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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

                       

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 Κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                  Από το πρακτικό της  27 - 9 - 2011 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2310 729609 – 2310 729-621 
 
Αριθ.  Απόφ. 295/2011 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποιηµένου ∆ιετούς Σχεδίου ∆ράσης της Κ∆Ε∆ΑΜ σύµφωνα µε τις 
παρατηρήσεις της υπ’ αριθ. Πρωτ. 43735/6-9-2011 Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και νέα 
υποβολή για προσυµβατικό έλεγχο.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 27ην του µήνα Σεπτεµβρίου του 
έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 9ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 13267/22-9-2011 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από 
το σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Αρπατζάνη 
Μαρία, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μπουντούρη Παρασκευή, Βαλάνος Νικόλαος Ναλπαντίδου 
Αφροδίτη, Κουσίδης Γεώργιος, Ακτσελής Γεώργιος, Καρράς Ευστράτιος, Μεζίκης Βασίλειος, 
Καζαντζίδης Γεώργιος, Πατσιάς Γεώργιος, Σουσλόγλου Νικόλαος,  Πουρσανίδης,Τριαντάφυλλος, 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Λαδάς Παράσχος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Κυριλλίδης Γεώργιος, 
Λεµονίδου ∆έσποινα, Χοϊδης Χαράλαµπος, Κατσαρός Ιωάννης, Παυλίδου Λαµπρινή, Τσιριγώτης 
Αρσένιος, Βούζας Ηλίας.  

     
ΑΠΟΝΤΕΣ :  
Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Σάββα Αικατερίνη, Αγοραστός Κωνσταντίνος, 
Παπαδήµας Αναστάσιος, Σαπρανίδου Σωτηρία. 
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν 
παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν και παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και 
Μενεµένης.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 14ον θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο ∆.Σ. κος Αβραµίδης Κ. έθεσε 
υπ’ όψιν των µελών ότι µε την υπ’ αριθ. 220/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε 
η σύναψη διετούς προγράµµατος δράσης της Κ∆Ε∆ΑΜ (άρθρο 259 του Ν. 3463/06) για τα έτη 
2011-13 καθώς και η υπογραφή σύµβασης διετούς χρηµατοδότησης µεταξύ του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης και της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Κ∆Ε∆ΑΜ (άρθρο 225 
του Ν. 3463/06). Το ανωτέρω ∆ιετές Σχέδιο ∆ράσης της Κ∆Ε∆ΑΜ  υποβλήθηκε για έλεγχο στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο και επανυποβάλλεται  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση µαζί µε τις 
παρατηρήσεις της υπ’ αριθ. Πρωτ. 43735/6-9-2011 Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και το 
οποίο αφού συµπεριλάβει τις ανωτέρω παρατηρήσεις θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου για 
προσυµβατικό έλεγχο.  

 
Συγκεκριµένα η εισήγηση του κ. Αβραµίδη έχει ως ακολούθως: 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ :    
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Σε συνέχεια της υπ’ αριθµ. Πρωτ. 43735/6-9-2011 Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου η 
Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης προέβη στην 
συµπλήρωση τροποποίηση του διετούς σχεδίου δράσης και του υποδείγµατος 
προγραµµατικής σύµβασης ως προς τα κάτωθι σηµεία: 
1. Πραγµατοποιήθηκε αλλαγή στο χρονικό διάστηµα των δραστηριοτήτων που τίθενται 

προς χρηµατοδότηση και πλέον το διετές σχέδιο δράσης ξεκινά από 1/11/2011 και 
ολοκληρώνεται στις 31/10/2013. Ειδικότερα, και σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 1251/2011 
απόφαση του VI Τµ. του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς επίσης και των Πράξεων 212 & 
213/2011 του Ζ Κλιµακίου, η ισχύς της σύµβασης χρηµατοδότησης ξεκινά µε την 
ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου νοµιµότητας του ελεγκτικού συνεδρίου. Στο 
πλαίσιο αυτό, και µε δεδοµένο ότι ο έλεγχος νοµιµότητας διαρκεί κατ’ ελάχιστον τριάντα 
ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής (σύµφωνα µε εκτιµήσεις της αρµόδιας 
υπηρεσίας), ως χρόνος έναρξης της σύµβασης ορίζεται η 1/11/2011 και εποµένως η 
ολοκλήρωση του διετούς σχεδίου δράσης καθορίζεται στις 31/10/2013. Απόρροια της 
συγκεκριµένης αναπροσαρµογής των χρονικών ορίων είναι η εκ νέου κατανοµή των 
ποσών ανά δίµηνο και ανά έτος, όπως αυτό παρουσιάζεται στο συνηµµένο της 
παρούσας εισήγησης σχέδιο του διετούς προγράµµατος δράσης της επιχείρησης. 
 

