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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  05-11-2018 
                                                                                                         συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης :285/2018       
 
ΘΕΜΑ: Απόφαση για την έγκριση του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης της παραγράφου 3 
του άρθρου 206 του ν.3463/2006, για το έτος 2019, της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.). 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 05η του µήνα Νοεµβρίου 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. 21120/01-11-2018 
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 δύο(22) και απόντες έντεκα (11) οι οποίοι δεν προσήλθαν 
αν και κλήθηκαν νόµιµα 

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

       Η ∆ηµοτική κοινωφελής επιχείρηση για την οργάνωση και λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις 
των άρθρων 252,253, 254-264 «∆ηµοτικές και κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις» - «Γενικοί Κανόνες 
Οργάνωσης και Λειτουργίας» του Ν.3463/2006. 
 
1. Θεσµικό Πλαίσιο 
Το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης εκπονείται σύµφωνα µε: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 259 και 260 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικά ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α'114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α' 176/16-12-2015) «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες 
διατάξεις» και ιδιαίτερα την παρ. 6 του άρθρου 44 (ΦΕΚ  τ.Α’ 138/16-6-2011 )  
3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικά ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
(ΦΕΚ Α'114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 
5. Τις διατάξεις της Εγκυκλίου 16 ΥΠΕΣ∆∆Α/10819/22-02-2007: Νέο θεσµικό πλαίσιο των 
Επιχειρήσεων ΟΤΑ. 
6. Τις διατάξεις της Εγκυκλίου 77 ΥΠΕΣ∆∆Α/71245/19-12-2007: ∆ιευκρινίσεις ζητηµάτων που 
προκύπτουν από την εφαρµογή του νέου θεσµικού πλαισίου για τις δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις 
7. Τις διατάξεις της ΥΑ ΥΠΕΣ∆∆Α/50891/10-09-2007: Οικονοµική ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση των 
∆ηµοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 
3463/2006). 
8. Τις διατάξεις της υπ΄ Αριθ. Πρωτ: οικ. 43887/3-Αυγούστου 2007 Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.∆.Α., µε 
θέµα «Περιεχόµενο διετούς προγράµµατος δράσης κοινωφελούς δηµοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης» 
9. Τις διατάξεις των Εγκυκλίων: ΥΠΕΣ∆∆Α/50837/14-09-2007, ΥΠΕΣ∆∆Α/58939/25-10-2006: 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα (Ε.Π.) Ο.Τ.Α. 
10. Τις διατάξεις της Υ.Α µε Αριθµ. Οικ. 41179/23.10.2014 «Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος 
υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(O.T.A.) α’ βαθµού για τη δηµοτική περίοδο 2014−2019» (ΦΕΚ2970/Β’/ 4.11.2014). 
11. Τις διατάξεις της  υπ΄ αριθµό 8/23-02-2009 (Α.Π. 10809) Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. και τον  Οδηγό 
για την κατάρτιση των ετήσιων προγραµµάτων δράσης των ∆ήµων και των Νοµικών Προσώπων τους, 
της (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.. 
12. Τις διατάξεις των: ΥΑ ΥΠΕΣ∆∆Α/71841/21-12-2007, ΥΑ ΥΠΕΣ∆∆Α/18183/02-04-2007 όπως 
τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 5694/11.3.2011 όµοια: Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των 
επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθµού. 
13. Τις διατάξεις του Π.∆. 185/2007 (ΦΕΚ Α' 221/12.9.2007), όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 
89/2011 (ΦΕΚ Α' 213/ 29.9.2011) και όπως ισχύει σήµερα. 
14. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 143/28-6-
2014). 
15. Το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. για την 
περίοδο 2019-2022 (Αποφ. 166/2018 ∆Σ Κ∆Ε∆ΑΜ, έγκριση από ∆ηµ.Σ.132/2018). 
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16. Το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. για την 
περίοδο 2016-2019 (Αποφ. 151/2015 ∆Σ).  
17. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της περιόδου 2014-2019 της Κ∆Ε∆ΑΜ (Απ. 113/2016 ∆Σ)  
18. Τον Στρατηγικό Σχεδιασµό για την περίοδο 2014-2019 του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης 
και των νοµικών του προσώπων (Αποφ. 053/2016 ∆Σ). 
19. Τα διατιθέµενα κατά την σύνταξη του παρόντος οικονοµικά, οικονοµοτεχνικά, νοµοτεχνικά και 
άλλα πρόσφορα στοιχεία, δεδοµένα και νοµικές δεσµεύσεις της Κ∆Ε∆ΑΜ µε διάφορους 
χρηµατοδοτικούς Φορείς (ΕΕΤΑΑ Α.Ε., Γ.Γ.Α., Ο.Α.Ε.∆., Π.Κ.Μ., ΠΥΣ 33, Υ.Α., κ.α.) 
 
Σύµφωνα µε στο άρθρο 10  παρ. 14 του Ν.4071/2012 τροποποιήθηκε το άρθρο 259 του Ν.3463/2006. 
Σύµφωνα µε αυτό η παρ.1 του άρθρου 259 του Ν.3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής: Η Κοινωφελής 
Επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηµατοδοτείται από τον οικείο δήµο για τις δραστηριότητες της, µετά από 
σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των µελών του. 
 
