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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  03 - 10 - 2016 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης :296/2016 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου στο πρόγραµµα Επανένταξης µακροχρόνια 
ανέργων στην αγορά εργασίας(Νέα Κοινωφελής Εργασία). Προσδιορισµός του ποσού των 
απαιτούµενων υλικών και του κόστους αυτών. Παροχή εξουσιοδότησης προς τον ∆ήµαρχο 
να υπογράψει τις σχετικές συµβάσεις µε το ΤΠ∆ και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα για την 
υλοποίηση του έργου. Αναµόρφωση προϋπολογισµού (25η αναµόρφωση). 
 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 03η του µήνα Οκτωβρίου έτους 2016, 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00µ.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 12366/29-09-2016 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 Αποστολίδου Μαρία 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Γυµνόπουλος Κοσµάς 2 Αβραµίδης Κυριάκος 
3 Κωνσταντίνου Κυριάκος 3 Γρούγιος Ηλίας 
4 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 4 Εµεινίδης Αναστάσιος 
5 Καρράς Ευστράτιος 5 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 
6 Σιδηρόπουλος Σάββας 6 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
7 Κουσενίδης Αλέξανδρος 7  
8 Παναγιωτίδης Γαβριήλ  8  
9 Μανωλόπουλος Βασίλης 9  

10 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 10  
11 Σουσλόγλου Νικόλαος 11  
12 Κατζικάς Γεώργιος 12  
13 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 13  
14 Κεσόγλου Παύλος 14  
15 Μεζίκης Βασίλειος 15  
16 Κυριλλίδης Γεώργιος 16  
17 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 17  
18 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 18  
19 Λαϊνάκου Αφροδίτη 19  
20 Καζαντζίδης Γεώργιος 20  
21 Αβραµίδης Μωϋσής 21  
22 Λαδάς Παράσχος 22  
23 Γκαλέτσης Αθανάσιος 23  
24 Ράπτου Ολγα 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  

 

Ο Αντιπρόεδρος  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 η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.  
 
Επίσης κλήθηκαν και παρέστησαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Μενεµένης κ. Παληκαρίδου και  η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων κ. 
Κόπτη Ελένη. 
 

Ο Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο έκτακτο θέµα το οποίο οµόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί 
σαν θέµα της ηµερήσιας διάταξης (το θέµα εισάγεται ωε έκτακτο λόγω δηµοσίευσης της ΚΥΑ 
2/75333/∆Π∆Α/στο ΦΕΚ 3108 Β΄27-09-2016 το οποίο κυκλοφόρησε στις 29/09/2016 η οποία αφορά τον 
καθορισµό του ύψους της χρηµατοδότησης έτους 2016 για την ενίσχυση των ΟΤΑ από το ΤΠ∆ για την 
υλοποίηση του προγράµµατος επανένταξης µακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας(Νέο Πρόγραµµα 
Κοινωφελούς Εργασίας) , δοθέντος ότι η έναρξη των προσλήψεων  των ωφελουµένων του προγράµµατος 
έχει προγραµµατισθεί για την 10/10/2016. Ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Παπαγεωργίου Αθανάσιος 
έθεσε υπόψη των µελών ότι:  

 
Με την ΚΥΑ Αριθµ. 6.1714/5.1504 (ΦΕΚ 424/22-2-2016 Β’) «Προώθηση της απασχόλησης µέσω 
προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020» Καταρτίστηκε η ∆ράση 
«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
2014−2020», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, 
Εκπαίδευση & ∆ιά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. 
Η ∆ράση αυτή αποσκοπεί: 
α) στην επανασύνδεση των µακροχρονίων ανέργων 
και ευάλωτων οµάδων στην αγορά εργασίας 
β) στη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης των ανέργων, 
γ) στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών 
δ) στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων µε τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. 
 
Ο ∆ήµος µας ανταποκρίθηκε στην ανωτέρω  δράση  επιθυµώντας να συµµετέχει στο Πρόγραµµα 
Επανένταξης Μακροχρωνίως ανέργων στην αγορά εργασίας, και  υπέβαλε προς έγκριση την εξής 
συνοπτική περιγραφή και προϋπολογισµό των έργων που θα υλοποιηθούν κατά το ά οκτάµηνο. Η κάτωθι 
είναι η Πράξη Ένταξης, όπως υποβλήθηκε και εγκρίθηκε αρµοδίως:  
 
1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ / ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ - ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.       
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ / ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ / ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ :   
19  ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ,  
2 ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
27  ∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, 
2  ∆Ε ΚΛΗΤΗΡΩΝ - Ο∆ΗΓΩΝ (µε άδεια οδήγησης κατηγορίας Β΄) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ :  
Σήµερα στον ∆ήµο µας υπηρετούν συνολικά 279 υπάλληλοι (240 τακτικοί + 39 ορισµένου χρόνου). 
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι στο γραφείο ανθρώπινου δυναµικού το οποίο έχει την αρµοδιότητα να 
σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρµογή όλων των διαδικασιών και εσωτερικών κανονισµών που 
ρυθµίζουν τις σχέσεις του ∆ήµου µε το προσωπικό του, στο πλαίσιο πάντα των γενικότερων ρυθµίσεων 
της Πολιτείας υπηρετούν τρεις (3) διοικητικοί υπάλληλοι, για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες, και στο 
γραφείο διοικητικής µέριµνας 3 κλητήρες - θυρωροί, εκ των οποίων ο ένας (1) µόνο εκτελεί καθήκοντα 
κλητήρα (οι άλλοι 2 είναι θυρωροί) και ένας (1) Οδηγός διοικητικών υπηρεσιών, οι οποίοι εξυπηρετούν όχι 
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µόνο τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του ∆ήµου, αλλά και αυτές των νοµικών προσώπων, έχοντας τη 
µέριµνα για τις επιδόσεις εγγράφων σε όλους τους υπαλλήλους των υπηρεσιών µας, τις µετακινήσεις και 
µεταφορές αυτών κ.λπ.. Επίσης στα Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου µας υπηρετούν εννέα (9) ∆ιοικητικοί 
υπάλληλοι και κανείς κλητήρας, που δεν επαρκούν για τις ανάγκες του, αφού οι αρµοδιότητες και οι 
λειτουργίες αυτών είναι ανάλογες ενός µικρού ∆ήµου. Γίνεται εύκολα κατανοητό ότι για να ανταπεξέλθουν 
οι ανωτέρω υπηρεσίες στον αριθµό των επιπλέον 409 εργαζοµένων που θα προσληφθούν στα πλαίσια 
του συγκεκριµένου προγράµµατος, θα πρέπει να στελεχωθούν µε τον ανωτέρω αριθµό διοικητικών 
υπαλλήλων και κλητήρων-οδηγών.  
Επίσης προγραµµατίζουµε την καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης λειτουργίας των πάσης φύσεως 
επιχειρήσεων στον ∆ήµο µας. Το υποστελεχωµένο Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης, το οποίο 
υπάρχει και λειτουργεί στον ∆ήµο µας και το οποίο δεν δύναται να ασκήσει όλα τα προβλεπόµενα 
καθήκοντα και αρµοδιότητές του, παρέχει περιορισµένα στοιχεία σχετικά µε τις υπάρχουσες επιχειρήσεις 
και γίνεται προσπάθεια πλήρους µηχανοργάνωσής του. Επίσης, υπάρχει έλλειψη στοιχείων και από τα 
αρµόδια Επιµελητήρια (επαγγελµατικό, βιοτεχνικό, βιοµηχανικό) αλλά και τους τοπικούς εµπορικούς - 
επαγγελµατικούς συλλόγους. Συνεπώς θεωρείται απαραίτητη η αναλυτική καταγραφή του συνόλου των 
επιχειρήσεων που λειτουργούν στα όρια του ∆ήµου µας, µε στόχο την κατηγοριοποίησή τους µε σκοπό τα 
αποτελέσµατα αυτής της καταγραφής να χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία µελετών αντιµετώπισης της 
ανεργίας τοπικά και µελετών ανάπτυξης είτε σε συγκεκριµένες περιοχές του ∆ήµου είτε γενικότερα στα 
διοικητικά του όρια. 
Τέλος επιθυµούµε να εµπλουτίσουµε τα στοιχεία του Εθνικού ∆ηµοτολογίου, να τακτοποιήσουµε - 
εκκαθαρίσουµε το αρχείο των οργανικών µονάδων του ∆ήµου µας, να επικαιροποιήσουµε τα υπάρχοντα 
έντυπα κ.α., δράσεις που είναι αδύνατο να πραγµατοποιηθούν µε το υπάρχον προσωπικό.  

ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΑ (σε €) 

2 Η/Υ 1.000,00 Χ 2  

  2.000,00 

1 εκτυπωτής 150,00   

  150,00 

1 scanner 150,00  

  150,00 

4 tablets 400,00 Χ 4  

  1.600,00 

4 κάρτες microSD 35,00 Χ 4  

  140,00 

  4.040,00 
 
2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ / ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :  
ΦΥΛΑΞΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ / ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ / ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ :  
42 ∆Ε ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ :  
Στον ∆ήµο µας υπηρετούν οκτώ (8) Φύλακες - Θυρωροί και επτά (7) Σχολικοί Φύλακες που είναι 
αδύνατον να ανταποκριθούν στα καθήκοντα φύλαξης και στοιχειώδους ελέγχου του συνόλου των 
πολυάριθµων δηµοτικών µας κτηρίων και εγκαταστάσεων (π.χ. το κτήριο του κεντρικού ∆ηµαρχείου, τα 
κτήρια των Πολιτιστικών Κέντρων, το κτήριο του ΚΕΠ Αµπελοκήπων, οι διάφορες ανοιχτές και κλειστές 
αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις πολιτισµού, θέατρα κ.λπ.) καθώς και  των 20 σχολικών 
συγκροτηµάτων, αλλά και των δοµών των νοµικών µας προσώπων, που υπάρχουν διάσπαρτα σε κάθε 
κοινότητα. Απαιτείται λοιπόν η στελέχωση, έστω και προσωρινά µε το ανωτέρω προσωπικό, που θα 
προσφέρει το προαναφερθέν έργο. 
ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΑ (σε €) 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    

 5.040,00  

  5.040,00 
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ΓΑΛΑ 7.140,00  

  7.140,00 

  12.180,00 
 
3. ΟΝΟΜΑΣΙΑ / ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ / ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ / ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ :   
38  ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ :  
Στον ∆ήµο µας υπηρετούν δύο (2) µόνιµες καθαρίστριες -στές εσωτερικών χώρων, και πέντε (5) Ι.∆.Α.Χ. 
καθαρίστριες σχολικών κτηρίων, που είναι αδύνατον να ανταποκριθούν στα καθήκοντα στοιχειώδους 
καθαρισµού και τήρησης των κανόνων υγιεινής στους χώρους των δραστηριοτήτων των πολυάριθµων 
δηµοτικών µας κτηρίων και  εγκαταστάσεων (π.χ. το κτήριο του κεντρικού ∆ηµαρχείου, τα κτήρια των 
Πολιτιστικών Κέντρων, το κτήριο του ΚΕΠ Αµπελοκήπων, οι διάφορες ανοιχτές και κλειστές αθλητικές 
εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις πολιτισµού, θέατρα κ.λπ.), καθώς και  των 20 σχολικών συγκροτηµάτων, 
αλλά και των δοµών των νοµικών µας προσώπων. 
Επίσης στο Ν.Π.∆.∆. µας υπηρετούν δύο (2) καθαρίστριες -στές εσωτερικών χώρων, που και αυτές δεν 
επαρκούν για τα αντίστοιχα καθήκοντα, όπως ακριβώς συµβαίνει και στην Κοινωφελή ∆ηµοτική µας 
Επιχείρηση (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.), όπου εργάζονται δύο (2) άτοµα αντίστοιχης ειδικότητας. 
Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η στελέχωση έστω και προσωρινά µε το ανωτέρω προσωπικό, που θα 
προσφέρει το προαναφερθέν έργο. 
ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΑ (σε €) 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡ.  
ΧΩΡΩΝ   

 

 4.560,00  

  4.560,00 

ΓΑΛΑ 6.460,00  

  6.460,00 

  11.020,00 
 
4. ΟΝΟΜΑΣΙΑ / ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :  
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΩΝ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ / ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ / ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ :   
10  ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 
2 ∆Ε  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 
1  ∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ :  
Παροχή προσχολικής αγωγής στα φιλοξενούµενα νήπια & φροντίδα σίτισής τους. Στα  Νοµικά Πρόσωπα 
του ∆ήµου µας λειτουργούν συνολικά εννέα (9) παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί και τέσσερα (4) 
Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης. Στις δοµές αυτές υπηρετούν δέκα (10) ΤΕ Βρεφονηπιοκόµοι, έξι (6) 
∆Ε Βοηθοί Βρεφοκόµοι και τρεις (3) ∆Ε Μάγειρες, που δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών ειδικά 
µετά την πρόσφατη, µε νοµοθετική ρύθµιση, µείωση του ωραρίου εργασίας του προσωπικού αυτού. 
Για την απρόσκοπτη και αποτελεσµατική λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών των 
Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω στελέχωση µε το ανωτέρω 
εξειδικευµένο προσωπικό το οποίο θα αναλάβει µέρος της φροντίδας και της δηµιουργικής απασχόλησης 
των νηπίων και των βρεφών των δοµών αυτών. 
ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΑ (σε €) 

ΜΑΓΕΙΡΩΝ    

 120,00  

  120,00 

ΓΑΛΑ 170,00  

  170,00 

  290,00 



Α∆Α: 78ΨΙΩΨΕ-9ΝΩ 
 

 

 
5. ΟΝΟΜΑΣΙΑ / ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :   
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε.) ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ / ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ / ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ :   
1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
3 ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ : 
Σύνταξη µελέτης για την πλήρη αναβάθµιση των υποδοµών Τ.Π.Ε. όλων των υπηρεσιών του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης, που αφορά στην προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) και 
εγκατάστασή τους στις υπηρεσίες. Η εγκατάσταση διαφέρει από υπηρεσία σε υπηρεσία καθώς κάθε 
τµήµα λειτουργεί µε διαφορετικές εφαρµογές.  
Η ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισµού κρίνεται επιβεβληµένη καθώς οι υπηρεσίες µε τη συνένωση 
των ∆ήµων Αµπελοκήπων και Μενεµένης έχουν ιδιαίτερα αυξηµένο φόρτο εργασίας. Επίσης οι σύγχρονες 
εφαρµογές που είναι εγκατεστηµένες στο ∆ήµο και απαιτούν διασύνδεση και διαλειτουργικότητα µε 
συστήµατα άλλων υπηρεσιών και του ∆ηµόσιου τοµέα γενικότερα (Υπουργεία, Γενικές Γραµµατείες κλπ) 
απαιτούν συστήµατα που να είναι γρήγορα σε ανταπόκριση, επεξεργασία και παράλληλα ικανά να 
ανταποκρίνονται άµεσα στα αιτήµατα των πολιτών. 
Οι απαιτήσεις αυτές δεν  µπορούν να ικανοποιούνται άµεσα από το Γραφείο ΤΠΕ του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων-Μενεµένης καθώς το γραφείο είναι υποστελεχωµένο (3 υπάλληλοι), υπάρχει 
κατακερµατισµός των υπηρεσιών σε διάφορα κτίρια ενώ η αναβάθµιση των υποδοµών ΤΠΕ θα χρειαστεί 
πολύ χρόνο τόσο ως προς την προετοιµασία των µηχανηµάτων όσο και στην εγκατάσταση εφαρµογών 
που απαιτούνται από τους χρήστες, καθώς κάθε χρήστης έχει τη δική του ταυτότητα, δικές του ανάγκες και 
διαφορετικές εφαρµογές στον υπηρεσιακό του εξοπλισµό. 
ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΣ/τεµ ΣΥΝΟΛΑ (σε €) 
12 Ηλεκτρονικοί  Υπολογιστές   
(µε προεγκατεστηµένο λογισµικό) 1.000,00 12.000,00  

