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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                               Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                   Από το πρακτικό της  08-10-2018 
                                                                                                         συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης :255/2018       
 
ΘΕΜΑ: Καθορισµός αποζηµίωσης και έγκριση καταβολής στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και αποζηµίωσης στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη συµµετοχή 
τους στις συνεδριάσεις του, του Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ∆ικαίου «Κοινωφελής 
∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.)», σύµφωνα µε το 
άρθρο 255 του Ν.3463/2006 (Κ.∆.Κ.). 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 08η του µήνα Οκτωβρίου έτους 
2018, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 19653/04-10-2018 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα 
τριών(33) µελών ήταν παρόντες είκοσι επτά(27) και απόντες έξι (06) οι οποίοι δεν προσήλθαν 
αν και κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Μανωλόπουλος Βασίλης 
3 Καρράς Ευστράτιος 3 Κυριλλίδης Γεώργιος 
4 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 4 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
5 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 5 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
6 Κεσόγλου Παύλος 6 Μαυρίδου Αναστασία 
7 Κωνσταντίνου Κυριάκος 7  
8 Κουσενίδης Αλέξανδρος 8  
9 Γυµνόπουλος Κοσµάς 9  
10 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 10  
11 Εµεινίδης Αναστάσιος 11  
12 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 12  
13 Σιδηρόπουλος Σάββας 13  
14 Γρούγιος Ηλίας 14  
15 Μεζίκης Βασίλειος 15  
16 Ναλπαντίδου Αφροδίτη 16  
17 Σουσλόγλου Νικόλαος 17  
18 Κατζικάς Γεώργιος 18  
19 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 19  
20 Αθανασιάδης Ιωάννης 20  
21 Καζαντζίδης Γεώργιος 21  
22 Αβραµίδης Μωυσής 22  
23 Λαδάς Παράσχος 23  
24 Γκαλέτσης Αθανάσιος 24  
25 Νοτάκης Ιωάννης 25  
26 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 26  
27 Σµήλιος Ηλίας 27  
28  28  
29  29  
30  30  
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31  31  
32  32  
33  33  
    

 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν αλλά δεν παρέστη καµία, οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων 
Αµπελοκήπων και  Μενεµένης η κα. Κόπτη Ελένη και η κα. Παληκαρίδου Αναστασία αντίστοιχα 
σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. 
 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία 
κλήθηκε και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε το άρθρο 
95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 (Κ∆Κ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα 
Καλλικράτης». . 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Πρόεδρος της Κ∆Ε∆ΑΜ κ. Αβραµίδης 
Κυριάκος έθεσε υπόψη των µελών ότι:  

 
                              Σύµφωνα µε την παρ 5 Άρθρο 255 Ν.3463/2006 «Κ.∆.Κ.», στον πρόεδρο ή στον 
αντιπρόεδρο (δηλαδή σε έναν από τους δύο σύµφωνα µε την ερµηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆∆Α αριθ. 
16/2007) του διοικητικού συµβουλίου, ανάλογα µε τις υπηρεσίες  που παρέχει στην επιχείρηση, µπορεί 
να καταβάλλεται αποζηµίωση, η οποία ορίζεται µε  απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου 
ύστερα από πρόταση του διοικητικού  συµβουλίου της επιχείρησης. Με την ίδια διαδικασία µπορεί να 
καταβάλλεται αποζηµίωση στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου για τη συµµετοχή τους στις 
συνεδριάσεις του. Για τον καθορισµό των αποζηµιώσεων της παραγράφου αυτής λαµβάνεται 
οπωσδήποτε υπόψη η οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης κατά την προηγούµενη διαχειριστική 
περίοδο. Η διαπίστωση αυτή συνιστά και την εκ του νόµου απαιτούµενη αιτιολογία της ανωτέρω 
πρότασης του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης (ΥΠΕΣ∆∆Α Εγκ16/07).  
 