Η χρηµατοδότηση του δήµου καλύπτει τη διαφορά µεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου 
προϋπολογισµού της επιχείρησης, ο οποίος συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της επιχείρησης που τεκµηριώνει τα έσοδα και έξοδα αυτής, σύµφωνα µε το ετήσιο 
πρόγραµµα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν. 3463/2006.  
 
Σύµφωνα µε τη παράγραφο 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006 «Περιεχόµενο και δοµή των 
επιχειρησιακών προγραµµάτων»: Το επιχειρησιακό πρόγραµµα, µετά τον έλεγχο νοµιµότητας για την 
τήρηση της διαδικασίας κατάρτισής του από την Περιφέρεια, εξειδικεύεται σε Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης 
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και διακεκριµένα Ετήσια Προγράµµατα ∆ράσης των 
δηµοτικών ή κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων, δηµοτικών ή κοινοτικών ανωνύµων εταιρειών, 
των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των δηµοτικών ή κοινοτικών ιδρυµάτων τους. Αντίστοιχη 
ετήσια εξειδίκευση απαιτείται και για το επιχειρησιακό πρόγραµµα των Συνδέσµων. 
 
Το Ε.Π.∆. και ο Προϋπολογισµός του έτους 2019 καταρτίζεται σύµφωνα µε τους δεσµευτικούς και 
ενδεικτικούς στόχους και τα ανώτατα όρια δαπανών, όπως κατά περίπτωση τίθενται στο εκάστοτε 
ισχύον Μ.Π.∆.Σ. Όπου έχουν εφαρµογή τα ανώτατα όρια δαπανών, οι δαπάνες των επιµέρους 
προϋπολογισµών του φορέα κατανέµονται εντός των ανωτάτων αυτών συνολικών ορίων. (άρθρο 50 Ν. 
4270/2014). 
Επίσης καταρτίζεται σύµφωνα µε το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2014-2019 του ∆ήµου Αµπελοκήπων 
Μενεµένης και των Νοµικών Προσώπων του, το οποίο εξειδικεύεται κατ΄ έτος και  υλοποιείται µέσω 
του ετήσιου προγράµµατος δράσης του ΟΤΑ και των Νοµικών Προσώπων του.  
 
2. ∆ιάρθρωση Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης των ετήσιων προγραµµάτων δράσης» του 
Π.∆. 185/2007 (221/12.9.2007) : 1. Το επιχειρησιακό πρόγραµµα εξειδικεύεται σε ετήσιο πρόγραµµα 
δράσης του ∆ήµου και σε ετήσια προγράµµατα δράσης των Νοµικών Προσώπων του, τα οποία 
καταρτίζονται κάθε έτος της δηµοτικής περιόδου, µαζί µε τον ετήσιο προϋπολογισµό αυτών. Ο ετήσιος 
προϋπολογισµός του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του καλύπτει τις δράσεις που προβλέπονται 
στο αντίστοιχο ετήσιο πρόγραµµα δράσης.  
      Η διάρθρωση του επιχειρησιακού προγράµµατος αντιστοιχεί στις προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα) 
ενός ∆ήµου, ενώ η διάρθρωση του ετήσιου προγράµµατος δράσης αντιστοιχεί στην οργανωτική δοµή 
των υπηρεσιών του ∆ήµου (Άρθρο 8 της Υ.Α 18183/07). 
      Σύµφωνα µε την περ. 5 του άρθρου 8 «∆οµή και περιεχόµενο των ετήσιων προγραµµάτων δράσης 
των Ο.Τ.Α.»  της Υ.Α. Αριθµ. 18183, ΦΕΚ 534 / Β, 13/4/2007, τα διετή προγράµµατα δράσης των 
κοινωφελών επιχειρήσεων του άρθρου 259 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) 
υποκαθιστούν τα αντίστοιχα ετήσια προγράµµατα δράσης τους. 
      Σύµφωνα µε την περ. 6 του άρθρου 8 «∆οµή και περιεχόµενο των ετήσιων προγραµµάτων δράσης 
των Ο.Τ.Α.»  της Υ.Α. Αριθµ. 18183, ΦΕΚ 534 / Β, 13/4/2007, στο ετήσιο πρόγραµµα δράσης µπορεί να 
τροποποιείται ο προγραµµατισµός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό 
πρόγραµµα.  
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Το ετήσιο πρόγραµµα µπορεί επίσης να περιλαµβάνει νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο 
επιχειρησιακό πρόγραµµα, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες 
του ∆ήµου. 
 
Το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ακολουθώντας την οργανωτική δοµή των υπηρεσιών της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ, 
αναφέρεται στους ακόλουθους κύριους Τοµείς κοινωφελών δράσεων της: 
 
α.  Η Κοινωνική προστασία, αλληλεγγύη, συνοχή και εθελοντισµός, 
β  Η Παιδεία, ο πολιτισµός και ο αθλητισµός,  
γ.  Το Περιβάλλον, 
δ.  ∆ιοικητική υποστήριξη και λοιπές κοινωφελείς δράσεις. 
 