2. Πραγµατοποιήθηκε συµπλήρωση – διευκρίνιση στους όρους του σχεδίου σύµβασης και 
ειδικότερα επί του άρθρου 4: Υποχρεώσεις και δικαιώµατα των συµβαλλοµένων µερών. 
Η συµπλήρωση – διευκρίνιση αφορούσε το γεγονός, ότι στους ειδικούς όρους 4.1.1 και 
4.1.2 του αρχικού σχεδίου σύµβασης προβλέπονταν η κάλυψη των δαπανών 
µισθοδοσίας του προσωπικού της επιχείρησης που θα διατεθούν για την υλοποίηση των 
δράσεων του διετούς προγράµµατος, καθώς επίσης και η κάλυψη του συνόλου των 
λειτουργικών δαπανών. Εντούτοις, στο ίδιο σχέδιο σύµβασης και ειδικότερα στο 
παράρτηµα 1, η επιχείρηση είχε ήδη προσεγγίσει βάσει ειδικού πινακίου τα ακριβή ποσά 
που πρόκειται να καταβληθούν από τον δήµο για τις δαπάνες µισθοδοσίας του 
εµπλεκόµενου προσωπικού καθώς επίσης και τις λειτουργικές δαπάνες, και µάλιστα σε 
επίπεδο συνάρτησης µε την χρηµατοδότησή τους ακόµη και σε επίπεδο διακριτής 
δράσης. Εποµένως, οι ειδικοί όροι δεν θα έπρεπε να αναφέρουν την κάλυψη των 
δαπανών µισθοδοσίας του προσωπικού και του συνόλου των λειτουργικών δαπανών, 
αλλά θα έπρεπε να γίνει ένας όρος ο οποίος θα είχε ως εξής: 
a. 4.1.1: Να καταβάλλει τις αµοιβές στη ∆ηµοτική Επιχείρηση όπως αυτές έχουν 

προσδιορισθεί σύµφωνα µε την ανάλυση των δαπανών και εσόδων των δράσεων 
του διετούς σχεδίου δράσης (αναλυτικοί πίνακες κοστολόγησης δράσεων διετούς) 
και ειδικότερα βάσει των πινάκων των ενοτήτων 4.2 & 4.3, καθώς επίσης και 
σύµφωνα µε τα δεδοµένα των πινάκων του Παραρτήµατος 1 της παρούσας 
σύµβασης (διαφορά δαπανών και εσόδων όπου προκύπτει η αιτούµενη 
χρηµατοδότηση) 

 
3. Πραγµατοποιήθηκε αλλαγή στο άρθρο 5 του σχεδίου σύµβασης και ειδικότερα 

κατάργηση των άρθρων 5.8 & 5.9 τα οποία όριζαν ότι «σε περίπτωση που το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο εγκρίνει τη δηµιουργία δυνητικού Κοινωνικού Τέλους τότε η χρηµατοδότηση 
της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. προέρχεται και από τη συγκεκριµένη πηγή. Στην περίπτωση που δεν 
επαρκεί η χρηµατοδότηση από την συγκεκριµένη πηγή, τότε ο ∆ήµος συµπληρώνει την 
δόση της επιχορήγησης µε ίδιους πόρους από τον τακτικό του προϋπολογισµό. Τέλος, 
σε περίπτωση ύπαρξης δυνητικού τέλους Κοινωνικής Πολιτικής η Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. έχει την 
δυνατότητα εκχώρησης της συγκεκριµένης απαίτησης σε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα για 
τη λήψη µακροπρόθεσµου δανείου». Τονίζεται, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο παρερµήνευσε 
το συγκεκριµένο άρθρο και θεώρησε ότι το κοινωνικό τέλος θα αποτελέσει επιπρόσθετο 
έσοδο για την επιχείρηση, πλέον δηλαδή αυτών που αιτείται µέσω του διετούς 
προγράµµατος δράσης, και εποµένως θα υπήρχε αύξηση της συνολικής 
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χρηµατοδότησης γεγονός το οποίο δεν επιτρέπεται βάσει το άρθρου 2 της οικ.43887/3-
8-2007 υπουργικής αποφάσεως. Εντούτοις, το συγκεκριµένο άρθρο είχε ως στόχο να 
εξειδικεύσει τις πηγές χρηµατοδότησης του διετούς σχεδίου δράσης της επιχείρησης, 
δηλαδή να καθορίσει το γεγονός ότι το κοινωνικό τέλος που έχει θεσπίσει ο δήµος θα 
αφορά αφενός την χρηµατοδότηση της τοκοχρεολύσιας δόσης του δανείου από το ΤΠ∆∆ 
της επιχείρησης, και αφετέρου την µερική χρηµατοδότηση του διετούς σχεδίου (βλέπε 
σχετική βεβαίωση της οικονοµικής υπηρεσίας). Εν κατακλείδι, στο πλαίσιο του παρόντος 
τροποποιηµένου διετούς σχεδίου δράσης, και προς αποφυγή παρερµηνειών, το άρθρο 
5.8 αλλά και το 5.9 καταργούνται και σε ότι αφορά την χρηµατοδότηση από τον ∆ήµο 
αυτή ορίζεται πλέον επακριβώς από το άρθρο 5.1. 
 

