφαση περί της αποδοχής δωρεάς από την εταιρία ΔΙΛΖΑ ΑΕΕ ποσού ύψους  350,00€ για την αγορά 

δένδρων για δενδροφύτευση.  Εισήγηση για την 8
η
 αναμόρφωση. 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η του μήνα Απριλίου, του έτους 2022, ημέρα της 

εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 9230/21-04-2022 

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) Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Αρπατζάνη-Τσομπάνογλου Μαρία 3) Κωνσταντίνου Κυριάκος 4) 

Γυμνόπουλος Κοσμάς  5) Παναγιωτίδης Γαβριήλ 6) Σιδηρόπουλος Σάββας 7) Γρούγιος Ηλίας.  

  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Κυριλλίδης Γεώργιος 2) Τσομπανοπούλου Μελίσα . 

 

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

 

Η Πρόεδρος, προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε τη συζήτηση ενός (1) έκτακτου 

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

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 3
ο
 θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παργρ. 1 περίπτωση η’  του ν. 3852/2010, «Η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την 

αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών». 

 

Με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 9178/20-4-2022 επιστολή της η εταιρία ΔΙΛΖΑ ΑΕΕ μας ενημέρωσε ότι επιθυμεί 

να δωρίσει το ποσό των 350,00€ στον Δήμο μας για την αγορά δένδρων για δενδροφύτευση.  

 

Το ποσό αυτό εισήχθη στο Ταμείο του Δήμου δια του 106/2022 Γραμματίου Είσπραξης και θα χρησιμοποιηθεί 

μόνον κατά τη βούληση του δωρητή.   

 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή: 

1. να αποδεχθεί τη δωρεά, η οποία θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνον κατά τη βούληση του δωρητή, 

ήτοι για την αγορά δένδρων για δενδροφύτευση  
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2. να εισηγηθεί την  8
η
 αναμόρφωση, ήτοι τη  δημιουργία νέου ΚΑ εσόδων 1411.01 με τίτλο «Αποδοχή δωρεάς 

για αγορά δένδρων για δενδροφύτευση» με ποσό 350,00€ και την ισόποση μεταφορά του ποσού στον ΚΑ 

εξόδων 35.6692.01  «Προμήθεια φυτικού υλικού» προς ενίσχυσή του 

 

 

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

προέδρου 

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) 1.  Αποδέχεται  τη δωρεά, η οποία θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνον κατά τη βούληση του δωρητή, ήτοι       

για την αγορά δένδρων για δενδροφύτευση. 

 

  

2. Εισηγείται την  8
η
 αναμόρφωση, ήτοι τη  δημιουργία νέου ΚΑ εσόδων 1411.01 με τίτλο «Αποδοχή δωρεάς για 

αγορά δένδρων για δενδροφύτευση» με ποσό 350,00€ και την ισόποση μεταφορά του ποσού στον ΚΑ εξόδων 

35.6692.01  «Προμήθεια φυτικού υλικού» προς ενίσχυσή του. 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 105/2022. 

 

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

 

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 27.04.2022 

 

 

 

 

 

Η  Πρόεδρος 

 
Αποστολίδου Μαρία 