        Σύµφωνα µε τη παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.4354/2015: «Οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές 
αποζηµιώσεις των Προέδρων, Αντιπροέδρων και µελών των Ανεξάρτητων ∆ιοικητικών Αρχών (Α.∆.Α.), 
των ∆ιοικητών Αναπληρωτών ∆ιοικητών, Υποδιοικητών, Προέδρων, Αντιπροέδρων, ∆ιευθυνόντων 
Συµβούλων, και Μελών των ∆ιοικητικών Συµβουλίων και γενικότερα όλων των οργάνων διοίκησης των 
Ν.Π.∆.∆., των Ν.Π.Ι.∆. και των ∆.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005. που υπάγονται στις 
διατάξεις του παρόντος, του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµοσίας ∆ιοίκησης, καθώς και των εν γένει Γενικών 
Επιθεωρητών, Συντονιστών η Εισαγγελέων Ελεγκτικών Σωµάτων ή Σωµάτων Επιθεώρησης, του Ειδικού 
Γραµµατέα του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Σ,Ε.Ε.∆,∆.), καθώς και του 
Προέδρου, των µελών και του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού του Συµβουλίου Οικονοµικών 
Εµπειρογνωµόνων (Σ.Ο.Ε.) καθορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του καθ' 
ύλην αρµόδιου Υπουργού.» 
 
      Με την KYA 42188/08.07.2018 (ΦΕΚ 470/20.08.2018 τεύχος ΥΟ∆∆), ορίζεται ότι: «3. α) Στον 
πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου κοινωφελούς δηµοτικής επιχείρησης 
καταβάλλεται αποζηµίωση, η οποία ορίζεται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου ύστερα από 
πρόταση του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης. Για την έκδοση της απόφασης αυτής λαµβάνεται 
οπωσδήποτε υπόψη η οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης κατά την προηγούµενη διαχειριστική 
περίοδο. 
Ως ανώτατο χρηµατικό όριο της ανωτέρω αποζηµίωσης, καθορίζεται το ποσό των αποδοχών του 
προέδρου του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, 
β) Στα µέλη των διοικητικών συµβουλίων των κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων, εκτός από τον 
πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο που λαµβάνει την αποζηµίωση της παρ. 3(α) της παρούσας, καταβάλλεται 
αποζηµίωση για κάθε συνεδρίαση - και έως τρεις συνεδριάσεις το µήνα. Το ύψος της αποζηµίωσης για 
κάθε συνεδρίαση ανέρχεται στο 1% των µηνιαίων αποδοχών του προέδρου του οικείου δηµοτικού 
συµβουλίου.». 
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Η αντιµισθία του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου µας ορίζεται σε 720,00 € µεικτά 
τον µήνα, ποσό µέχρι το οποίο κατ’ ανώτατο όριο µπορεί να ορίζεται η αµοιβή του προέδρου ή του 
αντιπροέδρου του ∆.Σ. της επιχείρησης.  
 

 (Α) Η «ενεργός» συµµετοχή του Προέδρου του ∆.Σ. στη λειτουργία της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. προσδιορίζεται 
από τις παρεχόµενες υπηρεσίες που αυτός παρέχει σε αυτήν, για την κάλυψη των υπηρεσιακών 
αναγκών της Επιχείρησης. 

 
 Οι υπηρεσιακές ανάγκες της Επιχείρησης καθορίζονται, προσδιορίζονται και καταδεικνύονται 

