
 

1 
 

 

                  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 :286/2018       
 
ΘΕΜΑ: Απόφαση για την έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) 
προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, η οποία τεκµηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα του 
Προϋπολογισµού αυτής για το Έτος 2019, προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί από το 
∆ηµοτικό Προϋπολογισµό, µε βάση το άρθρο 259 του ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε 
µε την παρ. 14 του άρθρου 10 του ν.4071/2012, για το έτος 2019. 
 
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  
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30  30  
31  31  
32  32  
33  33  
    

 
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 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Πρόεδρος της Κ∆Ε∆ΑΜ κ. Αβραµίδης 
Κυριάκος έθεσε υπόψη των µελών ότι:  

                                              Σε συνέχεια της Εισήγησης για το Ε.Π.∆. 2019 και σύµφωνα µε το 
άρθρο 259 παρ.1 «Χρηµατοδότηση» κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν.3463/ 2006 «περί 
Κυρώσεως ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα», όπως ισχύει µετά τις τροποποιητικές διατάξεις της 
παρ. 14 του άρθρου 10, του Ν. 4071/2012 (Φ.Ε.Κ. 85 Α/11-04-2012): «Ρυθµίσεις για την τοπική 
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ.»), η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηµατοδοτείται από τον οικείο δήµο 
για τις δραστηριότητές 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 τα έξοδα αυτής, 
σύµφωνα µε το ετήσιο πρόγραµµα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του ν.3463/2006. 
 

     Για την σύνταξη της Εισηγητικής Έκθεσης του ∆.Σ. προς το ∆ηµοτικό συµβούλιο του ∆ήµου 
λήφθηκαν υπόψη, 1) το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 του ∆ήµου Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης και το των Νοµικών του προσώπων, 2) το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 της 
Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., 3) το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. για το έτος 2019, 4) Οι 
δεσµευτικοί και ενδεικτικοί στόχοι και τα ανώτατα όρια δαπανών, όπως κατά περίπτωση τίθενται 
στο ισχύον Μ.Π.∆.Σ. 2016-2019 και 2019-2022 της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., 5) οι νοµικές δεσµεύσεις 
υλοποίησης των κοινωφελών δραστηριοτήτων της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ, οι οποίες είναι ενταγµένες και 
συγχρηµατοδοτούνται από διάφορα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, 6) οι σχετικές 
προβλέψεις της νοµοθεσίας που διέπει τους ΟΤΑ και τις Επιχειρήσεις τους (Προγραµµατισµός 
προσλήψεων προσωπικού, Ενιαίο Μισθολόγιο, κ.α.), 7) οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, των 
κατοίκων και του περιβάλλοντος κατά την τρέχουσα, χρονικά, συγκυρία, οι αναπτυξιακοί στόχοι 
της ∆ιοίκησης για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων του δήµου µέσω των δράσεων της 
Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., κ.α.. 
 

Με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ αµβλύνονται, περιορίζονται και 
καλύπτονται κοινωνικά, οικονοµικά, οικογενειακά, ψυχολογικά, κ.α. προβλήµατα πολλών από 
τους κατοίκους του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης. ∆ηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και 
υποχωρεί - στον βαθµό που µπορεί - η ανεργία στην περιοχή. 
Ταυτόχρονα διευκολύνεται η πρόσβαση των δηµοτών στις διάφορες γειτονιές του διευρυµένου 
πλέον ∆ήµου και ενισχύονται οι δραστηριότητες  της κοινωνικής προστασίας, της παιδείας, του 
πολιτισµού, του αθλητισµού, την ευαισθητοποίηση και υποκίνηση των δηµοτών και ιδίως παιδιών 
σχολικής ηλικίας σε θέµατα περιβάλλοντος και πράσινης ανάπτυξης και εν τέλει αµβλύνονται – 
στο µέτρο της - τα προβλήµατα και βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης. 
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Για την κάλυψη των αναγκών της τοπικής κοινωνίας και της περιοχής του δήµου, την βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των κατοίκων του και την ανάπτυξη του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης, ο 
σκοπός της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, σύµφωνα µε την ιδρυτική της πράξη είναι η 
οργάνωση και ανάπτυξη κοινωφελών δράσεων στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων των Ο.Τ.Α που 
προβλέπονται στο άρθρο 75 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού κώδικα, επικουρικά και 
συµπληρωµατικά µε αυτές του ∆ήµου. 
 

