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Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                       Απόσπασμα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                              Από το πρακτικό της  14-12-2020 

          συνεδρίασης του Δ.Σ. 
Αριθμός Απόφασης: 196/2020       

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση Προσαρμογής του ποσού της επιχορήγησης που αφορά στην κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών που ανέκυψαν κατά το διάστημα αναστολής λειτουργίας των 
δραστηριοτήτων της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης 
(Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), για λόγους αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 από τον Δήμο 
Αμπελοκήπων-Μενεμένης, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.4690/2020 (Α΄ 104). 
 
Σήμερα, 14 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00μ.μ., συνεδρίασε σε δια περιφοράς 
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 22621/10-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ.Σ. κ. Κουσενίδη Αλέξανδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις 
αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019 καθώς και τις αρ. 18318/13-03-2020 και 
40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών 

(33) μελών ήταν παρόντες οι τριάντα δύο (32) και απόντες ένας (1). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Αβραμίδης Κυριάκος 1 Μανωλόπουλος Βασίλης 

2 Κεσόγλου Παύλος 2  

3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 3  

4 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4  

5 Καρράς Ευστράτιος 5  

6 Κωνσταντίνου Κυριάκος 6  

7 Κατζικάς Γεώργιος 7  

8 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 8  

9 Κουσίδης Γεώργιος 9  

10 Καζαντζίδης Γεώργιος 10  

11 Αβραμίδης Μωυσής 11  

12 Σιδηρόπουλος Σάββας 12  

13 Ιωαννίδης Εμμανουήλ 13  

14 Γυμνόπουλος Κοσμάς 14  

15 Σεμερτζίδου Αγγελική 15  

16 Αποστολίδου Μαρία 16  

17 Παπαδήμας Αναστάσιος 17  

18 Φουκίδης Απόστολος 18  

19 Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία 19  

20 Γρούγιος Ηλίας 20  

21 Ζυγανιτίδης Απόστολος 21  

22 Σουσλόγλου Νικόλαος 22  

23 Γκαλέτσης Αθανάσιος 23  

24 Καΐκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία 24  

25 Κυριλλίδης Γεώργιος 25  

26 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 26  

 

 

                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                     Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 
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27 Μύθυμη Ελένη 27  

28 Καρασαρλίδου Σοφία 28  

29 Ράπτου Όλγα    29  

30 Σμήλιος Ηλίας 30  

31 Τσομπανοπούλου Μελίσα 31  

32 Νοτάκης Ιωάννης 32  

33  33  

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
Αμπελοκήπων κ. Χαλκίδης Ιωάννης και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μενεμένης κα. Παληκαρίδου Αναστασία. 
 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 
Στην Συνεδρίαση κλήθηκε και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύμφωνα με το άρθρο 95,παράγραφος 5 
του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 
 
Η εμφάνιση της πανδημίας COVID-19, δημιούργησε νέες έκτακτες και απρόβλεπτες αρνητικές υγειονομικές και 
οικονομικές συνέπειες σε ολόκληρο τον κόσμο και τη χώρα. 
 
Η Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., όπως και άλλες επιχειρήσεις της χώρας, ανέστειλε τη λειτουργία των δραστηριοτήτων της, 
σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 16838/2020 (Β΄ 783) και την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α΄ 55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-
19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του». 
 
Η Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., στα πλαίσια του κοινωνικού της έργου διέθεσε το προσωπικό της για την υποστήριξη των 
κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και της ίδιας της επιχείρησης, µε σκοπό την 
ενίσχυση των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής, φροντίδας και αλληλεγγύης, σύμφωνα με 
την ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 
19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του» (Α΄55) και τα µε αριθ πρωτ 18659/2020 και 18919/2020 
έγγραφα-εγκυκλίους του ΥΠΕΣ «Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης 
Απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και 
περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού - COVID 19».  
 
Οι άμεσες οικονομικές συνέπειες, στην Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., κατά τη διάρκεια αναστολής της λειτουργίας των 
δραστηριοτήτων της, ήταν, η σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών της και ιδίως των εσόδων από 
οικονομικές συμμετοχές των χρηστών των υπηρεσιών της, οι οποίες προορίζονται αποκλειστικά για την 
κάλυψη των αντίστοιχων λειτουργικών της δαπανών. (μείωση κατά 61,81% την περίοδο Ιανουάριος Ιούνιος 
2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2019). 
 
Επιπλέον, η διάθεση του προσωπικού της, για την υποστήριξη των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου 
Αμπελοκήπων Μενεμένης και της ίδιας της επιχείρησης, µε σκοπό την ενίσχυση των ήδη παρεχόμενων 
υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής, φροντίδας και αλληλεγγύης από τον Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, 
επιβάρυνε το λειτουργικό της κόστος, ιδίως το κόστος μισθοδοσίας, το οποίο σε συνδυασμό με την μείωση των 
εσόδων χρειάζεται πλέον χρηματοδότηση/κάλυψη προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί εύρυθμα, 
απρόσκοπτα και ομαλά, αλλά και να παραμείνει βιώσιμη για την επίτευξη των κοινωνικών της σκοπών. 
 