συνοπτικά και επιγραµµατικά, από α) την κείµενη νοµοθεσία- θεσµικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση, 
οργάνωση και λειτουργία των ∆ηµοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων β) και των επιµέρους Τοµέων 
κοινωφελούς δράσης τους (άρθρο 75 Κ.∆.Κ.), γ) το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τα συλλογικά (∆.Σ.) και 
µονοµελή όργανα (εκπροσώπους, διαχειριστές, κ.α.) ∆ιοίκησης των Επιχειρήσεων και ειδικότερα των 
Επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. σχετικά µε τις αρµοδιότητες, τα καθήκοντα, τις ευθύνες, τα δικαιώµατα αυτών, κ.α., 
δ) τον Εσωτερικό Κανονισµό Υπηρεσιών και τον Κανονισµό Οικονοµικής ∆ιαχείρισης της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., 
ε) την θεσµική καθηµερινή πρακτική λειτουργίας στην άσκηση των καθηκόντων των εκπροσώπων, 
διαχειριστών, γενικών διευθυντών των επιχειρήσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό τους περιβάλλον, 
καθώς και  σε όλες τις Αρχές, στ) την ευρέως συνήθη εµπειρία όλων των εµπλεκοµένων µε την 
λειτουργία της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. φορέων, αρχών και προσώπων και τη καθηµερινή πρακτική στις 
συναλλαγές µε αυτούς, και άλλα έγγραφα, κείµενα και στοιχεία, όπως αυτά διατυπώνονται στην 
παρούσα και παραπέµπουν στα κριτήρια που έχουν ταχθεί και αιτιολογούν την  καταβολή αποζηµίωσης 
στον Πρόεδρο του ∆.Σ. της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. 

 
Ειδικότερα, επιγραµµατικά, η ∆ηµοτική επιχείρηση για την οργάνωση και λειτουργία της, διέπεται από τις 
διατάξεις 252-264 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.), τα οποία κατά κύριο λόγο παραπέµπουν στις υπόλοιπες 
διατάξεις Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, Υπηρεσιών και Προσωπικού στα υπόλοιπα άρθρα του Κ.∆.Κ., που 
ισχύουν και  για τους Ο.Τ.Α.. 
 
Επίσης ανήκει στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, µε όλες τις υποχρεώσεις και διαδικασίες που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις νόµων, κανονισµών, αποφάσεων, εγκυκλίων όπως κάθε φορά 
ισχύουν. 
 
Η Κ∆Ε∆ΑΜ αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης και το 
αντικείµενο δραστηριοτήτων της συνδέεται άµεσα µε τις αρµοδιότητες του  ∆ήµου, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και σκοπός της είναι η παροχή κοινωφελών και κοινωνικών 
υπηρεσιών στους κατοίκους του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης µε τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά 
του. 
 
Η Οργάνωση και λειτουργία της δηµοτικής επιχείρησης διέπεται από ένα σύνολο νόµων και διατάξεων 
του ∆ηµοσίου Τοµέα, των Ο.Τ.Α., αλλά και διατάξεων νόµων του Ιδιωτικού Τοµέα (Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα, φορολογική, εργατική, ασφαλιστική και λοιπή νοµοθεσία), µε βάση τις οποίες συστήθηκε και 
λειτουργεί, αλλά και µε συγκεκριµένες ειδικότερες διαδικασίες, προσαρµοσµένες στα συγκεκριµένα 
τοπικά χαρακτηριστικά του δήµου, µε βάση το πλαίσιο των σχετικών διατάξεων νόµων που διέπουν την 
καθηµερινή λειτουργία της. 
 

 Τα παραπάνω σε γενικές γραµµές, σε συνδυασµό µε τον Εσωτερικό Κανονισµό Υπηρεσιών  (Ε.Κ.Υ.), ο 
οποίος συντάχθηκε, καταρτίστηκε, ψηφίστηκε  και ισχύει µε την αριθ. 249/2017 Α.∆.Σ. της Επιχείρησης, 
ο οποίος εγκρίθηκε µε την µε αριθ. 229/2017 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης, η οποία 
σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. πρωτ. 58968/2017 της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 
λήφθηκε νόµιµα, και τον Κανονισµό ∆ιαχείρισης της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. (Α.∆.Σ.400/2017 Κ∆Ε∆ΑΜ, Α.∆.Σ. 
362/2017 ∆ήµου, Αριθ. πρωτ. 84978/2017 Έγκρισης Α.∆.Μ.-Θ.), καθορίζουν και προσδιορίζουν τις 
υπηρεσιακές ανάγκες της επιχείρησης. 

