
 

 

 

                  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  14 - 11 - 2016 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης :356/2016 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπογραφείσας σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου και του ΤΠ∆. Αποδοχή της 
επιχορήγησης ύψους 246.463,60€ από το ΤΠ∆ για την υλοποίηση του προγράµµατος 
«Προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας». (29η 
Αναµόρφωση)  

 

  

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 14η του µήνα Νοεµβρίου 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. 15279/10-11-2016 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 Βαλάνος Νικόλαος 1 Εµεινίδης Αναστάσιος 
2 Αβραµίδης Κυριάκος 2 Λαϊνάκου Αφροδίτη 
3 Αποστολίδου Μαρία 3 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
4 Γυµνόπουλος Κοσµάς 4 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
5 Κωνσταντίνου Κυριάκος 5 Σµήλιος Ηλίας 
6 Καρράς Ευστράτιος 6 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
7 Κεσόγλου Παύλος 7  
8 Γρούγιος Ηλίας 8  
9 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 9  

10 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 10  
11 Σουσλόγλου Νικόλαος 11  
12 Σιδηρόπουλος Σάββας 12  
13 Παναγιωτίδης Γαβριήλ  13  
14 Μανωλόπουλος Βασίλης 14  
15 Κατζικάς Γεώργιος 15  
16 Μεζίκης Βασίλειος 16  
17 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 17  
18 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 18  
19 Κυριλλίδης Γεώργιος 19  
20 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 20  
21 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 21  
22 Καζαντζίδης Γεώργιος 22  
23 Αβραµίδης Μωϋσής 23  
24 Λαδάς Παράσχος 24  
25 Γκαλέτσης Αθανάσιος 25  
26 Ράπτου Ολγα 26  
27 Νοτάκης Ιωάννης 27  
28  28  

 
 



 

 

29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
33  33  

 
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 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  Αναστασία και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη. 

 

Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε το 9ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης και η Αντιδήµαρχος κ. Αποστολίδου Μαρία  

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. 

 

Ο ∆ήµος µας ανταποκρίθηκε στην ανωτέρω  δράση  επιθυµώντας να συµµετέχει στο Πρόγραµµα 

Επανένταξης Μακροχρωνίως ανέργων στην αγορά εργασίας, και  υπέβαλε προς έγκριση συνοπτική 

περιγραφή και προϋπολογισµό των έργων που θα υλοποιηθούν κατά το ά οκτάµηνο. 

 

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 µε τη µε αριθµό 296/2016 Α∆Σ (Α∆Α 78ΨΙΩΨΕ-9ΝΩ)  εξουσιοδοτήθηκε ο ∆ήµαρχος να 

υπογράψει τη σχετική σύµβαση και αυτό πραγµατοποιήθηκε τη 2α Νοεµβρίου 2016.  Συνεπώς, σε 

εκτέλεση της ΚΥΑ 2/75333/∆Π∆Α/ΦΕΚ 3108 Β΄27-9-2016, έχει συσταθεί ανοιχτός καταπιστευτικός 

(δεσµευµένος) λογαριασµός στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, «δι΄ ειδικής σύµβασης µεταξύ των 

ενδιαφεροµένων µερών, ήτοι του ΤΠ∆ (καταθέτης και µεσεγγυούχος) και του ∆ήµου µας µε Κωδικό 

Αριθµό 818 και µε ποσό αυτό της σύµβασης ήτοι 246.463,40€, ποσό το οποίο, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 

θα αφορά αποκλειστικά και µόνον τις δαπάνες που θα προκύψουν από την υλοποίηση στον ∆ήµο µας του 

προγράµµατος Κοινωφελούς Εργασίας, όπως αυτές έχουν παρατίθενται στην ανωτέρω Α∆Σ 296/2016 ως 

προταθείσες από τον ∆ήµο και  εγκριθείσες από το Υπουργείο Εργασίας και από το ΤΠ∆.  

 

Με βάση τα παραπάνω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται:  

 

α) να εγκρίνει την υπογραφείσα σύµβαση 

 

β)να  αποδεχτεί από το ΤΠ∆ το ποσό  των 246.463,40€ (έχει συσταθεί ανοιχτός καταπιστευτικός 

(δεσµευµένος) λογαριασµός στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, «δι΄ ειδικής σύµβασης µεταξύ των 

ενδιαφεροµένων µερών, ήτοι του ΤΠ∆ και του ∆ήµου µας µε Κωδικό Αριθµό 818), το οποίο είναι 

επιχορήγηση αποκλειστικά και µόνον τις δαπάνες που θα προκύψουν από την υλοποίηση στον ∆ήµο µας 

του προγράµµατος Κοινωφελούς Εργασίας, όπως αυτές έχουν παρατίθενται στην Α∆Σ 296/2016 ως 

προταθείσες από τον ∆ήµο και εγκριθείσες από το Υπουργείο Εργασίας και από το ΤΠ∆.  