Ανάλογη δοµή έχει και ο Ετήσιος Προϋπολογισµός του έτους 2019, ο οποίος συνοδεύεται από την 
Εισηγητική Έκθεση του άρθρου 259 παρ. 1 Ν.3463/2006 του οποίου το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης 
αποτελεί και την αιτιολογική έκθεση. 
 
 
Α. Αιτιολόγηση της σύνδεσης των δραστηριοτήτων της Επιχείρησης µε τις αρµοδιότητες του 
∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης 
 
Οι δραστηριότητες που ασκεί η δηµοτική επιχείρηση περιλαµβάνονται στους σκοπούς της και συνδέονται 
άµεσα µε τις αρµοδιότητες του άρθρου 75 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού κώδικα. 
 
Από την λεπτοµερή παράθεση των σκοπών και αντικειµένων στης Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ, σύµφωνα µε την 
ιδρυτική της πράξη (ΦΕΚ Β΄1100/02-06-2011), σε συνδυασµό και µε την αντιπαράθεση των τοµέων 
αρµοδιοτήτων του ∆ήµου σύµφωνα µε το άρθρο 75 του ∆ηµοτικού  Κώδικα, γίνεται φανερό ότι οι σκοποί 
για τους οποίους συστήθηκε και οι δραστηριότητες που αναπτύσσει η Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. συνδεόνται απόλυτα 
µε τις αρµοδιότητες του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης και όπως προβλέπεται στο 5ετές 
επιχειρησιακό πρόγραµµα του ∆ήµου και των νοµικών του προσώπων περιόδου 2014-2019. 
 
 
Β. Σκοπός – Στόχοι της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. για το έτος 2019 
 
1. Ορόσηµα 
 
- Συνεχής λειτουργία και βελτίωση όλων των υφιστάµενων δράσεων χωρίς απώλεια θέσεων 
εργασίας και οικονοµικές δυσλειτουργίες. 
- Ανάπτυξη νέων κοινωφελών δράσεων µε σκοπό την µείωση της ανεργίας, της διεύρυνσης, 
επέκτασης και βελτίωσης της εξυπηρέτησης και παροχής ωφελειών προς τους δηµότες. 
- Υποκατάσταση – όπου είναι εφικτό – ορισµένων από τις χρηµατοδοτούµενες σήµερα από τον 
∆ήµο δράσεις, από συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΣΠΑ 2014-2020. 
 
2. Σκοποί και στόχοι του προγράµµατος δράσης 
Οι βασικοί επιχειρησιακοί σκοποί της επιχείρησης είναι: 
1. Η προώθηση της κοινωνικής,  της πολιτιστικής και της οικονοµικής ανάπτυξης της περιοχής.  
2. Η λειτουργία της επιχείρησης µε σύγχρονη επιχειρησιακή οργάνωση και δοµές.  
3. Ο σχεδιασµός και οργάνωση των δοµών και υπηρεσιών µε στόχο τη διασφάλιση της βιωσιµότητας της 
επιχείρησης. 
4. Η αποτελεσµατική συνέχιση, βελτίωση και εκσυγχρονισµός όλων των κοινωφελών δραστηριοτήτων.  
5. Η ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών των υπηρεσιών της επιχείρησης και η εξυπηρέτηση 
µεγαλύτερου αριθµού ωφελουµένων δηµοτών, στα πλαίσια των δυνατοτήτων και των διαθέσιµων 
πόρων. 
6. Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και η ενίσχυση δράσεων. 
7. Η ανάπτυξη νέων προγραµµάτων και δράσεων µε έµφαση στην κοινωνική ενσωµάτωση ευάλωτων 
κοινωνικά οµάδων και ενίσχυσης της οικονοµικής κατάστασης και των συνθηκών διαβίωσης των 
πολιτών. 
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8. Η  διασφάλιση νέων αυτοχρηµατοδοτούµενων δράσεων - ιδιαίτερα µε την αξιοποίηση των  
χρηµατοδοτικών πλαισίων της Ελληνικής Πολιτείας και της ΕΕ. 
9. Βελτίωση των δεικτών κόστους - αποτελέσµατος προς όφελος του ∆ήµου και της τοπικής κοινωνίας 
που είναι οι κύριοι αποδέκτες των υπηρεσιών της. 
 