 
6. ΟΝΟΜΑΣΙΑ / ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :  
ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ / ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ / ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ :   
5  ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 
14  ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
3 ∆Ε ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ  
2  ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
1 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
1  ∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 
1  ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ  
8  ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 
4  ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 
1 ΠΕ ΖΩΓΡΑΦΩΝ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
1 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 
1 ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ :  
Υποέργο 1 : Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στα ευπαθή ηλικιωµένα µέλη των Κ.Α.Π.Η. του 
Ν.Π.∆.∆. 
Σχεδιασµός, υλοποίηση, έλεγχος και αξιολόγηση προγραµµάτων ευπαθών µελών των Κ.Α.Π.Η. µας. 
Αντιµετώπιση των εκτεταµένων κοινωνικών προβληµάτων που βιώνουν ηλικιωµένοι πολίτες, που ζουν 
στα όρια της φτώχειας. Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς αυτούς.  
Αυτή τη στιγµή στο Ν.Π.∆.∆. µας υπηρετεί µία (1) υπάλληλος κλάδου ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, η 
οποία όπως είναι φυσικό δεν επαρκεί για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Επίσης δεν υπηρετεί 
Ψυχολόγος. 
Υποέργο 2 : Παροχή υπηρεσιών υγείας στα πλαίσια λειτουργίας των ∆ηµοτικών µας Πολυϊατρείων   
Στον ∆ήµο µας  λειτουργούν δύο (2) ∆ηµοτικά Πολυϊατρεία (Αµπελοκήπων και Αγίου Νεκταρίου) που 
προσφέρουν στους κατοίκους ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, µε ιατρούς συµβασιούχους έργου, 
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µικροβιολογικό εργαστήριο και υπερσύγχρονο φυσικοθεραπευτήριο, εξυπηρετώντας έτσι άριστα τους 
κατοίκους µας. Εκτός των ιατρών είναι απαραίτητη και η ύπαρξη νοσηλευτών - τριών, που θα 
υποστηρίζουν το ανωτέρω έργο. Στον δήµο µας υπηρετεί µόνο µία (1) νοσηλεύτρια και τρεις (3) στο 
Ν.Π.∆.∆., που δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες όλων των προαναφερόµενων δοµών. Ο ∆ήµος 
σε συνεργασία µε το Ε∆∆ΥΠΠΥ έχει πρόσφατα προβεί στη δηµιουργία ΚΕΠ Υγείας καθώς και στη 
λειτουργία της Πύλης Ενηµέρωσης του Πολίτη. Με αφορµή αυτό το γεγονός ο ∆ήµος στοχεύει να 
δηµιουργήσει ένα βασικό πρόγραµµα που θα αφορά την προληπτική εξέταση πολιτών. 
Υποέργο 3 : Λειτουργία Συµβουλευτικών Σταθµών και Υπηρεσίας Συµβουλευτικής Γονέων 
Η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα και η επακόλουθη ραγδαία αύξηση της ανεργίας του παραγωγικά, 
ενεργού πληθυσµού, έχει επιφέρει σηµαντικές ανατροπές στον κοινωνικό - οικονοµικό ιστό, στις 
οικογενειακές σχέσεις, στη διατήρηση του  πρότερου βιοτικού επιπέδου ζωής των νοικοκυριών, µε 
αποτέλεσµα -µεταξύ άλλων- την  ανθρωπιστική κρίση και  την  αύξηση των  νεόπτωχων.  
Επιτακτική είναι πλέον η ανάγκη του πληθυσµού για κοινωνική µέριµνα και προστασία. 
Στα πλαίσια της Κοινωνικής πολιτικής, η Τοπική Αυτοδιοίκηση που είναι ο άµεσος αποδέκτης όλων των 
κοινωνικοοικονοµικών προβληµάτων και αιτηµάτων του πληθυσµού καλείται να αντιµετωπίσει  νέες 
δυσεπίλυτες προκλήσεις και να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο µε σοβαρές όµως ανεπάρκειες σε υλικά 
µέσα και έµψυχο δυναµικό. 
Γι’ αυτό χρειάζεται ενδυνάµωση και στήριξη, µε ανθρώπινο εξειδικευµένο προσωπικό (κοινωνικοί 
λειτουργοί, ψυχολόγοι) ώστε να λειτουργήσει αποτελεσµατική µονάδα Συµβουλευτικού Σταθµού και 
Υπηρεσίας Συµβουλευτικής Γονέων και να υλοποιηθούν δράσεις κοινωνικού σχεδιασµού και εφαρµογής 
κοινωνικών προγραµµάτων στις ευάλωτες πληθυσµιακές οµάδες (άνεργοι, µονογονεϊκές οικογένειες, 
άτοµα µε αναπηρία, ανασφάλιστοι, ROMA, άστεγοι κ.α.). Επίσης το εξειδικευµένο προσωπικό θα 
συµβάλει  στην καταγραφή και αξιολόγηση των συγκεκριµένων δράσεων, προκειµένου να είναι 
µετρήσιµες, ώστε να βελτιωθούν τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά τους. 
Υποέργο 4 : Εξειδίκευση κοινωνικού προφίλ του ∆ήµου 
∆ηµιουργία χρήσιµης βάσης δεδοµένων. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ως τεκµαρτό στοιχείο για την 
προετοιµασία  µελετών, ολοκληρωµένων σχεδίων, προγραµµάτων ΕΣΠΑ κτλ, µε στόχο την διαµόρφωση 
πολιτικής και τον εντοπισµό εξειδικευµένων µεθόδων αντιµετώπισης των κοινωνικών προβληµάτων των 
κατοίκων του ∆ήµου. 
Υποέργο 5 : ∆ηµιουργία κοινωνικού παντοπωλείου 
Λόγω της οικονοµικής κρίσης και της ανεργίας υπάρχει πληθώρα συµπολιτών µας που δεν έχει τη 
δυνατότητα να καλύψει βασικές της ανάγκες. Η δηµιουργία του κοινωνικού παντοπωλείου θα µπορέσει να 
καλύψει τις ανάγκες όσων δε µπόρεσαν για διάφορους λόγους να ενταχθούν π.χ. στο ΤΕΒΑ/Πρόγραµµα 
Επισιτιστικής Βοήθειας και Βασικής Υλικής Συνδροµής. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο µπορεί να 
λειτουργήσει µε δωρεές ιδιωτών αλλά και επιχειρήσεων καθώς και µε τα προϊόντα που δεν έχουν 
διανεµηθεί από το πρόγραµµα του ΤΕΒΑ. 
Υποέργο 6 : Στελέχωση και οργάνωση Τράπεζας Ρούχων  
Στο ∆ήµο µας λειτουργεί Τράπεζα Ρούχων µε τη χορηγία ρούχων, υποδηµάτων κλπ από ιδιώτες µε τη 
βοήθεια εθελοντών µόνο που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις αυξηµένες ανάγκες, γεγονός που καθιστά 
περιοριστική την πρόσβαση στους ωφελούµενους και µειώνει το λειτουργικό ρόλο της Τράπεζας Ρούχων. 
Υποέργο 7 : Στελέχωση και οργάνωση Τράπεζας Φαρµάκων  
Στο ∆ήµο µας λειτουργεί Τράπεζα Φαρµάκων µε τη χορηγία φαρµάκων από ιδιώτες µε τη βοήθεια 
εθελοντών και  την επίβλεψη του προσωπικού του Πολυϊατρείου που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις 
αυξηµένες ανάγκες οργάνωσης  και συντονισµού της τράπεζας. Τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονοµικής 
κρίσης είναι πολλοί οι συµπολίτες µας που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στα έξοδα της 
φαρµακευτικής τους περίθαλψης και απευθύνονται στην Τράπεζα Φαρµάκων του ∆ήµου. 
  Υποέργο 8 : Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης Αδέσποτων ζώων 
Ο ∆ήµος µας διαθέτει πρόγραµµα για τη ∆ιαχείριση των Αδέσποτων ζώων του ∆ήµου όπως ορίζει η 
ελληνική νοµοθεσία. Βάσει του προγράµµατος, η Υπηρεσία µας συνεργάζεται µε ιδιώτη κτηνίατρο για τις 
απαραίτητες κτηνιατρικές διαδικασίες. Η παρακολούθηση του προγράµµατος λόγω των ιδιαίτερων 
γνώσεων κτηνιατρικής φύσης που απαιτεί καθίσταται δυσχερής για την Υπηρεσία. Με την παρουσία 
εξειδικευµένου κτηνιάτρου θα καταστεί δυνατή επίσης η λεπτοµερής καταγραφή και παρακολούθηση του 
πληθυσµού αδέσποτων και ο έγκαιρος και έγκυρος προγραµµατισµός για την σύνταξη της επόµενης 
τεχνικής µελέτης του προγράµµατος. 
Υποέργο 9 : Λειτουργία Γραφείου Προνοιακών Επιδοµάτων 
Ο ∆ήµος µας εξυπηρετείται µέχρι σήµερα από το ∆ήµο Θεσσαλονίκης για τα Προνοιακά Επιδόµατα. 
Σύντοµα όµως (εντός του 2016) θα πρέπει να αναλάβει την εξυπηρέτηση των ωφελουµένων του. Για τη 
λειτουργία της υπηρεσίας απαιτείται η στελέχωσή της µε διοικητικό προσωπικό καθώς και τις ειδικότητες 
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που αναφέρονται για τη συγκρότηση των επιτροπών που προβλέπονται βάσει νόµου για την οµαλή 
παροχή υπηρεσιών. 
Υποέργο 10 : Εκγύµναση πολιτών στα πλαίσια δηµοτικών αθλητικών προγραµµάτων 
Η πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση των αθλητικών προγραµµάτων του ∆ήµου είναι άκρως 
απαραίτητη, καθώς εξυπηρετεί ιδίως την ανάγκη της δια βίου άθλησης η οποία και πρέπει να αποτελεί µια 
από τις βασικές συνιστώσες για την ποιοτική διαχείριση και ουσιαστική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, 
λαµβάνοντας υπόψη το σύγχρονο τρόπο ζωής και τα αποτελέσµατα των ερευνών για τη θετική επίδραση 
της άσκησης στην υγεία και στην ψυχοκοινωνική κατάσταση του ατόµου. Η άσκηση µε τη συστηµατική 
επιστηµονική καθοδήγηση, αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί βελτιώνει την ποιότητα ζωής 
του ανθρώπου, θωρακίζει την υγεία, συµβάλλει στην πρόληψη εκφυλιστικών τάσεων, στην ανάπτυξη 
διαπροσωπικών σχέσεων και σε µια καλύτερη σχέση ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος. Ο σκοπός 
είναι η βελτίωση του βιολογικού επιπέδου των αθλουµένων, η καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα και 
αθλητικής συνείδησης, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και η αναψυχή των αθλουµένων.  
Υποέργο 11 : Λειτουργία βιβλιοθηκών  
Στο ∆ήµο µας υπάρχουν 3 βιβλιοθήκες. Στη ∆ηµοτική κοινότητα Αµπελοκήπων υπάρχει η « Αριστοτέλειος 
βιβλιοθήκη» και η παιδική βιβλιοθήκη που είναι κλειστή λόγω έλλειψης προσωπικού. Στη δηµοτική 
κοινότητα Μενεµένης λειτουργεί παιδική βιβλιοθήκη που πλέον έχει πλαισιωθεί και µε αρκετά βιβλία 
ενηλίκων. Στο δήµο µας εργάζονται πέντε (5) βιβλιοθηκονόµοι η µία εκ των οποίων εκτελεί και χρέη 
προϊσταµένης στο Τµήµα Παιδείας-Αθλητισµού-Πολιτισµού. Κρίνεται απαραίτητη η στελέχωση µε τέσσερις 
(4) βιβλιοθηκονόµους που θα βοηθήσουν στη λειτουργία των  υπαρχόντων, αλλά κυρίως να θέσουν πάλι 