 
 
 

Σύµφωνα µε τον Ε.Κ.Υ., η διάρθρωση της Επιχείρησης περιλαµβάνει µία (1) ∆ιεύθυνση και ένδεκα (11) 
Τµήµατα (1.Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, 2.Τµήµα ∆ιοικητικών-  Οικονοµικών Υπηρεσιών, 
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3.Τµήµα Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και ∆ιαπαιδαγώγησης (Βρεφικών- Παιδικών- 
Βρεφονηπιακών Σταθµών), 4.Τµήµα Προγραµµάτων Φροντίδας ηλικιωµένων και ΑµεΑ, 5.Τµήµα γενικών 
Προγραµµάτων  Κοινωνικής  Προστασίας,  Εθελοντισµού  και  Αλληλεγγύης, 6.Τµήµα ∆ηµιουργικής 
Απασχόλησης, φροντίδας και διαπαιδαγώγησης Παιδιών, 7.Τµήµα Πολιτισµού, 8.Τµήµα Ωδείου, 
9.Τµήµα Αθλητισµού, 10.Τµήµα Περιβάλλοντος, 11.Τµήµα ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας). 
 
Στην Επιχείρηση δεν υπηρετεί ∆ιευθυντής, αλλά ούτε και «οργανικοί» Προϊστάµενοι Τµηµάτων. Οι 
Υπεύθυνοι των Τµηµάτων, ∆οµών, Υπηρεσιών έχουν ορισθεί για την πραγµατοποίηση των ειδικότερων 
καθηκόντων των οργανικών µονάδων της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., σύµφωνα και ανάλογα µε της κάθε, επιµέρους, 
δραστηριότητας νόµιµης λειτουργίας της διατάξεις (π.χ. Υπεύθυνος Βρεφικού Σταθµού, Κ.∆.Α.Π., 
Ωδείου, κ.α.) 
 
Στα Τµήµατα 1) Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και 2) Τµήµα ∆ιοικητικών - Οικονοµικών Υπηρεσιών της 
επιχείρησης, υπηρετεί ολιγοµελές προσωπικό, για την διεκπεραίωση κυρίως των καθηµερινών εργασιών 
της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.. Ενώ οι κοινωνικές δοµές που λειτουργεί η επιχείρηση, καθώς και οι κοινωφελείς της 
δραστηριότητες και υπηρεσίες που αναπτύσσει, παράλληλα µε το πλήθος των καθηµερινών 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις νόµων και κανονισµών, απαιτούν οργανωµένα 
τµήµατα  Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, ∆ιοικητικών και Οικονοµικών υπηρεσιών, µε ιεραρχία και 
στελέχη για την άσκηση διευθυντικών καθηκόντων, µε απασχόληση µε τις υποθέσεις της επιχείρησης σε 
οποιοδήποτε χρόνο της ηµέρας - ανάλογο µε αυτό που προβλέπεται στο ωράριο λειτουργίας της κάθε 
δοµής και κοινωφελούς της δράσης.  
 