3. Στόχοι 
Οι στόχοι της ∆ιοίκησης για την επόµενη ετήσια περίοδο, είναι : 
1. Πιο συστηµατική και αποτελεσµατική συνέχιση όλων των κοινωφελών δραστηριοτήτων.  
2. Καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων και των υλικών µέσων (κτίρια, εξοπλισµός) 
3. Ανάπτυξη, επέκταση και εκσυγχρονισµός των δράσεων, µε την λειτουργία νέων δοµών και δράσεων. 
4. Ικανοποίηση πραγµατικών αναγκών των δηµοτών που συµµετέχουν µέσω συγκεκριµένων 
δραστηριοτήτων. 
5. Εξυπηρέτηση µεγαλύτερου αριθµού ωφελουµένων δηµοτών, στα πλαίσια των δυνατοτήτων και των 
διαθέσιµων πόρων. 
6. Έµφαση στην απασχόληση, την προώθηση, και την διευκόλυνση για την πρόσβαση στην 
απασχόληση και ιδιαίτερα γυναικών. 
7. Υποβολή νέων προτάσεων στα πλαίσια συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων.  
8. Έναρξη δράσεων που µέχρι σήµερα χρηµατοδοτούσε ο ∆ήµος, σε συγχρηµατοδοτούµενες από το 
ΕΣΠΑ και την ΕΕ ενέργειες µε αντίστοιχη αναλογικά µείωση του κόστους για τον δήµο. 
9. Σύµπτυξη δραστηριοτήτων µε οµοειδή χαρακτήρα για την διασφάλιση οικονοµιών κλίµακας. 
10. Εφαρµογή συστηµάτων ποιότητας για την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιµων ανθρώπινων και 
υλικών πόρων. 
11. Μεγαλύτερη διασύνδεση των λειτουργιών της επιχείρησης µε αυτές του ∆ήµου Αµπελοκήπων 
Μενεµένης, ώστε να διευρυνθούν ακόµη περαιτέρω οι δράσεις του και να ενισχυθεί η 
συµπληρωµατικότητα, η προστιθέµενη αξία και το κοινωνικό προϊόν που παράγεται. 
 
4. Αναµενόµενα αποτελέσµατα 
Με την ολοκλήρωση και την εφαρµογή του παρόντος Προγράµµατος ∆ράσης αναµένεται:  
1. Να προωθηθεί η οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής.  
2. Να προωθηθεί η δηµιουργία αναπτυξιακών υποδοµών και τοπικών επενδύσεων.  
3. Να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των αποδεκτών των υπηρεσιών της Κ∆Ε∆ΑΜ που είναι οι ίδιοι οι 
δηµότες. 
4. Να αναβαθµιστεί η λειτουργία των υπηρεσιών και των οργάνων της. 
5. Να διευρυνθεί και να βελτιωθεί η υφιστάµενη λειτουργία της ∆ηµοτικής Επιχείρησης.  
6. Να αναπτυχθεί το ανθρώπινο δυναµικό και να εµπλουτισθεί η υλικοτεχνική υποδοµή της.  
7. Να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα της επιχείρησης. 
8. Να αναπτυχθούν συνεργασίες µε άλλους ΟΤΑ, δηµοτικές επιχειρήσεις και µε άλλους φορείς για την 
υλοποίηση παρεµβάσεων υπερτοπικού χαρακτήρα σε θέµατα που αφορούν, τη κοινωνική προστασία, 
την παιδεία, τον αθλητισµό, τον πολιτισµό, το περιβάλλον, κλπ.  
9. Να διασφαλισθεί η προσβασιµότητα των πολιτών στην λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη της 
περιοχής ως ατοµικό τους δικαίωµα.  
10. Να εξασφαλισθεί η δηµιουργία ενός εσωτερικού µηχανισµού διαρκούς αναζήτησης και εξασφάλισης 
της ποιότητας, της αποτελεσµατικότητας και της καινοτοµίας.  
11. Να δηµιουργηθεί µία κουλτούρα πλήρους εξωστρέφειας του συνόλου των υπηρεσιών που 
παράγονται από την Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. 
 
Γ. Συνολική Παρουσίαση Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης 
Γ.1 Συνοπτική Παρουσίαση των λειτουργιών της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. ανά τοµέα δράσης 
Όλες οι δράσεις της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. κατανέµονται χρονικά και υλοποιούνται συνεχόµενα και στους δώδεκα 
(12) µήνες τους έτους, µε εξαίρεση τις δραστηριότητες:                                          
α)  Καλοκαιρινές δραστηριότητες όπως το «Παιδί και Θάλασσα» και άλλες δραστηριότητες, οι οποίες 
πραγµατοποιούνται τους καλοκαιρινούς µήνες και                             
β)  Ανθοέκθεση η οποία υλοποιείται τον Απρίλιο-Μάιο του έτους.  
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ΤΟΜΕΑΣ ∆ΡΑΣΗΣ 1: Κοινωνική προστασία, αλληλεγγύη, συνοχή και εθελοντισµός 
Οι αρµοδιότητες αυτής της κατηγορίας δραστηριοτήτων της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ εντάσσονται κατά το άρθρο 75 
στην περ. ε) Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, και δ) Απασχόλησης. 
 
Στον προγραµµατισµό της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. στον τοµέα αυτό περιλαµβάνονται τέσσερεις ευρείες κατηγορίες 
κοινωφελών δραστηριοτήτων, που η κάθε µία από αυτές περιλαµβάνει τις παρακάτω επιµέρους 
δραστηριότητες : 
 
   1.1. ∆ραστηριότητες Φύλαξης, διαπαιδαγώγησης και δηµιουργικής απασχόλησης  
          παιδιών και νηπίων.  
(Πρόγραµµα Ε.Ε.Τ.Α.Α.«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ») 
1.1.1  ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – «ΗΛΙΑΧΤΙ∆ΕΣ» 
1.1.2  ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, «ΖΙΖΑΝΙΑ» 
1.1.3  ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, «ΤΡΕΝΑΚΙΑ» 
1.1.4  ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, «ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ» 
1.1.5  ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, «ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ» 
1.1.6  ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ» (νέο περίοδος 2018-2019) 
 
Οι συνολικά 6 δοµές Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών της Κ∆Ε∆ΑΜ λειτουργούν 11 µήνες το 
χρόνο, εξυπηρετούν δύναµη 250 - 275 βρεφών και προ-νηπίων και προσφέρουν καθηµερινά φύλαξη, 
φροντίδα, διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία στα παιδιά εργαζοµένων δηµοτών. Απασχολούνται 
συνολικά 31 άτοµα προσωπικό. 
 