 

γ) να εγκρίνει την αναµόρφωση του πρ/σµού έτους 2016 µε: 

 

1. την εγγραφή του ποσού των 246.463,40€ στον νεοδηµιουργούµενο  Κ.Α 1219.01  εσόδων  µε τίτλο 

«Λοιπές Επιχορηγήσεις»  

2. την ισόποση µεταφορά του στο αποθεµατικό και από κει στους νεοδηµιουργούµενους ΚΑ ως εξής: 

 

• ΚΑ 15.7131.03 µε ποσό ύψους 4.040,00€ µε τίτλο «Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

υλικών µηχανοργάνωσης και εξοπλισµού αποκλειστικά «για το προσωπικό του προγράµµατος της 

νέας κοινωφελούς εργασίας. Eργο µε αριθµό 1: Γραµµατειακή –∆ιοικητική υποστήριξη του ∆ήµου 

µας και των Νοµικών Προσώπων στα πλαίσια του προγράµµατος επανένταξης µακροχρόνια 

ανέργων στην αγορά εργασίας».   

• ΚΑ 15.7131.04 µε ποσό ύψους 12.000,00€ µε τίτλο «Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών 

αποκλειστικά για το προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. Eργο µε 

αριθµό 5: Αναβάθµιση υποδοµών τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) του ∆ήµου 

Αµπελοκήπων-Μενεµένης».  



 

 

• ΚΑ 15.7131.05 µε ποσό ύψους 3.000,00€ µε τίτλο «Προµήθεια  υλικών µηχανοργάνωσης και 

εξοπλισµού αποκλειστικά για το προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. 

Eργο µε αριθµό 7: Έργα βιώσιµης Αστικής Ανάπλασης του ∆ήµου και κάλυψη εκδηλώσεων».  

• ΚΑ 15.6661.01 µε ποσό ύψους 23.000,00€ µε τίτλο «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών (πλάκες 

πεζοδροµίου, κυβόλιθοι κλπ αποκλειστικά στο προσωπικό του προγράµµατος της νέας 

κοινωφελούς εργασίας. Eργο µε αριθµό 7: Έργα βιώσιµης Αστικής Ανάπλασης του ∆ήµου και 

κάλυψη εκδηλώσεων». 

• ΚΑ 15.6662.01 µε ποσό ύψους 10.000,00€ µε τίτλο «Προµήθεια χρωµάτων αποκλειστικά στο 

προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. Eργο µε αριθµό 7: Έργα 

βιώσιµης Αστικής Ανάπλασης του ∆ήµου και κάλυψη εκδηλώσεων». 

• ΚΑ 15.6661.02 µε ποσό ύψους 10.000,00€ µε τίτλο «Προµήθεια υδραυλικών υλικών για άρδευση 

αποκλειστικά στο προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. Eργο µε 

αριθµό 7: Έργα βιώσιµης Αστικής Ανάπλασης του ∆ήµου και κάλυψη εκδηλώσεων». 

• ΚΑ 15.6662.03 µε ποσό ύψους 20.000,00€ µε τίτλο «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

αποκλειστικά για το προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. Eργο µε 

αριθµό 7: Έργα βιώσιµης Αστικής Ανάπλασης του ∆ήµου και κάλυψη εκδηλώσεων». 

• ΚΑ 15.6662.04 µε ποσό ύψους 12.000,00€ µε τίτλο «Προµήθεια υλικού για µεταλλικές κατασκευές 

αποκλειστικά στο προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. Eργο µε 

αριθµό 7: Έργα βιώσιµης Αστικής Ανάπλασης του ∆ήµου και κάλυψη εκδηλώσεων». 

• ΚΑ 15.6662.05 µε ποσό ύψους 12.000,00€ µε τίτλο «Προµήθεια ξυλείας αποκλειστικά στο 

προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. Eργο µε αριθµό 7: Έργα 

βιώσιµης Αστικής Ανάπλασης του ∆ήµου και κάλυψη εκδηλώσεων». 