σε λειτουργία την κλειστή παιδική βιβλιοθήκη των Αµπελοκήπων. Πρόσθετα θα υλοποιήσουν και διάφορες 
δράσεις  παρουσιάσεις βιβλίων, σχολικές επισκέψεις κλπ.   
Υποέργο 12 : Παροχή υπηρεσιών δηµιουργικής απασχόλησης στα φιλοξενούµενα παιδιά των Κέντρων 
∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. 
Για την απρόσκοπτη και αποτελεσµατική λειτουργία των Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω στελέχωση του δυναµικού των ανωτέρω δοµών µε 
εξειδικευµένο εκπαιδευτικό προσωπικό το οποίο και θα αναλάβει την δηµιουργική απασχόληση των 
παιδιών των δοµών αυτών. Συγκεκριµένα πρόκειται περί δραστηριοτήτων άθλησης (εκµάθηση 
παραδοσιακών χορών), θεατρικής αγωγής, εικαστικών τεχνών κ.τ.λ.. Επιπλέον υπάρχει και η ανάγκη 
αντικατάστασης προσωπικού που απουσιάζει για λόγους εγκυµοσύνης. 
Υποέργο 13 : Υπηρεσίες υποστήριξης ωφελουµένων ευπαθών κοινωνικών οµάδων του Προγράµµατος 
"Βοήθεια Στο Σπίτι" της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. 
Για την απρόσκοπτη και αποτελεσµατική λειτουργία του Προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι" της 
Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω στελέχωση του δυναµικού των ανωτέρω δοµών µε 
εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό καθώς και βοηθητικό προσωπικό προκειµένου να 
αντιµετωπισθούν οι καθηµερινές ανάγκες των ωφελουµένων των ευπαθών κοινωνικών οµάδων που 
εξυπηρετούνται από το εν λόγω πρόγραµµα, αντικαθιστώντας  προσωπικό που απουσιάζει για λόγους 
λοχείας-ανατροφής τέκνων και συνταξιοδότησης. 
   7. ΟΝΟΜΑΣΙΑ / ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  
ΕΡΓΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ / ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ / ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ :  
6  ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
4  ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
2 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
6  ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
6 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
2 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 
2 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
1 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  µε άδεια οδήγησης κατηγορίας Β  
1  ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 
3 ∆Ε ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ 
12 ∆Ε ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ 
5 ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
3 ∆Ε Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 
14 ∆Ε ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 
3 ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ µε άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ + ΠΕΙ   
4 ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ   
2 ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ µε άδεια οδήγησης κατηγορίας Β 
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2 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ∆ΕΣ 
3  ∆Ε ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ    
1 ∆Ε ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ µε άδεια οδήγησης κατηγορίας Β 
2  ∆Ε ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 
2  ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙ∆ΕΡΑ∆ΩΝ 
12 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ :  
Υποέργο 1 : Καταγραφή ∆εδοµένων στο οδικό δίκτυο 
Άµεσος στόχος είναι η αναλυτική καταγραφή όλων των στοιχείων  αστικού εξοπλισµού ( παγκάκια, 
στέγαστρα, στάσεις, κολώνες φωτισµού, φωτιστικά …)  και ποικιλιών  φυτεύσεων αλλά και δένδρων και η 
κατηγοριοποίησή τους µε σκοπό να χρησιµοποιηθούν τα στοιχεία αυτά για τη σύνταξη µελετών αλλά και 
στη µηχανογράφηση του δήµου. 
Υποέργο  2 : Εισαγωγή  αυθαιρέτων Κατασκευών 
Άµεσος στόχος είναι η  υπαγωγή στο Ν. 4178/2013 παλαιών αυθαίρετων κατασκευών του ∆ήµου ώστε να 
«νοµιµοποιηθούν». Με αυτό τον τρόπο ρυθµίζονται παλιές εκκρεµότητες  µε αποτέλεσµα να µπορούν να 
χρηµατοδοτηθούν επεµβάσεις. 
Υποέργο 3 : Αποτυπώσεις κτιριακών υποδοµών 
Σε πολλά ∆ηµοτικά και Σχολικά κτίρια δεν υφίστανται αποτυπώσεις αυτών και κυρίως σε ψηφιακή µορφή 
ή λόγω παλαιότητας κατασκευής ή λόγω αλλαγής της αρχικής κατάστασης µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει 
καταγραφή των πραγµατικών στοιχείων αυτών.  
Υποέργο 4 : Αποτυπώσεις  οδών προς διάνοιξη στον συνοικισµό «Αγ. Νεκταρίου» 
Με την πράξη εφαρµογής στον συνοικισµό Αγ. Νεκταρίου έχουν διαµορφωθεί κοινόχρηστοι χώροι ( 
πρασίνου, οδών, πλατειών….)  οι οποίοι χρήζουν υψοµετρικής αποτύπωσης ώστε να µπορέσουµε να 
γίνουν οι αντίστοιχες µελέτες διαµόρφωσης 
Υποέργο 5 : Συντήρηση/κατασκευή αστικών περιοχών 
Οι ανάγκες του ∆ήµου που αφορούν τις αστικές περιοχές προκύπτουν τόσο από την Πράξη Εφαρµογής 
στον συνοικισµό Αγ. Νεκταρίου, για διάνοιξη νέων οδών, όσο και από την ανάγκη συντήρησης 
υφιστάµενων οδών, πεζοδροµίων, κρασπέδων κλπ. Το υφιστάµενο προσωπικό του ∆ήµου, που 
αποτελείται από πέντε (5) οικοδόµους τεχνίτες, αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες αυτές. Επίσης η 
περιορισµένη οικονοµική δυνατότητα του ∆ήµου είναι αποτρεπτική για την ανάθεση των εργασιών σε 
εξωτερικό συνεργάτη. 
Υποέργο 6: Πυρασφάλεια ∆ηµοτικών και Σχολικών Κτιρίων 
Σε πολλά ∆ηµοτικά και Σχολικά κτίρια δεν υφίστανται µελέτες πυρασφάλειας λόγω αλλαγής της 
νοµοθεσίας ή γιατί ποτέ δεν έγιναν ή γιατί τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας έχουν λήξει. Σε συνεργασία µε 
την Πυροσβεστική Υπηρεσία θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να γίνει η ανανέωση υφιστάµενων 
πιστοποιητικών αλλά και έκδοση νέων µε την σύνταξη ή µη  των απαιτούµενων µελετών. 
Υποέργο 7: Εργασία ελέγχου των συστηµάτων παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας κτηρίων  
Σε πολλά ∆ηµοτικά και Σχολικά κτίρια δεν υφίστανται αποτυπώσεις της υφιστάµενης κατάστασης των 
συστηµάτων παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας τους µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να 
συντηρηθούν  αλλά και να µην είµαστε γνώστες της ύπαρξης τους 
Υποέργο 8 : Ελαιοχρωµατισµοί κοινόχρηστων χώρων και αστικού εξοπλισµού 
Οι ελαιοχρωµατισµοί εξωτερικών χώρων αφορούν συντήρηση βαφών σε πάρκα, παιδικές χαρές,  
αθλητικούς χώρους, αστικό εξοπλισµό, πεζοδρόµια και κράσπεδα. Επίσης υφίσταται ανάγκη συντήρησης 
των βαφών των κτιρίων, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Το υφιστάµενο προσωπικό του ∆ήµου, το 
οποίο αποτελείται από δύο (2) ελαιοχρωµατιστές, αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις αυτές. 
Υποέργο 9 : Συντήρηση δικτύων άρδευσης σε πάρκα και λοιπούς υπαίθριους χώρους 
Τα δίκτυα άρδευσης σε δρόµους (νησίδες), πάρκα, παιδικές χαρές και αθλητικές εγκαταστάσεις 
αποτελούν ένα µεγάλο και αυτοτελές αντικείµενο πρασίνου, η συντήρηση του οποίου δεν µπορεί να 
αντιµετωπιστεί από το υφιστάµενο προσωπικό (2 υδραυλικοί) στο οποίο έχει ανατεθεί, διότι το τάσεων 
ύδρευσης και αποχέτευσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, καθώς και των υδραυλικών 
εγκαταστάσεων των δικτύων θέρµανσης, κλιµατισµού  και πυρόσβεσης 
Υποέργο 10 : Συντήρηση εξωτερικού δικτύου ηλεκτροφωτισµού 
Η συντήρηση του έξωτερικού δικτύου ηλεκτροφωτισµού (ηλεκτρικών πινάκων, καλωδιώσεων και 
φωτιστικών σωµάτων) αφορά οδούς (δρόµους και πεζοδρόµια), πλατείες,  πάρκα, παιδικές χαρές, 
αθλητικές εγκαταστάσεις. Το υφιστάµενο προσωπικό του ∆ήµου, το οποίο αποτελείται από τρεις (3) 
ηλεκτρολόγους, αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις αυτές 
Υποέργο 11 : Συντήρηση περιφράξεων και µεταλλικών κατασκευών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου 
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Ο αστικός εξοπλισµός του ∆ήµου περιλαµβάνει πλήθος σιδηρών κατασκευών όπως κάγκελα 
πεζοδροµίου, ιστούς φωτισµού, ιστούς πινακίδων, σχάρες οµβρίων, µεταλλικών κάδων κλπ., τα οποία 
φθείρονται συνεχώς είτε από δυναµικές αιτίες (πρόσκρουση οχηµάτων, βανδαλισµοί), είτε εξαιτίας της 
γήρανσης των υλικών.  Για τους ίδιους λόγους απαιτείται η συντήρηση των περιφράξεων σε δηµοτικούς 
χώρους (παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις) και σε σχολικούς χώρους. Επίσης συντήρηση 
χρειάζονται και τα κουφώµατα (πόρτες, παράθυρα) στα δηµοτικά και σχολικά κτίρια,εξαιτίας και µόνο της 
πολυχρησίας τους.  Το υφιστάµενο προσωπικό του ∆ήµου, το οποίο αποτελείται από δύο (2) σιδεράδες, 
αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις αυτές 
Υποέργο 12 : Κάλυψη εκδηλώσεων του ∆ήµου µας 
Στο ∆ήµο µας υλοποιούνται εκδηλώσεις  σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους µε διαφορετικό περιεχόµενο 
κάθε φορά πχ. Αθλητικές, πολιτιστικές , κοινωνικές, επετειακές κλπ. Στις εκδηλώσεις αυτές απασχολείται 
κάθε φορά εργατοτεχνικό προσωπικό κυρίως από τις τεχνικές υπηρεσίες και την υπηρεσία καθαριότητας. 
Για να µπορέσει η υπηρεσία να συνεχίσει απρόσκοπτη το έργο της απαιτούνται οι παραπάνω ειδικότητες 
για τον σχεδιασµό, οργάνωση και υλοποίηση µίας εκδήλωσης, την προβολή της στα Μ.Μ.Ε., τις τεχνικές 
διαδικασίες µετά το πέρας της εκδήλωσης.  
ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΑ (σε €) 