1.2. ∆ραστηριότητες ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων  
(Πρόγραµµα Βοήθεια στο Σπίτι) 
1.2.1   ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  
1.2.2   ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
1.2.3   ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ περιοχή ∆ΕΝ∆ΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 
 
Οι συνολικά 3 δοµές του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» της Κ∆Ε∆ΑΜ λειτουργούν 12 µήνες το 
χρόνο και εξυπηρετούν 160-180 ηλικιωµένους και ΑµεΑ, οι οποίοι δέχονται καθηµερινή φροντίδα κατ’ 
οίκον.  Απασχολούνται συνολικά 9 άτοµα προσωπικό. 
 
1.3.   ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.) 
1.3.1   ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.) 
(Ένταξη της Πράξης «Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης» µε 
Κωδικό ΟΠΣ 5001544 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (Α.Π.: 
6308/21.09.2016 Π.Κ.Μ., Τροποπ. Πράξη, Αρ. 3492/29.6.2017,  για την τριετία 1.7.2016 – 30.6.2019.). 
 
Στο Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (ΚΗΦΗ) φιλοξενούνται και ωφελούνται άµεσα ηµερήσια 
20-25 ηλικιωµένα άτοµα. Απασχολούνται συνολικά 4 άτοµα προσωπικό. 
1.4. Νέα Προγράµµατα Κοινωνικού χαρακτήρα 2019 
1.4.1 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (Πλησίον σύνταξης, 
ΑµΕΑ, ΛΑΕΚ, Ν.Θ.Ε., νέα ∆οµή φύλαξης, υποδοχής, υποστήριξης κοινωνικά ευπαθών οµάδων, κ.α.)  
(Νέα Προγράµµατα 2019). 
 
Προωθούνται στην Απασχόληση και προβλέπεται να απασχοληθούν συνολικά τέσσερα (4) άτοµα 
προσωπικό. Τρία (3) άτοµα άνεργοι και κοινωνικά ευπαθών του πληθυσµού του ∆ήµου, κυρίως µεγάλης 
ηλικίας πλησίον σύνταξης, δια µέσω προγραµµάτων προώθησης στην απασχόληση του Ο.Α.Ε.∆. 
(Ν.Θ.Ε., ΑµεΑ, Πλησίον Σύνταξης, ΛΑΕΚ ΟΑΕ∆) και ένα (1) άτοµο εξειδικευµένο επιστήµονα για την 
λειτουργία δοµής κοινωνικού χαρακτήρα για την υποστήριξη δηµοτών µε κοινωνικά, οικονοµικά κ.α. 
προβλήµατα. Προβλέπεται να εξυπηρετηθούν 400-550 δηµότες µε κοινωνικά, οικονοµικά και άλλα 
προβλήµατα και ανάγκες. 
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ΤΟΜΕΑΣ ∆ΡΑΣΗΣ 2: Η παιδεία, ο πολιτισµός και ο αθλητισµός,  
Οι αρµοδιότητες της κατηγορίας δραστηριοτήτων της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ εντάσσονται κατά το άρθρο 75 στην 
περ. στ) Παιδείας Πολιτισµού και Αθλητισµού στο ∆ήµο. 
 
Η οµάδα αυτή κοινωφελών δράσεων που αναπτύσσει η Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. περιλαµβάνει  τις επιµέρους 
δράσεις : 
 
2.1. ΚΕΝΤΡΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ (Κ.∆.Α.Π.) 
(Πρόγραµµα Ε.Ε.Τ.Α.Α. «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ») 
2.1.1  Κ.∆.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
2.1.2  Κ.∆.Α.Π. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ - ΚΙΒΩΤΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 
2.1.3  Κ.∆.Α.Π. ΜΕΑ                                            (Πρόσφατο, περίοδος 2013-2014)  
2.1.4  Κ.∆.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (Κ. Καίστρι)  (Πρόσφατο, περίοδος 2015-2016) 
2.1.5  Κ.∆.Α.Π. ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ (∆ενδροποτάµου) (Πρόσφατο, περίοδος 2015-2016) 
 
Οι συνολικά 5 δοµές Κ.∆.Α.Π. της Κ∆Ε∆ΑΜ λειτουργούν 11 µήνες το χρόνο, εξυπηρετούν δύναµη 209 
παιδιών σχολικής ηλικίας από 6 έως 12 ετών και προσφέρουν καθηµερινά δηµιουργική απασχόληση 
παιδιών, για ορισµένο χρονικό διάστηµα της ηµέρας, εκτός σχολικού ωραρίου. Απασχολούνται συνολικά 
21 άτοµα προσωπικό. 
 