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 23 του Ν.4690/2020 (Α΄104), Επιτρέπεται η επιχορήγηση από τους μετόχους 
δήμους των δημοτικών επιχειρήσεων, των οποίων η δραστηριότητα ανεστάλη για λόγους αποτροπής διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19. Η επιχορήγηση αφορά αποκλειστικά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών που 
ανακύπτουν κατά το διάστημα αναστολής λειτουργίας και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί. 
 
Με τη με αριθμό 84/2020 ΑΔΣ της, η ΚΔΕΔΑΜ αιτήθηκε από τον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης για την 
επιχορήγηση που αφορά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών που ανέκυψαν κατά το διάστημα αναστολής 
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λειτουργίας των δραστηριοτήτων της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης 
(Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), για λόγους αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 από τον Δήμο Αμπελοκήπων 
Μενεμένης, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.4690/2020 (Α΄ 104), το οποίο εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμό 
127/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. 
 
Το σύνολο των λειτουργικών δαπανών της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. που ανέκυψαν κατά το διάστημα αναστολής 
λειτουργίας των δραστηριοτήτων της, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από ίδια έσοδα της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., 
προσδιορίστηκε αρχικά, στο ύψος των 176.745,97 ευρώ. 
 
Μετά από την επανεξέταση των λειτουργικών δαπανών της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. που ανέκυψαν κατά το διάστημα 
αναστολής λειτουργίας των δραστηριοτήτων της, διαπιστώνεται ότι, μέρος των δαπανών αυτών έχει ήδη 
καλυφθεί με έκτακτη χρηματοδότηση από τον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, στα πλαίσια της 
χρηματοδότησης της διαφοράς μεταξύ των εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης 
από τον δήμο, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 240/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, κατά 
το άρθρο 259 παρ. 1 του Ν.3463/2006 (Α΄ 114). Το ποσό της έκτακτης χρηματοδότησης ήταν ευρώ: 52.067,03 
για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ, ΦΜΥ και λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου της ΚΔΕΔΑΜ 
μηνός Μάιου 2020, για τις οποίες δεν δύναται η καθυστέρηση καταβολής τους, μέσω ΕΑΠ. 
  
Έτσι, το αρχικό ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών που ανέκυψαν κατά το 
διάστημα αναστολής λειτουργίας των δραστηριοτήτων της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., για λόγους αποτροπής διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19 από τον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.4690/2020 
(Α΄ 104), το οποίο εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμό 127/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Αμπελοκήπων Μενεμένης, από ευρώ 176.745,97 € μειώνεται κατά το ποσό των 52.067,03 ευρώ και 
διαμορφώνεται τελικά στο ποσό των 124.678,94 ευρώ, όπως εμφανίζεται στα συνημμένα κείμενα και 
αναλυτικές καταστάσεις, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  
 
Αναλυτικά στοιχεία, περιγραφή δραστηριοτήτων, τεκμηρίωση λειτουργικών δαπανών για κάθε µία 
δραστηριότητα και λοιπές λεπτομέρειες και στοιχεία, περιλαμβάνονται στο συνημμένο τεύχος «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) ΠΟΥ 
ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ, ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 
ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΩΙΟΥ COVID-19, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 ΤΟΥ 
Ν.4690/2020 (Α΄104)», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 
                                                    Ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο: 
 
- Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την προσαρμογή του χρηματικού ποσού που αφορά την Επιχορήγηση της 
Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), από τον Δήμο 
Αμπελοκήπων-Μενεμένης , από χρηματικό ποσό ύψους 176.745,97 € , σε χρηματικό ποσό ύψους  124.678,94 
€ για την κάλυψη λειτουργικών της δαπανών που ανέκυψαν κατά το διάστημα αναστολής λειτουργίας των 
δραστηριοτήτων της, για λόγους αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 23 
του Ν.4690/2020 (Α΄ 104), σύμφωνα µε την 124/2020 (ΑΔΑ:6ΛΗ9ΟΞ3Ι-ΦΟΑ)απόφαση του Διοικητικού της 
Συμβουλίου, όπως αυτή τεκμηριώνεται στο συνημμένο κείμενο της απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές 
διατάξεις,  
                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α)Εγκρίνει την προσαρμογή του χρηματικού ποσού που αφορά την Επιχορήγηση της Κοινωφελούς Δημοτικής 
Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), από τον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης , από 
χρηματικό ποσό ύψους 176.745,97 € , σε χρηματικό ποσό ύψους  124.678,94 € για την κάλυψη λειτουργικών 
της δαπανών που ανέκυψαν κατά το διάστημα αναστολής λειτουργίας των δραστηριοτήτων της, για λόγους 
αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.4690/2020 (Α΄ 104), 
σύμφωνα µε την 124/2020 (ΑΔΑ:6ΛΗ9ΟΞ3Ι-ΦΟΑ) απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, όπως αυτή 
τεκμηριώνεται στο συνημμένο κείμενο της απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 
 
Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 196/2020. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
 
Ο Πρόεδρος                                                                                      Τα Μέλη 

 
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
Αμπελόκηποι  15 - 12 – 2020 
 
      Η  Ειδική  Γραμματέας                                                                                   Ο Πρόεδρος 

 
 

     Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                             Κουσενίδης Αλέξανδρος 
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