Προσωπικό, το οποίο δεν διαθέτει η επιχείρηση και εκ των πραγµάτων τα διευθυντικά και άλλα 
καθήκοντα (άρθρο 12  του Ε.Κ.Υ., ευρέως συνήθης εµπειρία και καθηµερινή πρακτική), καλείται να 
καλύψει ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (επιπλέον άρθρο 9 του Ε.Κ.Υ., θεσµική καθηµερινή 
πρακτική), προκειµένου να λειτουργεί η Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., απρόσκοπτα και οµαλά. 
 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. εκτός από τα διοικητικά του καθήκοντα και τις αρµοδιότητες, 
όπως αυτές ορίζονται και περιγράφονται συνοπτικά στα άρθρα 3 (παρ. 1 και 3) και άρθρο 7 της υπ΄ 
αριθ. 43254/31.7.2007 Απόφασης ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.& Α., καθώς επίσης την άσκηση µέρους των 
αρµοδιοτήτων του, που του αναθέτει µε απόφασή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (άρθρο 6 παρ.3 της ως 
άνω Απόφασης)- τα οποία από µόνα τους απαιτούν καθηµερινή και επισταµένη απασχόληση, είναι 
επιφορτισµένος επίσης και απασχολείται σε καθηµερινή βάση, µε τον έλεγχο των οικονοµικών και 
διοικητικών δραστηριοτήτων της κοινωφελούς δηµοτικής επιχείρησης, των εργασιών των γραφείων των 
δώδεκα (12) υποκαταστηµάτων της και των δέκα οκτώ (18) εγκαταστάσεων των δοµών, υπηρεσιών της 
στη ∆.Ε. Αµπελοκήπων και τη ∆.Ε. Αγ. Νεκταρίου.  
 
Παράλληλα απασχολείται, µε τις υπηρεσίες/εργασίες επικοινωνίας µε τους χρήστες των υπηρεσιών της, 
το προσωπικό, το δηµοτικό συµβούλιο, τους υπαλλήλους του δήµου και γενικά µε όλους τους 
εµπλεκόµενους φορείς, και συναλλασσόµενους στην λειτουργία της κοινωφελούς δηµοτικής επιχείρησης, 
τις εργασίες δηµοσίων σχέσεων, προβολής και προώθησης της κοινωφελούς δηµοτικής επιχείρησης και 
τύπου.  
Είναι επιφορτισµένος µε την εποπτεία και τις εργασίες σχεδιασµού, προγραµµατισµού και ελέγχου των 
προµηθειών, υλικών, των οικονοµικών, του προσωπικού, της µισθοδοσίας προσωπικού και του ταµείου, 
όπως αυτές περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισµό Υπηρεσιών της κοινωφελούς δηµοτικής 
επιχείρησης σε συνδυασµό µε τον Κανονισµό ∆ιαχείρισης της, τις σχετικές διατάξεις νόµων και την 
ιδρυτική της πράξη.  
Είναι ο εκπρόσωπος και υπεύθυνος της κοινωφελούς δηµοτικής επιχείρησης σε όλους τους δηµόσιους 
και ιδιωτικούς φορείς και Αρχές και αρµόδιος προϊστάµενος για την διεκπεραίωση των σχετικών 
εγγράφων και διαδικασιών. Επίσης, είναι επιφορτισµένος και µε την εποπτεία και συντονισµό των 
εργασιών των γραφείων της κοινωφελούς δηµοτικής επιχείρησης. 
Η Οικονοµική κατάσταση της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. κατά την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο (01.01.2017 - 
31.12.2017), ήταν θετική όπως αυτή προκύπτει από τις εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών 
εγκεκριµένες δηµοσιευµένες χρηµατοοικονοµικές  Οικονοµικές Καταστάσεις (Α∆Α: ΨΥΘΛΟΞ3Ι-Σ6Θ), οι 
οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµό 84/2018 (Α∆Α: 6ΤΓ5ΟΞ3Ι-6Ρ2) Απόφαση του ∆.Σ. 
της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., καθώς και από την Έκθεση ∆ιαχείρισης & Πεπραγµένων του ∆.Σ. της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. για 
το προηγούµενο έτος (01.01.2017-31.12.2017), η οποία καταρτίσθηκε µε την υπ΄ αριθµό 86/2018 (Α∆Α: 
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ΨΣΕ1ΟΞ3Ι-ΥΗΒ), και εγκρίθηκαν µε την υπ΄ αριθ. 162/2018 (Α∆Α:7ΝΝΟΩΨΕ-ΙΙ1) Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης, όπως εµφανίζεται στην Κατάσταση των 
Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία της 31.12.2017, η οποία έχει ως εξής: 
 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία  
της 31 ∆εκεµβρίου 2017  (01 Ιανουαρίου 2017 - 31 ∆εκεµβρίου 2017) 