1 scanner, 5 tablet και 5 κάρτες microSD.  3.000,00  

Οικοδοµικά υλικά (Πλάκες πεζοδροµίου, κυβόλιθοι, ….) 23.000,00  

Χρώµατα 10.000,00  

Υδραυλικά για άρδευση 10.000,00  

Ηλεκτρολογικό υλικό 20.000,00  

Υλικά για µεταλλικές κατασκευές 12.000,00  

Ξυλεία  12.000,00  

Μίσθωση Οχηµάτων µεταφορών υλικών και προσωπικού 10.000,00  

  100.000,00 

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ    

ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ    

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ    

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ    

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ    

Ο∆ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ    

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ    

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ∆ΩΝ    

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙ∆ΕΡΑ∆ΩΝ   

ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ    

ΓΕΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   

 7.600,00 7.600,00 

ΓΑΛΑ 10.700,00 10.700,00 

  118.300,00 
 
8. ΟΝΟΜΑΣΙΑ / ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  (ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, 
∆ΕΝ∆ΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ Κ.Α.)  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ / ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ / ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ :  
8  ∆Ε  ∆ΕΝ∆ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 
15 ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
10 ΥΕ  ΓΕΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ :  
Υποέργο 1 : Εργασίες αποµάκρυνσης ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης 
Το έργο µε τίτλο «Αποµάκρυνση ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων χώρων του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων-Μενεµένης» αφορά τη διαχείριση της µονοετούς ή πολυετούς ποώδους και θαµνώδους 
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βλάστησης, η οποία αναπτύσσεται, ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν κατά την εαρινή περίοδο, σε 
ελεύθερους ∆ηµοτικούς και Ιδιωτικούς χώρους που δεν έχουν δοµηθεί. Το µεγάλο ύψος βροχόπτωσης, 
κατά τη διάρκεια της άνοιξης έχει σαν αποτέλεσµα την ανάπτυξη µεγάλης παραεδάφιας βλάστησης, η 
οποία κρίνεται αναγκαίο να αποµακρυνθεί, για να έχουµε υπό έλεγχο τον πληθυσµό των τρωκτικών και 
ερπετών, τον πληθυσµό των κουνουπιών,  καθώς και να µειώσουµε τους κινδύνους από πυρκαγιές 
σύµφωνα και µε τα µε αριθµ. Πρωτοκ. 8447 Φ.702.15 έγγραφο της Π.Υ. Θεσσαλονίκης µε θέµα: «Λήψη 
προληπτικών µέτρων προστασίας από τους κινδύνους των πυρκαγιών κατά την θερινή περίοδο - Λήψη 
προληπτικών µέτρων σε χώρους Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων», µε αριθµ. Πρωτοκ.2398/16-05-
2013 έγγραφο του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του πολίτη, µε αριθµ. Πρωτοκ. 36342/22-
05-2015 έγγραφο του ∆ασαρχείου Θεσ/κης, και το µε αριθµό πρωτοκόλλου οι..2195/03-04-2015 έγγραφο 
της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας. 
Η παρούσα µελέτη θα εκτελεστεί σε τρεις κύκλους εργασιών (επεµβάσεις) ανάλογα µε τις ανάγκες των 
εκάστοτε εκτάσεων, συνολικής επιφάνειας 250 περίπου στρεµµάτων. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν 
είναι η κοπή και η συλλογή της ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης, η καθαριότητα των παραπάνω 
εκτάσεων και η αποµάκρυνση απορριµµάτων και φυτικών υπολειµµάτων µε πεζούς χειριστές καθώς και 
µε τη χρήση αυτοκινούµενων χορτοκοπτικών µηχανηµάτων τα οποία θα εκµισθωθούν. 
Υποέργο 2 :  Εργασίες  συντήρησης δενδροστοιχιών 
Για την πρόληψη της προσβολής των δένδρων από µυκητολογικές ασθένειες προτείνεται το ασβέστωµα 
των κορµών των δένδρων µε µίγµα ασβέστη - γαλαζόπετρας. Η εµφάνιση µυκητολογικών προσβολών 
καθιστά τα δέντρα πιο ευπαθή στις εντοµολογικές ασθένειες. Τα προσβεβληµένα δένδρα από µύκητες κι 
έντοµα αναπτύσσουν ξερούς κλώνους ή και κουφάλες και καθίστανται επικίνδυνα (πτώση ξερών κλώνων 
ή και ολόκληρων δέντρων). Επιπρόσθετα, στις δενδροδόχους των δένδρων των δενδροστοιχιών επί των 
πεζοδροµίων αναπτύσσονται ζιζάνια, η ύπαρξη των οποίων δηµιουργεί προβλήµατα στην υγιή ανάπτυξη 
των δένδρων (δρουν ανταγωνιστικά στην πρόσληψη νερού και θρεπτικών ουσιών) και στην ασφαλή 
χρήση των πεζοδροµίων από τους πεζούς. Οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν είναι το ασβέστωµα 
τω κορµών των δένδρων µε µίγµα ασβέστη - γαλαζόπετρας (µία φορά εφάπαξ) και ο καθαρισµός των 
δενδροδόχων από ζιζάνια και πάσης φύσεως απορρίµµατα. 
Υποέργο 3 : Συντήρηση και ανακατασκευή χώρων πράσινου σχολικών αυλών και υπαρχόντων πράσινων 
δωµάτων 
Στους αύλειους χώρους των σχολικών συγκροτηµάτων υπάρχουν χώροι πρασίνου, η συντήρηση των 
οποίων δεν είναι η δέουσα λόγω του περιορισµένου αριθµού των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Τµήµα 
Πρασίνου, το οποίο είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης. Επιπρόσθετα, µε την 
ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων, τα τελευταία χρόνια, προέκυψε η ύπαρξη δύο πράσινων δωµάτων σε 
ταράτσες κτιρίων, τα οποία λόγω κακού σχεδιασµού και κακής κατασκευής απαιτούν επαναφύτευση και 
συνεχή συντήρηση έως ότου επιτύχουµε την εγκατάσταση του φυτικού υλικού στους παραπάνω χώρους. 
∆εδοµένου ότι τα σχολεία µας αποτελούν ιδιαίτερους χώρους µέσα στους οποίους τα παιδιά 
διαπαιδαγωγούνται, ενηµερώνονται, ευαισθητοποιούνται  µέσα από τη διαδικασία της βιωµατικής γνώσης 
θα πρέπει να τους παρέχουµε το καλύτερο δυνατό περιβάλλον και τις αντίστοιχες εικόνες ώστε να 
ευελπιστούµε ότι οι αυριανοί πολίτες θα έχουν ανεπτυγµένη περιβαλλοντική συνείδηση, αισθητική και θα 
µπορούν να οραµατίζονται µία καλύτερη ποιότητα ζωής. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι όλες οι 
τακτικές εργασίες συντήρησης πρασίνου, φυτοτεχνικές εργασίες ανακατασκευής και διαµόρφωσης χώρων 
πρασίνου και εργασίες εγκατάστασης πρασίνου. 
Υποέργο 4 :  Συντήρηση χώρων πράσινου (πάρκα, πλατείες, δενδροστοιχίες) 
Η συντήρηση του πρασίνου παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα του ζωντανού οργανισµού και αυτό 
συνεπάγεται τη συνεχή επαναλαµβανόµενη τακτική του συντήρηση. Ο αριθµός των ατόµων που 
υπηρετούν στο Τµήµα Πρασίνου είναι περιορισµένος και αδυνατεί να ανταποκριθεί στις αυξηµένες 
απαιτήσεις συντήρησης. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι όλες οι εργασίες συντήρησης 
πρασίνου. 
Υποέργο 5 : Συντήρηση θερµοκηπίων και θερµοκηπιακή καλλιέργεια ανθέων 
ΦΥΤΩΡΙΟ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 
Για τις ανάγκες φυτεύσεων καλλωπιστικών θάµνων και εποχιακών φυτών, κρίνεται απαραίτητη η 
επαναλειτουργία του φυτωρίου της οδού Γεννηµατά, το οποίο σταµάτησε να παράγει λόγω έλλειψης 
προσωπικού. 
Ο στόχος της λειτουργίας θα είναι: 
• Η παραγωγή εποχιακών ανθοφόρων φυτών µε σπόρους. 
• Πολλαπλασιασµός θάµνων µε µοσχεύµατα σε πάγκο ριζοβολίας µε υδρονέφωση. 
• Συντήρηση φυτών εσωτερικού χώρου(µεταφυτεύσεις, κλαδέµατα, φυτοπροστασία κ.α.) 
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Στη συνέχεια θα πρέπει να συντηρηθούν και να εξοπλιστούν οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις, και πιο 
συγκεκριµένα: 
• Αντικατάσταση της κάλυψης του θερµοκηπίου. 
• Τοποθέτηση διχτυού σκιάσεως. 
• Συντήρηση του πάγκου ριζοβολίας και εγκατάσταση ηλεκτρονικού φύλλου. 
• Συντήρηση του αρδευτικού συστήµατος και η βελτίωσή του. 
• Συντήρηση του συστήµατος θέρµανσης. 