2.2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, στον οποίο περιλαµβάνονται, οι επιµέρους δραστηριότητες : 
-  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
-   ∆ηµοτικά Εργαστήρια Εκµάθησης Χορού (Παραδοσιακοί χοροί, µπαλέτο) 
-   ∆ηµοτικά Εικαστικά Εργαστήρια (Ζωγραφική, κεραµική) 
-   ∆ηµοτικά Εργαστήρια Θεατρικής αγωγής 
 
Στα Πολιτιστικά τµήµατα συµµετέχουν 400-460 καταρτιζόµενοι και απασχολούνται 4 επιµορφωτές 
διαφόρων ειδικοτήτων και 3 πολιτιστικά στελέχη. 
 
- ΑΝΘΟΕΚΘΕΣΗ 
Στην Ανθοέκθεση συµµετέχουν 40 επιχειρήσεις, 25 λοιπές συµµετοχές και συνδιοργανώσεις 
προβλέπεται να αναπτυχθούν 6-12 εκδηλώσεις ίδιας παραγωγής και 15-20 εκδηλώσεις άλλων φορέων 
του δήµου και αναµένεται να συµµετάσχουν πάνω από 22.000-25.000 δηµότες.  
Για την υλοποίηση της δράσης απασχολείται το διοικητικό προσωπικό της επιχείρησης. 
 
2.3. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ, στο οποίο περιλαµβάνονται, οι επιµέρους δραστηριότητες : 
-  ∆ηµοτικό Ωδείο,  
-  ∆ηµοτικά Εργαστήρια Εκµάθησης Μουσικής 
-  Λοιπά εκπαιδευτικά µουσικά τµήµατα  
Στο ∆ηµοτικό Ωδείο συµµετέχουν 192-250 καταρτιζόµενοι και απασχολούνται 22 καθηγητές µουσικής 
διαφόρων ειδικοτήτων. 
 
2.4. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  
Σε συνεργασία µε την αντίστοιχη διεύθυνση του ∆ήµου, η οποία προγραµµατίζει, σχεδιάζει, συντονίζει 
και κατευθύνει τις αθλητικές δράσεις, στον οποίο περιλαµβάνονται, η Κ∆Ε∆ΑΜ διαχειρίζεται, ως προς το 
προσωπικό, την οικονοµική διαχείριση και τις διαδικασίες των δραστηριοτήτων: -  Υλοποίηση 
εκπαιδευτικών αθλητικών προγραµµάτων εκγύµνασης σε όλες τις ηλικίες, εκµάθηση διαφόρων  
αθληµάτων, κ.α. 
-  Υλοποίηση καλοκαιρινών αθλοπαιδιών,  όπως το πρόγραµµα Παιδί και θάλασσα, κ.α. 
- Ανάπτυξη και υποστήριξη δράσεων αθλητισµού για ΑΜΕΑ και κοινωνικές ευαίσθητες οµάδες, 
-  Υλοποίηση του προγράµµατος «Άθληση για Όλους» και άλλων προγραµµάτων ενίσχυσης του µαζικού 
αθλητισµού, της Γ.Γ.Α. και άλλων φορέων. 
-  Λοιπές αθλητικές δραστηριότητες. 
 
Στα Αθλητικά τµήµατα συµµετέχουν 1.300 -1.370 εκγυµναζόµενοι και παιδιά στις καλοκαιρινές 
αθλοπαιδιές, θα απασχοληθούν 2 Γυµναστές στα Γυµναστήρια. Ενώ στο πρόγραµµα «Άθληση για 
Όλους» συµµετέχουν 3.000 περίπου αθλούµενοι και θα απασχοληθούν 31 Γυµναστές. Π.Φ.Α.. 
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ΤΟΜΕΑΣ ∆ΡΑΣΗΣ 3:  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΝΕΑ δράση) 
Οι αρµοδιότητες αυτής της κατηγορίας δραστηριοτήτων της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ εντάσσονται  κατά το άρθρο 75 
περ. β) Περιβάλλοντος στο ∆ήµο όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 94 παρ. 1 του 
Ν.3852/2010. 
 
∆ράση 3.1:  Προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος 
Το έτος 2019, προβλέπεται η δηµιουργία και λειτουργία γραφείου περιβάλλοντος µε στόχο και 
αντικείµενο την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση, συλλόγων, φορέων, δηµοτών, σχολείων και 
οργανισµών που δραστηριοποιούνται στον ∆ήµο και σχετίζονται µε περιβαλλοντικά θέµατα. 
 
Οι δραστηριότητες που υλοποιεί το γραφείο είναι: 
-  Προγράµµατα περιβάλλοντος, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και περιβαλλοντική αγωγής. 
- Ενέργειες προαγωγής του εθελοντισµού και δράσεις µικρής κλίµακας προστασίας και αποκατάστασης 
του περιβάλλοντος και την πράσινη ανάπτυξη. 
Το γραφείο, παράλληλα µε την υλοποίηση των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, ενηµέρωσης, 
υποκίνησης των δηµοτών και κυρίως παιδιών σχολικής ηλικίας σε θέµατα περιβάλλοντος, καθαρή πόλη, 
υγιεινή και ασφάλεια και πράσινη ανάπτυξη, θα προετοιµάσει και υποβάλει σχέδια περιβαλλοντικής 
τοπικής ανάπτυξης στους αρµόδιους φορείς και για την αξιοποίηση των νέων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 
2014-2020, σε θέµατα περιβάλλοντος. 
 