• ΚΑ 15.6234.02 µε ποσό ύψους 10.000,00€ µε τίτλο «Μίσθωση οχηµάτων για µεταφορά υλικών και 

προσωπικού αποκλειστικά στο προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. 

Eργο µε αριθµό 7: Έργα βιώσιµης Αστικής Ανάπλασης του ∆ήµου και κάλυψη εκδηλώσεων». 

• ΚΑ 15.6692.01 µε ποσό ύψους 11000,00€ µε τίτλο «Προµήθεια φυτικού υλικού θερµοκηπίων 

αποκλειστικά για το προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. Eργο µε 

αριθµό 8: Συντήρηση- ανακατασκευή-δηµιουργία χώρων πρασίνου (πάρκων, πλατειών, 

δενδροστοιχιών, σχολικών αυλών, θερµοκηπίων κα». 

• ΚΑ 15.6692.02 µε ποσό ύψους 11.000,00€ µε τίτλο «Προµήθεια υλικών θερµοκηπίων 

αποκλειστικά για το προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. Eργο µε 

αριθµό 8: Συντήρηση- ανακατασκευή-δηµιουργία χώρων πρασίνου (πάρκων, πλατειών, 

δενδροστοιχιών, σχολικών αυλών, θερµοκηπίων κα». 

• ΚΑ 15.7131.06  µε ποσό ύψους 6.950,00€ µε τίτλο «Προµήθεια µηχανηµάτων κήπων» 

αποκλειστικά για το προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. Eργο µε 

αριθµό 8: Συντήρηση- ανακατασκευή-δηµιουργία χώρων πρασίνου (πάρκων, πλατειών, 

δενδροστοιχιών, σχολικών αυλών, θερµοκηπίων κα». 

• ΚΑ 15.6234.03 µε ποσό ύψους 10.000,00€ µε τίτλο «Μίσθωση οχηµάτων για µεταφορά υλικών και 

προσωπικού 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». 

• ΚΑ 15.6661.03 µε ποσό ύψους 5.000,00€ µε τίτλο «Προµήθεια υλικών για το Τµήµα Κίνησης 

(µικροεργαλεία) αποκλειστικά για το προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς 

εργασίας. Eργο µε αριθµό 9: Συντήρηση και επισκευή εξοπλισµού – µέσων και οχηµάτων 

καθαριότητας και έργων» 

• ΚΑ 15.6634 µε ποσό ύψους 5.000,00€ µε τίτλο «Προµήθεια υλικών καθαριότητας αποκλειστικά για 

το προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. Eργο µε αριθµό 10: 

Καθαριότητα οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων»  

 

Επειδή µε την 25η και την 26η αναµόρφωση πρ/σµού  (Α∆Σ 296/2016 µε Α∆Α 78ΨΙΩΨΕ-9ΝΩ  και 

316/2016 µε Α∆Α 71ΦΝΩΨΕ-ΛΡΕ αντίστοιχα) χρησιµοποιήθηκε το αποθεµατικό για τη δηµιουργία ΚΑ 

που αφορούν αποκλειστικά δαπάνες του προγράµµατος της Κοινωφελούς Εργασίας, το άθροισµα των 

συγκεκριµένων ΚΑ, ήτοι 50.253,00€ εκ της παρούσας επιχορήγησης παραµένει στο αποθεµατικό προς 

ενίσχυσή του.  

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 

∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου,  

 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει την υπογραφείσα σύµβαση 

 

Β)Αποδέχεται από το ΤΠ∆ το ποσό  των 246.463,40€ (έχει συσταθεί ανοιχτός καταπιστευτικός 

(δεσµευµένος) λογαριασµός στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, «δι΄ ειδικής σύµβασης µεταξύ των 

ενδιαφεροµένων µερών, ήτοι του ΤΠ∆ και του ∆ήµου µας µε Κωδικό Αριθµό 818), το οποίο είναι 

επιχορήγηση αποκλειστικά και µόνον τις δαπάνες που θα προκύψουν από την υλοποίηση στον ∆ήµο µας 

του προγράµµατος Κοινωφελούς Εργασίας, όπως αυτές έχουν παρατίθενται στην Α∆Σ 296/2016 ως 

προταθείσες από τον ∆ήµο και εγκριθείσες από το Υπουργείο Εργασίας και από το ΤΠ∆.  