 
Το αντικείµενο των παραπάνω θα προσφέρει µεγάλη εξειδίκευση στο προσωπικό που θα προσληφθεί µέσω 

του προγράµµατος, όπως άλλωστε είναι και ένας από τους σηµαντικότερους στόχους του. 
ΦΥΤΩΡΙΟ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ 
Για τις ανάγκες φυτεύσεων εποχιακών φυτών, κρίνεται απαραίτητη η λειτουργία του φυτωρίου της οδού 
∆ιαλογής, το οποίο δεν ολοκληρώθηκε η κατασκευή του λόγω έλλειψης προσωπικού. 
Ο στόχος της λειτουργίας θα είναι: 
• Η παραγωγή εποχιακών ανθοφόρων φυτών µε σπόρους. 
• Συντήρηση φυτών εσωτερικού χώρου(µεταφυτεύσεις, κλαδέµατα, φυτοπροστασία κ.α.) 

Στη συνέχεια θα πρέπει να συντηρηθούν και να εξοπλιστούν οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις, και πιο 
συγκεκριµένα: 
• Κάλυψη του θερµοκηπίου. 
• Τοποθέτηση διχτυού σκιάσεως. 
• Εγκατάσταση αρδευτικού συστήµατος. 
• Συντήρηση και µεταφορά του συστήµατος θέρµανσης. 

Το αντικείµενο των παραπάνω θα προσφέρει µεγάλη εξειδίκευση στο προσωπικό που θα προσληφθεί 
µέσω του προγράµµατος, όπως άλλωστε είναι και ένας από τους σηµαντικότερους στόχους του.  
ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΑ (σε €) 

Φυτικό υλικό 11.000,00  

Υλικά θερµοκηπίων 11.000,00  

Μηχανήµατα κήπων 6.950,00  

Μίσθωση Οχηµάτων µεταφορών υλικών και προσωπικού 10.000,00  

  38.950,00 

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ    

∆ΕΝ∆ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ    

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΗΠΩΝ    

ΓΕΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   

 4.200,00  

  4.200,00 

ΓΑΛΑ 5.600,00  

  5.600,00 

  48.750,00 
 
9. ΟΝΟΜΑΣΙΑ / ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ / ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ / ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ :  
2 ∆Ε  ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
2 ∆Ε  ΒΑΦΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
1 ∆Ε  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
2 ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΠΛΥΣΗΣ - ΛΙΠΑΝΣΗΣ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ :  
Ο αριθµός των ατόµων που υπηρετούν στο Τµήµα Κίνησης και συντήρησης Οχηµάτων είναι 
περιορισµένος και αδυνατεί να ανταποκριθεί στις αυξηµένες απαιτήσεις καθαριότητας Το προσωπικό από 
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το πρόγραµµα που θα απασχοληθεί, θα αποκτήσει εµπειρία σε εργασίες συνεργείου ελαφρών ,  βαρέων 
οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου  όπως: 
1. το  πλύσιµο  και  απολύµανση  

αυτών,   
2. τη   Λίπανση - Γρασάρισµα . 

Επίσης  θα  φροντίζουν  για  την  καθαριότητα  των  χώρων  (πλύσης  και  λίπανσης  Οχηµάτων  &  
Μηχανηµάτων)  που  θα  εκτελούνται  οι  ανωτέρω  εργασίες  καθώς  και  την  τήρηση  των  µέτρων  
ασφαλείας  του  χώρου  αυτού. 

3.   επισκευή  και  αποκατάστασης ηλεκτρικών  βλαβών   
4. Επισκευή  και  συντήρηση  µηχανικών βλαβών 
5. την  επισκευή – επαναφορά – αποκατάσταση – βαφή  των  µεταλλικών  τµηµάτων  των  Οχηµάτων  

και  Μηχανηµάτων  Έργου  τα  οποία  έχουν   υποστεί  αλλοίωση  λόγω  φυσιολογικών  φθορών  
(σκουριές – σαπίσµατα)  αλλά  και λόγω  πρόκλησης  ζηµιών  από  τυχόν  ατυχήµατα. 

Μέσα από την απασχόλησή τους θα µάθουν να   φροντίζουν  για  την  καθαριότητα  των  χώρων  που  θα  
εκτελούνται  οι  ανωτέρω  εργασίες  καθώς  και  την  τήρηση  των  µέτρων  ασφαλείας  του  χώρου  αυτού. 
ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΑ (σε €) 

Υλικό 5.000,00  

  5.000,00 

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ    

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ   

ΒΑΦΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ    

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ   

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
(ΠΛΥΣΗΣ - ΛΙΠΑΝΣΗΣ)  

 

 850,00  

  850,00 

ΓΑΛΑ 1.200,00  

  1.200,00 

  7.050,00 
 
10. ΟΝΟΜΑΣΙΑ / ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Ο∆ΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ / ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ / ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ :  
70 ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ :  
Ο αριθµός των ατόµων που υπηρετούν στο Τµήµα Καθαριότητας και Περιβάλλοντος είναι περιορισµένος 
και αδυνατεί να ανταποκριθεί στις αυξηµένες απαιτήσεις καθαριότητας.  
Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι όλες οι εργασίες συντήρησης καθαριότητας αστικού 
περιβάλλοντος όπως: 

1. Σάρωµα των δρόµων 
2. Σάρωµα των λαϊκών αγορών  
3. Αποκοµιδή των µπαζών και των ογκωδών αντικειµένων 
4. Στην λαχαναγορά 
5. Απόφραξη φρεατίων 
6. Πλύσιµο πάρκων , παιδικών χαρών  

και σε οποιαδήποτε ανάγκη - δραστηριότητα της υπηρεσίας καθαριότητας 
ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΑ (σε €) 

Υλικό 5.000,00  

  5.000,00 

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ    

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ    
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 8.500,00  

  8.400,00 

ΓΑΛΑ 11.900,00  

  11.900,00 

  25.300,00 
 
11. ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
 ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΑ (σε €) 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5.500,00  

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  4.000,00  

  9.500,00 
 
Η τελική περιγραφή του έργου του ∆ήµου µας, όπως αυτή προωθήθηκε στο ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων µε συνοπτικό πίνακα, όπως ζητήθηκε, έχει ως εξής: 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ / 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

50 287.245,00 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ - ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΣ 
ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 

4.040,00 

42 241.285,80 ΦΥΛΑΞΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΗΡΙΩΝ 

12.180,00 

38 218.306,20 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 11.020,00 

13 74.683,70 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ 
ΝΗΠΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΜΑΣ 

290,00 

5 28.724,50 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

12.000,00 

42 241.285,80 ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΣ 

0,00 

107 614.704,30 
ΕΡΓΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

118.300,00 

33 189.581,70 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
(ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, 
∆ΕΝ∆ΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΑΥΛΩΝ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ Κ.Α.) 