 
  Σηµείωση  31.12.2017 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 18  221.892,90 
Λοιπά συνήθη έσοδα 18, 25  1.460.705,37 
Σύνολο   1.682.598,27 
Κόστος πωλήσεων   1.438.442,69 
 Μικτό αποτέλεσµα   244.155,58 
Έξοδα διοίκησης   -179.575,77 
Λοιπά έξοδα και ζηµιές 11.β  -1.565,05 
Λοιπά έσοδα και κέρδη 11.α  0,00 
Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων   63.014,76 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   1.385,48 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   -52.287,72 
Αποτέλεσµα προ φόρων   12.112,52 
Φόροι εισοδήµατος    
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους   12.112,52 

 
 

     Οι παραπάνω συνοπτικά, επιγραµµατικά καταδεικνυόµενες υπηρεσιακές ανάγκες της Κ∆Ε∆ΑΜ, οι 
εκτεθείσες υπηρεσίες που θα παρέχει ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στην Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., η  
καθηµερινή εµπειρία όλων των εµπλεκοµένων µε την λειτουργία της φορέων, αρχών και προσώπων, τα 
θετικά οικονοµικά αποτελέσµατα της επιχείρησης της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου, αλλά και 
όλων των προηγούµενων χρόνων από την σύστασή της, καθορίζουν τα κριτήρια των  υπηρεσιακών 
αναγκών και της οικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης, αιτιολογούν και επιβάλουν την χορήγηση 
αποζηµίωσης, στον Πρόεδρο του ∆.Σ., ανάλογης προς αυτές, και σε εύλογη σχέση µε τις οικονοµικές 
δυνατότητές της. 
 
(Β) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις που αφορούν την επιχείρηση, 
σύµφωνα µε το άρθρο 6 της µε Αριθ. Πρωτ: οικ. 43254/31.07.2007 Απόφασης ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.& Α.. Ο 
τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης διέπεται από διατάξεις νόµων, αποφάσεων, 
εγκυκλίων, κανονισµών η κάλυψη και τήρηση των οποίων απαιτεί πλήθος αποφάσεων του αρµόδιου 
οργάνου ∆ιοίκησης της επιχείρησης, που είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  
 
Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 3 της µε Αριθ. Πρωτ: οικ. 43254/31.07.2007 Απόφασης 
ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.& Α., το διοικητικό συµβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του 
τουλάχιστον µια φορά το µήνα. 
 
Οι υπηρεσιακές ανάγκες, οι υποχρεώσεις της Κ∆Ε∆ΑΜ και η καθηµερινή εµπειρία, αποδεικνύουν ότι το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο απαιτείται να συνεδριάζει και περισσότερες φορές τον µήνα. Με θέµατα ηµερήσιας 
διάταξης που απαιτούν προετοιµασία, µελέτη, χρόνο και συστηµατική ενασχόληση στην λήψη των 
αποφάσεων για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. και των υπηρεσιών της.  
 
 
Όπως αναφέρθηκε, σύµφωνα µε τη KYA 42188/08.07.2018 (ΦΕΚ 470/20.08.2018 τεύχος ΥΟ∆∆), 
ορίζεται ότι:  β) Στα µέλη των διοικητικών συµβουλίων των κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων, εκτός 
από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο που λαµβάνει την αποζηµίωση της παρ. 3(α) της παρούσας, 
καταβάλλεται αποζηµίωση για κάθε συνεδρίαση - και έως τρεις συνεδριάσεις το µήνα. Το ύψος της 
αποζηµίωσης για κάθε συνεδρίαση ανέρχεται στο 1% των µηνιαίων αποδοχών του προέδρου του 
οικείου δηµοτικού συµβουλίου. 
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Η αντιµισθία του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου µας, µε τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 
διαµορφώθηκε στο ποσό των 720,00 € µικτά, η οποία αποτελεί τη βάση εξεύρεσης του ποσοστού 
αποζηµίωσης που λαµβάνουν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης για 
κάθε συνεδρίαση.  
 