Στην δραστηριότητα αυτή προβλέπεται να απασχοληθεί  προσωπικό από την δραστηριότητα «Νέα 
προγράµµατα κοινωνικού χαρακτήρα 2019» και εποµένως δεν προβλέπεται επιβάρυνση µε µισθοδοτικό 
κόστος στην δράση. Συµµετέχουν πάνω από 1.000 δηµότες και κυρίως παιδιά σχολικής ηλικίας. 
 
 
ΤΟΜΕΑΣ ∆ΡΑΣΗΣ  4:  ∆ιοικητική Υποστήριξη και λοιπές κοινωφελείς δράσεις   
 
Κατηγορία Πράξης: 4.1 Λειτουργία ∆ιοικητικών υπηρεσιών της δηµοτικής επιχείρησης. 
Οι ανωτέρω δραστηριότητες κάθε µία χωριστά, αλλά και σαν σύνολο η επιχείρηση, πρέπει να 
υποστηρίζονται διοικητικά. Συνεπώς οριζόντια σε όλες τις παραπάνω δράσεις υπάρχει η ανάγκη της 
διοικητικής, λογιστικής, εργατικής, ασφαλιστικής και γραµµατειακής υποστήριξης, όλων των ενεργειών.  
 
Η ∆ιοικητική υποστήριξη για το σύνολο των δράσεων αφορά την διοίκηση, την οικονοµική διαχείριση, την 
γραµµατειακή υποστήριξη, την σύνταξη και διεκπεραίωση όλων των διοικητικών, οικονοµικών, 
λογιστικών, οικονοµικών εγγράφων και καταστάσεων, προσωπικού, καταστάσεων µισθοδοσίας, την 
υποβολή στοιχείων στους εποπτεύοντες φορείς και υπηρεσίες και λοιπές διοικητικές εργασίες. 
 
Εξυπηρετούνται όλοι οι εργαζόµενοι στην Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., οι εµπλεκόµενοι φορείς ∆.Ο.Υ., Ι.Κ.Α. ο ∆ήµος, 
η δηµόσια διοίκηση, κυβέρνηση, συντονίζονται οι κοινωφελείς δράσεις και επιλύονται προβλήµατα. 
Γίνεται γνωστό το έργο του ∆ήµου και της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. στους δηµότες.   
 
Απασχολούνται 7 άτοµα προσωπικό και εξωτερικοί εξειδικευµένοι συνεργάτες, επιστήµονες και γραφεία 
σε υπηρεσίες που δεν εµπίπτουν στα καθήκοντα του προσωπικού. 
 
 
    Το ανθρώπινο δυναµικό που απαιτείται για την υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων του 
προϋπολογισµού της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., σε συνολικό αριθµό προβλέπεται να ανέλθει στα 138 άτοµα 
προσωπικό. Από τα οποία 84 άτοµα µε πλήρη απασχόληση και τα 54 µε µερική (ωροµίσθιοι, κλπ). 
 
     Για την υλοποίηση των παραπάνω, σύµφωνα µε το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης του έτους 2019 
και σύµφωνα µε την εκτίµηση των λειτουργικών και των επενδυτικών δαπανών που απαιτούνται για την 
υλοποίηση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται σε αυτό, το σύνολο των εξόδων προϋπολογίζεται 
να ανέλθει στο ποσό των 2.266.098,94 €, ενώ το σύνολο των αντίστοιχων εσόδων προϋπολογίζεται στο 
ποσό των 1.666.098,94 ευρώ. 
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          Συνεπώς το υπολειπόµενο ποσό, προκειµένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων 
δαπανών του προϋπολογισµού της επιχείρησης, δηλαδή η διαφορά των εσόδων και των εξόδων του 
προϋπολογισµού ανέρχεται σε 600.000,00 € (2.266.098,94 € - 1.666.098,94 €), ποσό το οποίο θα 
καλυφθεί από τον δήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 259 του Ν. 
3463/2006, όπως ισχύει µε την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012. 
 
 
   Ο Προϋπολογισµός Εσόδων – Εξόδων του έτους 2019, για την πραγµατοποίηση των παραπάνω 
δραστηριοτήτων του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης της επιχείρησης και το ύψος χρηµατοδότησης 
από τον ∆ήµο για το έτος 2019, συνοπτικά, έχουν ως εξής:  
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΣΟ∆ΩΝ – ΕΞΟ∆ΩΝ  

 

Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης ΕΤΟΥΣ 2019 
 
Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 

  Ονοµασία ποσά € 
Α.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α   

70 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών  430.848,18 
70.07 Πωλήσεις υπηρεσιών σε µη συνδεδεµένες οντότητες 430.848,18  
71 Λοιπά συνήθη έσοδα  1.097.533,98 
71.03 Επιχορηγήσεις λοιπών εξόδων 1.082.305,98  
71.04 Άλλα λειτουργικά έσοδα  15.228,00  
72 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  4.000,00 
72.04 Πιστωτικοί τόκοι άλλων επενδύσεων  4.000,00  
79 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη  28.122,00 
79.00 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη 28.122,00  