Από την δράση της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ δηµιουργείται σηµαντικό Κοινωνικό Προϊόν το οποίο 
διανέµεται κατά κύριο λόγο στους δηµότες και τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι 
απολαµβάνουν τις χρήσιµες για αυτούς υπηρεσίες  της. 
 
Το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης, όπως αναφέρθηκε, ακολουθεί την οργανωτική δοµή της 
Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Υπηρεσιών της και αναφέρεται στους ακόλουθους 
τοµείς δραστηριότητας: 
1. Κοινωνική προστασία, αλληλεγγύη, συνοχή και εθελοντισµός, 
2. Η παιδεία, ο πολιτισµός και ο αθλητισµός,  
3. Περιβάλλον, 
4. ∆ιοικητική υποστήριξη και λοιπές κοινωφελείς δράσεις. 
 
Ο Προϋπολογισµός του έτους 2019, της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ καταρτίσθηκε, σύµφωνα µε το Ετήσιο 
Πρόγραµµα ∆ράσης του έτους 2019 και τους στόχους που τέθηκαν από την ∆ιοίκηση στο 
Μ.Π.∆.Σ. 2019-2022, τους στρατηγικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2014-2019 
του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης και των νοµικών προσώπων του, σε συνδυασµό µε τις 
νοµικές δεσµεύσεις της Επιχείρησης, τις σχετικές παραδοχές, προβλέψεις και αναγκαίες 
προϋποθέσεις υλοποίησης των κοινωφελών δράσεων, µε οικονοµοτεχνικά στοιχεία όπως 
εκτιµώνται υπό τις τρέχουσες συνθήκες, προσδιορίζονται, υπολογίζονται, προβλέπονται, 
αιτιολογούνται και αποτυπώνονται µε µεγάλο βαθµό λεπτοµέρειας και ακρίβειας στην συνηµµένη 
στην παρούσα Εισηγητική Έκθεση. 
 

Με βάση τα παραπάνω, συντάχθηκε η Εισηγητική Έκθεση µε την οποία τεκµηριώνονται  τα Έσοδα 
και τα Έξοδα του Προϋπολογισµού του έτους 2019 της δηµοτικής επιχείρησης, προκειµένου αυτή 
να χρηµατοδοτηθεί από τον δηµοτικό προϋπολογισµό, µε βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012. 
 

Σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό του έτους 2019 της επιχείρησης, το σύνολο των εσόδων, 
περιλαµβανοµένων των απαιτήσεων παρελθόντων ετών και άλλων εσόδων, ανέρχεται στο ποσό 
των 2.105.741,44 ευρώ, το σύνολο των αναγκαίων εξόδων, περιλαµβανοµένων και των 
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και λοιπών αποδόσεων και προβλέψεων,  ανέρχεται στο ποσό 
των 2.705.741,44 ευρώ.  
 

Συνεπώς το υπολειπόµενο ποσό προκειµένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων 
δαπανών της επιχείρησης ανέρχεται στο ποσό των 600.000,00 € (2.105.741,44 € - 2.705.741,44 
€). Το ποσό αυτό θα πρέπει να καλυφθεί µε χρηµατοδότηση του ∆ήµου, σύµφωνα µε τα 
παραπάνω.  
 
Ο Προϋπολογισµός Εσόδων - Εξόδων του έτους 2019, που τεκµηριώνονται µε την παρούσα 
Εισηγητική Έκθεση, σύµφωνα µε το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης της επιχείρησης και το ύψος 
χρηµατοδότησης από τον ∆ήµο για το έτος 2019, συνοπτικά, έχουν ως εξής:  
Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 

  Ονοµασία ποσά € 
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ   (Α + Β) 2.593.285,55 
 Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 1.666.098,94 

70 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 430.848,18 
70.07 Πωλήσεις υπηρεσιών (καθαρές) 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 (Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους) 15.228,00 
72 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 4.000,00 
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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 