4. Τέλος, πραγµατοποιήθηκε αλλαγή στο άρθρο 7 του σχεδίου σύµβασης σε ότι αφορά την 
επιτροπή παρακολούθησης. Στο πλαίσιο αυτό έγινε νέος και ακριβής ορισµός των µελών 
της επιτροπής η οποία πλέον αποτελείται από: 

a. ∆ύο (2) εκπρόσωπους του ∆ήµου ένας εκ των οποίων ορίζεται ο εκάστοτε 
∆ήµαρχος ως Πρόεδρος της επιτροπής µε αναπληρωτή τον εκάστοτε αιρετό που 
του έχουν ανατεθεί αρµοδιότητες σε θέµατα παιδείας, καθώς επίσης και ο κ. 
Κεϋσίδης Γεώργιος ∆Ε / ∆ιοικητικός Υπάλληλος / Προϊστάµενος ταµείου του 
∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης µε αναπληρωτή του τον κ. Ευθυµιάδη Αχιλλέα 
ΤΕ / Οικονοµικού – ∆ιοικητικού / µόνιµο υπάλληλο της οικονοµικής υπηρεσίας 

b. Έναν (1) εκπρόσωπο της ∆ηµοτικής Επιχείρησης, ο οποίος είναι ο εκάστοτε 
Πρόεδρός της όπως έχει οριστεί από τις αποφάσεις των αρµόδιων θεσµικών 
οργάνων (δηµοτικό και διοικητικό συµβούλιο). 

 
ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ : 

• 14/18-7-2011 Απόφαση διοικητικού συµβουλίου περί έγκρισης του ∆ιετούς Σχεδίου 
∆ράσης της επιχείρησης 

• 220/18-7-2011 Απόφαση δηµοτικού συµβουλίου περί έγκρισης του ∆ιετούς Σχεδίου 
∆ράσης της επιχείρησης 

• υπ’ αριθµ. Πρωτ. 43735/6-9-2011 Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
• 32/20-9-2011 Απόφαση διοικητικού συµβουλίου περί έγκρισης της τροποποίησης του 

∆ιετούς Σχεδίου ∆ράσης της επιχείρησης σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις της υπ’ 
αριθµ. Πρωτ. 43735/6-9-2011 Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και νέα υποβολή για 
προσυµβατικό έλεγχο 

  
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ : 
• Τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06 - ΦΕΚ 114/08-062006) 

και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 1 και της παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, 
όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 

• Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. οικ.43887/3-8-2007 υπουργικής αποφάσεως 
 

Εισηγούµαστε: 
• Την Έγκριση τροποποίησης ∆ιετούς Σχεδίου ∆ράσης της Κ∆Ε∆ΑΜ σύµφωνα µε τις 

παρατηρήσεις της υπ’ αριθ. Πρωτ. 43735/6-9-2011 Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 
νέα υποβολή για προσυµβατικό έλεγχο.  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την αριθ. 32/2011  απόφαση του ∆.Σ. της 
Κ∆Ε∆ΑΜ 

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                     Κατά πλειοψηφία 
      Με ψήφους 21 υπέρ  (Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Αρπατζάνη Μαρία, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μπουντούρη Παρασκευή, 
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Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσίδης Γεώργιος, Ακτσελής Γεώργιος, Καρράς Ευστράτιος, Μεζίκης 
Βασίλειος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πατσιάς Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Λαδάς Παράσχος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Κυριλλίδης Γεώργιος, 
Λεµονίδου ∆έσποινα, Χοϊδης Χαράλαµπος), λευκό 4 (Κατσαρός Ιωάννης, Παυλίδου Λαµπρινή, 
Τσιριγώτης Αρσένιος, Βούζας Ηλίας). 
 
Α). Εγκρίνει την τροποποίηση του ∆ιετούς Σχεδίου ∆ράσης της Κ∆Ε∆ΑΜ σύµφωνα µε τις 
παρατηρήσεις της υπ’ αριθ. Πρωτ. 43735/6-9-2011 Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την εκ 
εκ νέου υποβολή της για προσυµβατικό έλεγχο.  
 
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
                         
                            Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  295/2011 
 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
 
Ακτσελής Γεώργιος                           
                                               Ακριβές  Απόσπασµα,  
 
                                               Αµπελόκηποι  28 – 9 - 2011  
                                      
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                  Ο Πρόεδρος   
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                      Ακτσελής Γεώργιος 
 

   