Κύριοι σύµβουλοι, αφού λάβετε υπόψη σας: 
 
- Την παρ 5 του άρθρου 255 του Ν. 3463/2006. «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
(ΦΕΚ Α΄ 114), όπως ισχύει. 
- Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν.3852/2010. «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87), όπως ισχύει. 
- Την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 4354/2015 «∆ιαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, 
µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών 
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων.» (ΦΕΚ τ. Α΄ 176/16.12.2015). 
- Την KYA 42188/08.07.2018 των Υπουργών Εσωτερικών-Οικονοµικών «Καθορισµός 
αποζηµιώσεων πρόεδρων, αντιπρόεδρων και µελών διοικητικών συµβουλίων α) ιδρυµάτων β) νοµικών 
προσώπων δηµοσίου δικαίου γ) συνδέσµων και δ) νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των 
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης « (ΦΕΚ 470/20.08.2018 τεύχος ΥΟ∆∆), 
- Τις διατάξεις της παρ. 3α του Άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 «Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού 
περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν. 
4046/2012» (ΦΕΚ Α' 40). 
- Τις διατάξεις  της παραγράφου Γ, υποπαράγραφο Γ.1. «Μισθολογικές διατάξεις του ∆ηµόσιου 
Τοµέα», περιπτώσεις 3 και 5 του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής 
Στρατηγικής  2013 – 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου 
Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013 - 2016» (ΦΕΚ Α' 222). 
- Τις διατάξεις της ερµηνευτικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣ∆∆Α αριθ. 16/2007. 
- Την υπ΄ Αριθ. Πρωτ: οικ. 43254/31.07.2007 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.& Α. µε θέµα: «Κωλύµατα, 
ασυµβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συµβουλίου δηµοτικών και κοινοτικών κοινωφελών 
επιχειρήσεων του Ν. 3463/2006». 
-  Τον Εσωτερικό Κανονισµό Υπηρεσιών  (Ε.Κ.Υ.), ο οποίος συντάχθηκε, καταρτίστηκε, 
ψηφίστηκε και ισχύει µε την αριθ. 249/2017 Α.∆.Σ. της Επιχείρησης, ο οποίος εγκρίθηκε µε την µε αριθ. 
229/2017 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης, η οποία σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. πρωτ. 
58968/2017 της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Μακεδονίας - Θράκης λήφθηκε νόµιµα, 
-  Τον Κανονισµό ∆ιαχείρισης της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. ο οποίος συντάχθηκε, καταρτίστηκε, ψηφίστηκε 
και ισχύει µε την αριθ. 400/2017 Α.∆.Σ. της Κ∆Ε∆ΑΜ, ο οποίος εγκρίθηκε µε την µε αριθ. 362/2017 
Α.∆.Σ. του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης, η οποία σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. πρωτ. 84978/2017 της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Μακεδονίας - Θράκης λήφθηκε νόµιµα. 
- Τις µε Α∆Α: ΨΥΘΛΟΞ3Ι-Σ6Θ εγκεκριµένες δηµοσιευµένες Χρηµατοοικονοµικές  οικονοµικές 
Καταστάσεις της 31.12.2017 (01.01.2017-31.12.2017). 
- Τις µε αριθ. 84/2018 (Α∆Α: 6ΤΓ5ΟΞ3Ι-6Ρ2), 85/2018 (Α∆Α: 7ΤΛ8ΟΞ3Ι-ΒΙΞ) και  86/2018 (Α∆Α: 
ΨΣΕ1ΟΞ3Ι-ΥΗΒ) Αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κ∆Ε∆ΑΜ και την 162/2018 
(Α∆Α:7ΝΝΟΩΨΕ-ΙΙ1) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης, 
σχετικά µε την κατάρτιση και έγκριση των Χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της προηγούµενης 
διαχειριστικής περιόδου (2017). 
- Την υπ΄ αριθµό 321/2018 Απόφαση του ∆.Σ. της Κ.∆.Ε.∆.ΑΜ., µε θέµα «Πρόταση προς το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο για αποζηµίωση του Προέδρου του ∆.Σ. και για αποζηµίωση στα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του». 
- Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. που επιβάλουν την τακτική, συστηµατική και 
πολύωρη απασχόληση του Προέδρου του ∆.Σ. για την επίλυση των καθηµερινών ζητηµάτων λειτουργίας 
της επιχείρησης.  
-   Τις εκτεθείσες παραπάνω υπηρεσίες που θα παρέχει  ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου στην Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., για τη χορήγηση αποζηµίωσης ανάλογης προς αυτές. 
-   Την θετική οικονοµική κατάσταση της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., όπως αυτή προκύπτει από τις 
δηµοσιευµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου.  
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-  Το γεγονός ότι η αντιµισθία του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου µας ορίζεται 
στο ποσό των 720,00 € µικτά, ποσό µέχρι το οποίο κατ’ ανώτατο όριο µπορεί να ορίζεται η αµοιβή του 
προέδρου ή του αντιπροέδρου του ∆.Σ. της επιχείρησης.  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση  
 