Β. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 327.186,61 
30 Πελάτες 49.620,04 
30.01 Πελάτες - µη συνδεδεµένες οντότητες 49.620,04 
33 Λοιπές απαιτήσεις 117.380,42 
33.03 Άλλες απαιτήσεις από µη συνδεδεµένες οντότητες 117.380,42 
37 Προπληρωµένα έξοδα και δουλευµένα έσοδα περιόδου 160.186,15 
37.01 Προπληρωµένα έξοδα 76.038,00 
37.02 ∆ουλευµένα έσοδα περιόδου 84.148,15 

Γ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 112.455,89 
38 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 112.455,89 
  ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟ∆ΩΝ  ( Α  ) 2.105.741,44 

 

Β. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ 
 

  Ονοµασία ποσά € 
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ( Α + Β + Γ ) 2.570.594,25 

  ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 2.266.098,94 
 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 

 Β. ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 65.800,15 
1 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 55.372,47 
2 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 6.464,59 
3  ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ∆ΙΟΙΚΗTIΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 3.963,09 

Γ. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ, ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 304.495,31 
 Γ.1 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 190.553,77 

50 Προµηθευτές 8.952,32 
53 Λοιπές υποχρεώσεις 112.485,68 
54 Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη 20.495,77 
55 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 48.620,00 

 Γ.2.   ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 113.941,54 
56 ∆ουλευµένα έξοδα και έσοδα εποµένων χρήσεων  

56.02 Έσοδα επόµενων χρήσεων 10.510,00 
56.02 (64.08) Υλικά άµεσης αναλώσεως 76.038,00 

57 Προβλέψεις  
57.02 Λοιπές προβλέψεις 27.393,54 

 Ε. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 135.147,19 
  Αποθεµατικό - Πλεόνασµα περιόδου 135.147,19 
  ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟ∆ΩΝ  ( Β ) 2.705.741,44 

 

71.05 
Άλλα λειτουργικά έσοδα από συνδεδεµένες οντότητες  
(Έσοδα Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης, παρ 1 Άρθρο 259 Ν.3463/2006)   

  
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ Π/Υ 2019  

 ΑΠΌ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ (Α) – (Β) 600.000,00 

 
Οι χρηµατοροές - καταβολές του ποσού χρηµατοδότησης από τον ∆ήµο Αµπελοκήπων 
Μενεµένης προς την Κοινωφελή ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης, για το 
έτος 2019 πραγµατοποιούνται κατά δίµηνο όπως περιγράφεται στο Ε.Π.∆. 2019 και την 
Εισηγητική Έκθεση, 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 επείγουσες 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 
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δραστηριότητα αναλυτικά και λοιπές λεπτοµέρειες και στοιχεία, περιλαµβάνονται στα συνηµµένα 
τεύχη 1) ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ του ∆.Σ. προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο που τεκµηριώνει τα έσοδα 
και τα έξοδα της επιχείρησης, η οποία συνοδεύει τον 2) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. για 
το έτος 2019, σύµφωνα µε το 3) ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 
 
 
Ζητείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο: 
 

- Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την Εισηγητική Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης  (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) προς το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, η οποία τεκµηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα του Προϋπολογισµού αυτής για  
Έτος 2019, προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί από το ∆ηµοτικό Προϋπολογισµό, µε βάση το άρθρο 
259 του ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.14 του άρθρου 10 του ν.4071/2012, για 
το έτος 2019, σύµφωνα µε την 346/2018 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και όπως αυτή 
επισυνάπτεται στο συνηµµένο κείµενο της απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 
παρούσας. 
 

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 την Εισηγητική Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης 
∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης  (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, η οποία τεκµηριώνει τα 
έσοδα και τα έξοδα του Προϋπολογισµού αυτής για  Έτος 2019, προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί από το 
∆ηµοτικό Προϋπολογισµό, µε βάση το άρθρο 259 του ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.14 
του άρθρου 10 του ν.4071/2012, για το έτος 2019, σύµφωνα µε την 346/2018 απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και όπως αυτή 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 286/ 2018 

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

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

 
 
 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                    Κουσενίδης Αλέξανδρος 
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