48.750,00 

7 40.214,30 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΡΓΩΝ 

7.050,00 
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70 402.143,00 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Ο∆ΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 25.300,00 

0 0,00 ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

9.500,00 

407 2.338.174,30   248.430,00 
 
Στο άρθρο 61 του ν. 4414/09-08-2016 αναφέρεται στην ενίσχυση των ΟΤΑ από το ΤΠ∆ µε σκοπό την 
προώθηση της απασχόλησης. Συγκεκριµένα, προσδιορίζει τον σκοπό της χρηµατοδότησης (κάλυψη του 
συνόλου ή µέρους του κόστους των υλικών ή υπηρεσιών που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση των 
έργων και εργασιών µικρής κλίµακας, συµπεριλαµβανοµένου και του τεχνικού εξοπλισµού υγιεινής και 
ασφάλειας στον χώρο εργασίας, για τους ωφελούµενους των προγραµµάτων αυτών.) Επίσης, δίδει µε 
σαφήνεια τη δυνατότητα σύναψης και εκτέλεσης αυτοτελώς των έργων/εργασιών ανά κωδικό κοινού 
λεξιλογίου για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις και ρητώς αναφέρει ότι δεν είναι όµοιες και οµοειδείς µε τις τακτικές 
προµήθειες των ∆ήµων.  
Στη συνέχεια, και κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 61 ν. 4414/2016,  εξεδόθη η ΚΥΑ 2/75333/∆Π∆Α/ΦΕΚ 
3108 Β΄27-9-2016, η οποία µεταξύ άλλων προβλέπει τη σύσταση ανοιχτού καταπιστευτικού  
(δεσµευµένου) λογαριασµού στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, «δι΄ειδικής σύµβασης µεταξύ των 
ενδιαφεροµένων µερών, ήτοι του ΤΠ∆  (καταθέτης και µεσεγγυούχος) και των ενταγµένων ΟΤΑ». 
Με την υπογραφή της δήλωσης προσχώρησης του δικαιούχου στη σύµβαση σύστασης ανοιχτού 
καταπιστευτικού  (δεσµευµένου) λογαριασµού, δύναται να δοθεί επιχορήγηση που δεν υπερβαίνει το 5% 
του συνόλου του µισθολογικού κόστους των ωφελούµενων που απασχολούνται στον συγκεκριµένο ΟΤΑ 
δυνάµει του προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας.  
Ήδη έχει εκδοθεί από το ΤΠ∆ η ∆ιαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υλοποίηση του 
προγράµµατος επιχορήγησης καθώς και το Σχέδιο Σύµβασης ∆εσµευµένου Λογαριασµού (escrow 
account) στο πλαίσιο του προγράµµατος.  
Συνεπώς, καλείται το ∆Σ, αφού λάβει υπόψη του την ανωτέρω περιγραφή καθώς και το υφιστάµενο 
νοµικό πλαίσιο, όπως έχει παρατεθεί: 

1. να εγκρίνει τα ενταγµένα έργα/εργασίες όπως αυτά έχουν παρατεθεί ανωτέρω, καθώς και τα υλικά 
τους, την κοστολόγησή τους, το ανθρώπινο δυναµικό (τελικός αριθµός και ειδικότητες 
ωφελούµενων) και το µισθολογικό κόστος ανά έργο 

2. να εγκρίνει την προσχώρηση του ∆ήµου στους όρους και συµφωνίες της σύµβασης δεσµευµένου 
λογαριασµού (escrow account) µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, στο πλαίσιο του 
προγράµµατος «Προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα 
(Θύλακες ανεργίας) συµπεριλαµβανοµένης και της κατάρτισης των συµµετεχόντων¨ 

3. να εξουσιοδοτήσει τον ∆ήµαρχο κ. Κυρίζογλου Λάζαρο να υπογράψει τη σύµβαση δεσµευµένου 
λογαριασµού (escrow account).  

4. να ορίσει το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ως χειριστή και µεσεγγυούχο του προϊόντος 
δεσµευµένου λογαριασµού και να χορηγήσει σε αυτό ανέκκλητης εντολή και εξουσιοδότησης να 
προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συµφωνηθεί στη σύµβαση δεσµευµένου λογαριασµού 

5. να δώσει τη συναίνεσή του στο γεγονός ότι ποσό από τους Κεντρικούς  Αυτοτελείς Πόρους ίσο µε 
το κόστος των επιχορηγούµενων υλικών εκχωρείται προς εξασφάλιση της απαίτησης του ΤΠ∆ από 
την επιχορήγηση σε περίπτωση µη υλοποίησης των έργων ή των εργασιών ή µη αποπληρωµής 
των δικαιούχων προµηθευτών 

6. να αναµορφώσει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου ως εξής, ώστε να είναι εφικτή άµεσα η ένταξη 
των ωφελούµενων εργαζοµένων στις δοµές του ∆ήµου: 

Α. Ενισχύει το αποθεµατικό µε ποσό ύψους 50.000,00€ από τον ΚΑ 30.7424.01 διότι το ποσό που 
υπολείπεται αρκεί για τις ανάγκες που θα καλυφθούν έως το τέλος του έτους. Το ποσό προέρχεται 
από ίδια έσοδα του ∆ήµου.  
Β. ∆ηµιουργεί νέους ΚΑ ως εξής: 



Α∆Α: 78ΨΙΩΨΕ-9ΝΩ 
 

 

• ∆ηµιουργία ΚΑ 15.6063.02 µε ποσό ύψους 2.600,0€ µε τίτλο «Παροχή γάλακτος αποκλειστικά στο 
προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας: Eργο µε αριθµό 2: Φύλαξη 
∆ηµοτικών και Σχολικών Κτιρίων».  

Το ποσό που υπολείπεται της Τεχνικής Εκθέσεως (συνολικός προϋπολογισµός 7.140,00€) θα 
αναληφθεί το έτος 2017.  

• ∆ηµιουργία ΚΑ 15.6063.03 µε ποσό ύψους 2.400,00€ µε τίτλο «Παροχή γάλακτος αποκλειστικά 
στο προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας:. Eργο µε αριθµό 3: 
Καθαριότητα Εσωτερικών Χώρων ∆ηµοτικών και Σχολικών Κτιρίων».  

Το ποσό που υπολείπεται της Τεχνικής Εκθέσεως (συνολικός προϋπολογισµός 6.460,00€) θα 
αναληφθεί το έτος 2017.  

• ∆ηµιουργία ΚΑ 15.6063.04 µε ποσό ύψους 4.000,00€ µε τίτλο «Παροχή γάλακτος αποκλειστικά 
στο προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. Eργο µε αριθµό 7: Έργα 
βιώσιµης Αστικής Ανάπλασης του ∆ήµου και κάλυψη εκδηλώσεων».  

Το ποσό που υπολείπεται της Τεχνικής Εκθέσεως (συνολικός προϋπολογισµός 10.700,00€) θα 
αναληφθεί το έτος 2017.  

• ∆ηµιουργία ΚΑ 15.6063.05 µε ποσό ύψους 2.100,00€ µε τίτλο «Παροχή γάλακτος αποκλειστικά 
στο προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. Eργο µε αριθµό 8: 
Συντήρηση- ανακατασκευή-δηµιουργία χώρων πρασίνου (πάρκων, πλατειών, δενδροστοιχιών, 
σχολικών αυλών, θερµοκηπίων κα».  

Το ποσό που υπολείπεται της Τεχνικής Εκθέσεως (συνολικός προϋπολογισµός 5.600,00€) θα 
αναληφθεί το έτος 2017.  
• ∆ηµιουργία ΚΑ 15.6063.06 µε ποσό ύψους 450,00€ µε τίτλο «Παροχή γάλακτος αποκλειστικά στο 

προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. Eργο µε αριθµό 9: Συντήρηση και 
επισκευή εξοπλισµού – µέσων και οχηµάτων καθαριότητας και έργων».  

Το ποσό που υπολείπεται της Τεχνικής Εκθέσεως (συνολικός προϋπολογισµός 850,00€) θα 
αναληφθεί το έτος 2017.  
• ∆ηµιουργία ΚΑ 15.6063.07 µε ποσό ύψους 4.400,00€ µε τίτλο «Παροχή γάλακτος αποκλειστικά 

στο προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. Eργο µε αριθµό 10: 
Καθαριότητα οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων».  

Το ποσό που υπολείπεται της Τεχνικής Εκθέσεως (συνολικός προϋπολογισµός 11.900,00€) θα 
αναληφθεί το έτος 2017.  
• ∆ηµιουργία ΚΑ 15.6061.02 µε ποσό ύψους 5.040,00€ µε τίτλο «Παροχή Μέσων Ατοµικής 

Προστασίας αποκλειστικά στο προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. 
Eργο µε αριθµό 2: Φύλαξη ∆ηµοτικών και Σχολικών Κτιρίων». 

• ∆ηµιουργία ΚΑ 15.6061.03 µε ποσό ύψους 4.560,00€ µε τίτλο «Παροχή Μέσων Ατοµικής 
Προστασίας αποκλειστικά στο προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. 
Eργο µε αριθµό 3: Καθαριότητα Εσωτερικών Χώρων ∆ηµοτικών και Σχολικών Κτιρίων».  