35 54.55. Εισπράξεις για αποδόσεις κρατήσεων 55.994,78  
41 Επιχορηγήσεις Επενδύσεων  49.600,00 
41.10 Επιχορηγήσεις Επενδ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 49.600,00  

  ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟ∆ΩΝ  (  Α  ) 1.666.098,94 1.666.098,94 
 
 
 
 
Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  Ε Ξ Ο ∆ Ω Ν 
 

  Ονοµασία ποσά € 
Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  2.200.298,79 

60 Παροχές σε εργαζόµενους 1.687.636,67  
64 ∆ιάφορα λειτουργικά έξοδα 408.482,87  
65 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 84.507,95  
67 Ασυνήθη έξοδα και ζηµιές 19.671,30  
69 Φόρος εισοδήµατος 0,00  

Β. ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ  65.800,15 
1 Επενδύσεις  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 55.372,47  
2 Επενδύσεις ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 6.464,59  
3  Επενδύσεις  ∆ΙΟΙΚΗTIΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 3.963,09  
 ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟ∆ΩΝ  (  Β  ) 2.266.098,94 2.266.098,94 
    

71.05 Άλλα λειτουργικά έσοδα από συνδεδεµένες 
οντότητες  (Έσοδα Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης, 
παρ 1 Άρθρο 259 Ν.3463/06) 

    

  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ Π/Υ 2019 ΑΠΟ ΤΟΝ 
 ∆ΗΜΟ  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  (Α) – (Β) 600.000,00 600.000,00 
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  Οι χρηµατοροές - καταβολές του ποσού χρηµατοδότησης από τον ∆ήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης προς 
την Κοινωφελή ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης, για την περίοδο στην οποία 
αναφέρεται το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης του έτους 2019 πραγµατοποιούνται κατά δίµηνο όπως 
περιγράφεται στο Ε.Π.∆. 2019, χωρίς η περιοδικότητα αυτή των καταβολών να είναι δεσµευτική και 
µπορεί κατά παρέκκλιση του να πραγµατοποιούνται και έκτακτες δόσεις όταν πρόκειται να καλυφθούν 
τυχόν απρόβλεπτες δαπάνες ή δαπάνες που δεν µπορούν να καθυστερήσουν, σύµφωνα µε τη κείµενη 
νοµοθεσία. 
 

Αναλυτικά στοιχεία, λεπτοµερής περιγραφή δραστηριοτήτων, τεκµηρίωση δαπανών (κοστολόγηση των 
δράσεων) - υπολογισµός και προσδιορισµός εσόδων, για κάθε µία δραστηριότητα αναλυτικά και λοιπές 
λεπτοµέρειες και στοιχεία, καθώς επίσης και συγκριτικά δεδοµένα  µε  τα  προηγούµενα  έτη, 
περιλαµβάνονται στα συνηµµένα τεύχη 1) ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ και 2)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. για το έτος 2019, ο οποίος συνοδεύεται από την 3) ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ του ∆.Σ. 
προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο που τεκµηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 
 

Ζητείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο: 
 

- Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206, για 
το έτος 2019, της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης 
(Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.), σύµφωνα µε την 345/2018 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και όπως αυτό 
επισυνάπτεται στο συνηµµένο κείµενο της απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας 

 
Ο κ. Νοτάκης Ιωάννης επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» δηλώνει ότι ο 
προϋπολογισµός της Κ∆Ε∆ΑΜ είναι στην ίδια φιλοσοφία µε τον προϋπολογισµό του ∆ήµου. Έχει 
ανταποδοτικότητα και εφαρµόζει προγράµµατα τα οποία ιδιωτικοποιούν δοµές. Για τον λόγο αυτό 
καταψηφίζουµε. 
Ο κ. Σµήλιος Ηλίας επικεφαλής της παράταξης «ΑΝΥΠΑΚΟΗ στις γειτονιές των Αµπελοκήπων και της 
Μενεµένης» δηλώνει ότι οι κοινωνικές δοµές θα έπρεπε να είναι δωρεάν και να υπάρχει µόνιµο 
προσωπικό. Για τον λόγο αυτό καταψηφίζω. 

 
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 

20 Υπέρ(Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Καρράς Ευστράτιος, Κατζικάς Γιώργος, Κεσόγλου Παύλος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, 
Κωνσταντίνου Κυριάκος ,Μανωλόπουλος Βασίλης, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Σουσλόγλου Νικόλαος, Καζαντζίδης Γιώργος, 
Αβραµίδης Μωυσής, Αθανασιάδης Ιωάννης, Γκαλέτσης Αθανάσιος )  2 Κατά (Νοτάκης Ιωάννης, Σµήλιος 
Ηλίας). 

 
Α)Εγκρίνει το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206, για το έτος 2019, της 
Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.), σύµφωνα µε την 
345/2018 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και όπως αυτό επισυνάπτεται στο συνηµµένο κείµενο της 
απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 
Β)Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 285/ 2018 

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

 
  Ο Πρόεδρος                                               Τα Μέλη 
  
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
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Αµπελόκηποι  06 - 11 - 2018 
 
Η Ειδική Γραµµατέας                                                                             Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 
 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                    Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
 
 
 
 
 