Να καθορίσετε: 
1) Την καταβολή αποζηµίωσης στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της κοινωφελούς ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης µε την επωνυµία «Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης, στο 
ποσό των 720,00 € µικτά ανά µήνα. 
 
2) Την καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της κοινωφελούς ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης εκτός από τον πρόεδρο που λαµβάνει την παραπάνω αποζηµίωση, για την συµµετοχή τους 
σε κάθε συνεδρίαση - και έως τρεις συνεδριάσεις το µήνα, στο ποσό των 7,00 € µικτά ανά συνεδρίαση. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  µετά  από την παραπάνω  διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου,  

 
                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 

Με ψήφους 25 Υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Αρπατζάνη Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, 
Γυµνόπουλος Κοσµάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Κατζικάς Γιώργος,Καρράς 
Ευστράτιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Μεζίκης Βασίλης, 
Κεσόγλου Παύλος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, 
Εµεινίδης Αναστάσιος, Λαδάς Παράσχος, Γκαλέτσης Αθανάσιος, Ζωναρέλη Κυριακή, Αθανασιάδης 
Ιωάννης, Καζαντζίδης Γιώργος, Αβραµίδης Μωυσής, Σµήλιος Ηλίας) 2 Κατά (Νοτάκης Ιωάννης, 
Τσοµπανοπούλου Μελίσα). 

 
Α)Εγκρίνει την καταβολή αποζηµίωσης στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της κοινωφελούς 
∆ηµοτικής Επιχείρησης µε την επωνυµία «Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ήµου Αµπελοκήπων 
Μενεµένης, στο ποσό των 720,00 € µικτά ανά µήνα. 
Β) Εγκρίνει την καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της κοινωφελούς 
∆ηµοτικής Επιχείρησης εκτός από τον πρόεδρο που λαµβάνει την παραπάνω αποζηµίωση, για την 
συµµετοχή τους σε κάθε συνεδρίαση - και έως τρεις συνεδριάσεις το µήνα, στο ποσό των 7,00 € µικτά 
ανά συνεδρίαση. 
Γ) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 255/ 2018 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
 

 
  Ο Πρόεδρος                                 Τα Μέλη 
 
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
Αµπελόκηποι  09 - 10 - 2018 
 
Η Ειδική Γραµµατέας                                                                             Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                    Κουσενίδης Αλέξανδρος 
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