• ∆ηµιουργία ΚΑ 15.6061.04 µε ποσό ύψους 7.600,00€ µε τίτλο «Παροχή Μέσων Ατοµικής 
Προστασίας αποκλειστικά στο προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. 
Eργο µε αριθµό 7: Έργα βιώσιµης Αστικής Ανάπλασης του ∆ήµου και κάλυψη εκδηλώσεων» 

• ∆ηµιουργία ΚΑ 15.6061.05 µε ποσό ύψους 4.200,00€ µε τίτλο «Παροχή Μέσων Ατοµικής 
Προστασίας αποκλειστικά στο προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. 
Eργο µε αριθµό 8: Συντήρηση- ανακατασκευή-δηµιουργία χώρων πρασίνου (πάρκων, πλατειών, 
δενδροστοιχιών, σχολικών αυλών, θερµοκηπίων κα»..  
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• ∆ηµιουργία ΚΑ 15.6061.06 µε ποσό ύψους 850,00€ µε τίτλο «Παροχή Μέσων Ατοµικής 
Προστασίας αποκλειστικά στο προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. 
Eργο µε αριθµό 9: Συντήρηση και επισκευή εξοπλισµού – µέσων και οχηµάτων καθαριότητας και 
έργων».   

• ∆ηµιουργία ΚΑ 15.6061.07 µε ποσό ύψους 8.500,00€ µε τίτλο «Παροχή Μέσων Ατοµικής 
Προστασίας αποκλειστικά στο προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. 
Eργο µε αριθµό 10: Καθαριότητα οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων».   

Επιπλέον βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων 
του δήµου         

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του Αντιπροέδρου 

 
 
 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
1) Εγκρίνει τα ενταγµένα έργα/εργασίες όπως αυτά έχουν παρατεθεί ανωτέρω, καθώς και τα 

υλικά τους, την κοστολόγησή τους, το ανθρώπινο δυναµικό (τελικός αριθµός και ειδικότητες 
ωφελούµενων) και το µισθολογικό κόστος ανά έργο 

2)Εγκρίνει την προσχώρηση του ∆ήµου στους όρους και συµφωνίες της σύµβασης δεσµευµένου 
λογαριασµού (escrow account) µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, στο πλαίσιο του 
προγράµµατος «Προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα 
(Θύλακες ανεργίας) συµπεριλαµβανοµένης και της κατάρτισης των συµµετεχόντων¨ 

3)Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο κ. Κυρίζογλου Λάζαρο να υπογράψει τη σύµβαση δεσµευµένου 
λογαριασµού (escrow account).  

4)Ορίζει το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ως χειριστή και µεσεγγυούχο του προϊόντος 
δεσµευµένου λογαριασµού και να χορηγήσει σε αυτό ανέκκλητης εντολή και εξουσιοδότησης να 
προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συµφωνηθεί στη σύµβαση δεσµευµένου λογαριασµού 

5)∆ίνει τη συναίνεσή του στο γεγονός ότι ποσό από τους Κεντρικούς  Αυτοτελείς Πόρους ίσο µε το 
κόστος των επιχορηγούµενων υλικών εκχωρείται προς εξασφάλιση της απαίτησης του ΤΠ∆ από 
την επιχορήγηση σε περίπτωση µη υλοποίησης των έργων ή των εργασιών ή µη αποπληρωµής 
των δικαιούχων προµηθευτών 

6)Εγκρίνει την αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ως εξής, ώστε να είναι εφικτή άµεσα 
η ένταξη των ωφελούµενων εργαζοµένων στις δοµές του ∆ήµου: 

Α. Ενισχύει το αποθεµατικό µε ποσό ύψους 50.000,00€ από τον ΚΑ 30.7424.01 διότι το ποσό που 
υπολείπεται αρκεί για τις ανάγκες που θα καλυφθούν έως το τέλος του έτους. Το ποσό προέρχεται 
από ίδια έσοδα του ∆ήµου.  
Β. ∆ηµιουργεί νέους ΚΑ ως εξής: 
• ∆ηµιουργία ΚΑ 15.6063.02 µε ποσό ύψους 2.600,0€ µε τίτλο «Παροχή γάλακτος αποκλειστικά στο 

προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας: Eργο µε αριθµό 2: Φύλαξη 
∆ηµοτικών και Σχολικών Κτιρίων».  

Το ποσό που υπολείπεται της Τεχνικής Εκθέσεως (συνολικός προϋπολογισµός 7.140,00€) θα 
αναληφθεί το έτος 2017.  
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• ∆ηµιουργία ΚΑ 15.6063.03 µε ποσό ύψους 2.400,00€ µε τίτλο «Παροχή γάλακτος αποκλειστικά 
στο προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας:. Eργο µε αριθµό 3: 
Καθαριότητα Εσωτερικών Χώρων ∆ηµοτικών και Σχολικών Κτιρίων».  

Το ποσό που υπολείπεται της Τεχνικής Εκθέσεως (συνολικός προϋπολογισµός 6.460,00€) θα 
αναληφθεί το έτος 2017.  

• ∆ηµιουργία ΚΑ 15.6063.04 µε ποσό ύψους 4.000,00€ µε τίτλο «Παροχή γάλακτος αποκλειστικά 
στο προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. Eργο µε αριθµό 7: Έργα 
βιώσιµης Αστικής Ανάπλασης του ∆ήµου και κάλυψη εκδηλώσεων».  

Το ποσό που υπολείπεται της Τεχνικής Εκθέσεως (συνολικός προϋπολογισµός 10.700,00€) θα 
αναληφθεί το έτος 2017.  

• ∆ηµιουργία ΚΑ 15.6063.05 µε ποσό ύψους 2.100,00€ µε τίτλο «Παροχή γάλακτος αποκλειστικά 
στο προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. Eργο µε αριθµό 8: 
Συντήρηση- ανακατασκευή-δηµιουργία χώρων πρασίνου (πάρκων, πλατειών, δενδροστοιχιών, 
σχολικών αυλών, θερµοκηπίων κα».  

Το ποσό που υπολείπεται της Τεχνικής Εκθέσεως (συνολικός προϋπολογισµός 5.600,00€) θα 
αναληφθεί το έτος 2017.  
• ∆ηµιουργία ΚΑ 15.6063.06 µε ποσό ύψους 450,00€ µε τίτλο «Παροχή γάλακτος αποκλειστικά στο 

προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. Eργο µε αριθµό 9: Συντήρηση και 
επισκευή εξοπλισµού – µέσων και οχηµάτων καθαριότητας και έργων».  

Το ποσό που υπολείπεται της Τεχνικής Εκθέσεως (συνολικός προϋπολογισµός 850,00€) θα 
αναληφθεί το έτος 2017.  
• ∆ηµιουργία ΚΑ 15.6063.07 µε ποσό ύψους 4.400,00€ µε τίτλο «Παροχή γάλακτος αποκλειστικά 

στο προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. Eργο µε αριθµό 10: 
Καθαριότητα οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων».  

Το ποσό που υπολείπεται της Τεχνικής Εκθέσεως (συνολικός προϋπολογισµός 11.900,00€) θα 
αναληφθεί το έτος 2017.  
• ∆ηµιουργία ΚΑ 15.6061.02 µε ποσό ύψους 5.040,00€ µε τίτλο «Παροχή Μέσων Ατοµικής 

Προστασίας αποκλειστικά στο προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. 
Eργο µε αριθµό 2: Φύλαξη ∆ηµοτικών και Σχολικών Κτιρίων». 

• ∆ηµιουργία ΚΑ 15.6061.03 µε ποσό ύψους 4.560,00€ µε τίτλο «Παροχή Μέσων Ατοµικής 
Προστασίας αποκλειστικά στο προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. 
Eργο µε αριθµό 3: Καθαριότητα Εσωτερικών Χώρων ∆ηµοτικών και Σχολικών Κτιρίων».  

• ∆ηµιουργία ΚΑ 15.6061.04 µε ποσό ύψους 7.600,00€ µε τίτλο «Παροχή Μέσων Ατοµικής 
Προστασίας αποκλειστικά στο προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. 
Eργο µε αριθµό 7: Έργα βιώσιµης Αστικής Ανάπλασης του ∆ήµου και κάλυψη εκδηλώσεων» 

• ∆ηµιουργία ΚΑ 15.6061.05 µε ποσό ύψους 4.200,00€ µε τίτλο «Παροχή Μέσων Ατοµικής 
Προστασίας αποκλειστικά στο προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. 
Eργο µε αριθµό 8: Συντήρηση- ανακατασκευή-δηµιουργία χώρων πρασίνου (πάρκων, πλατειών, 
δενδροστοιχιών, σχολικών αυλών, θερµοκηπίων κα»..  

• ∆ηµιουργία ΚΑ 15.6061.06 µε ποσό ύψους 850,00€ µε τίτλο «Παροχή Μέσων Ατοµικής 
Προστασίας αποκλειστικά στο προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. 
Eργο µε αριθµό 9: Συντήρηση και επισκευή εξοπλισµού – µέσων και οχηµάτων καθαριότητας και 
έργων».   
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• ∆ηµιουργία ΚΑ 15.6061.07 µε ποσό ύψους 8.500,00€ µε τίτλο «Παροχή Μέσων Ατοµικής 
Προστασίας αποκλειστικά στο προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. 
Eργο µε αριθµό 10: Καθαριότητα οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων».   

Επιπλέον βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων 
του δήµου         

 
    Γ) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 296/2016 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                                                                 Τα Μέλη 
Βαλάνος Νικόλαος                                                              Αµπελόκηποι  04 - 10 - 2016 
                                             Ακριβές Απόσπασµα 
 Η Ειδική Γραµµατέας                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                Βαλάνος Νικόλαος 