Γ) Εγκρίνει την αναµόρφωση του πρ/σµού έτους 2016 µε: 

1)την εγγραφή του ποσού των 246.463,40€ στον νεοδηµιουργούµενο  Κ.Α 1219  εσόδων  µε τίτλο 

«Λοιπές Επιχορηγήσεις»  

2)την ισόποση µεταφορά του στο αποθεµατικό και από κει στους νεοδηµιουργούµενους ΚΑ ως 

εξής: 

• ΚΑ 15.7131.03 µε ποσό ύψους 4.040,00€ µε τίτλο «Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

υλικών µηχανοργάνωσης και εξοπλισµού αποκλειστικά «για το προσωπικό του προγράµµατος της 

νέας κοινωφελούς εργασίας. Eργο µε αριθµό 1: Γραµµατειακή –∆ιοικητική υποστήριξη του ∆ήµου 

µας και των Νοµικών Προσώπων στα πλαίσια του προγράµµατος επανένταξης µακροχρόνια 

ανέργων στην αγορά εργασίας».   



 

 

• ΚΑ 15.7131.04 µε ποσό ύψους 12.000,00€ µε τίτλο «Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών 

αποκλειστικά για το προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. Eργο µε 

αριθµό 5: Αναβάθµιση υποδοµών τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) του ∆ήµου 

Αµπελοκήπων-Μενεµένης».  

• ΚΑ 15.7131.05 µε ποσό ύψους 3.000,00€ µε τίτλο «Προµήθεια  υλικών µηχανοργάνωσης και 

εξοπλισµού αποκλειστικά για το προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. 

Eργο µε αριθµό 7: Έργα βιώσιµης Αστικής Ανάπλασης του ∆ήµου και κάλυψη εκδηλώσεων».  

• ΚΑ 15.6661.01 µε ποσό ύψους 23.000,00€ µε τίτλο «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών (πλάκες 

πεζοδροµίου, κυβόλιθοι κλπ αποκλειστικά στο προσωπικό του προγράµµατος της νέας 

κοινωφελούς εργασίας. Eργο µε αριθµό 7: Έργα βιώσιµης Αστικής Ανάπλασης του ∆ήµου και 

κάλυψη εκδηλώσεων». 

• ΚΑ 15.6662.01 µε ποσό ύψους 10.000,00€ µε τίτλο «Προµήθεια χρωµάτων αποκλειστικά στο 

προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. Eργο µε αριθµό 7: Έργα 

βιώσιµης Αστικής Ανάπλασης του ∆ήµου και κάλυψη εκδηλώσεων». 

• ΚΑ 15.6661.02 µε ποσό ύψους 10.000,00€ µε τίτλο «Προµήθεια υδραυλικών υλικών για άρδευση 

αποκλειστικά στο προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. Eργο µε 

αριθµό 7: Έργα βιώσιµης Αστικής Ανάπλασης του ∆ήµου και κάλυψη εκδηλώσεων». 

• ΚΑ 15.6662.03 µε ποσό ύψους 20.000,00€ µε τίτλο «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

αποκλειστικά για το προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. Eργο µε 

αριθµό 7: Έργα βιώσιµης Αστικής Ανάπλασης του ∆ήµου και κάλυψη εκδηλώσεων». 

• ΚΑ 15.6662.04 µε ποσό ύψους 12.000,00€ µε τίτλο «Προµήθεια υλικού για µεταλλικές κατασκευές 

αποκλειστικά στο προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. Eργο µε 

αριθµό 7: Έργα βιώσιµης Αστικής Ανάπλασης του ∆ήµου και κάλυψη εκδηλώσεων». 

• ΚΑ 15.6662.05 µε ποσό ύψους 12.000,00€ µε τίτλο «Προµήθεια ξυλείας αποκλειστικά στο 

προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. Eργο µε αριθµό 7: Έργα 

βιώσιµης Αστικής Ανάπλασης του ∆ήµου και κάλυψη εκδηλώσεων». 

• ΚΑ 15.6234.02 µε ποσό ύψους 10.000,00€ µε τίτλο «Μίσθωση οχηµάτων για µεταφορά υλικών και 

προσωπικού αποκλειστικά στο προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. 

Eργο µε αριθµό 7: Έργα βιώσιµης Αστικής Ανάπλασης του ∆ήµου και κάλυψη εκδηλώσεων». 

• ΚΑ 15.6692.01 µε ποσό ύψους 11000,00€ µε τίτλο «Προµήθεια φυτικού υλικού θερµοκηπίων 

αποκλειστικά για το προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. Eργο µε 

αριθµό 8: Συντήρηση- ανακατασκευή-δηµιουργία χώρων πρασίνου (πάρκων, πλατειών, 

δενδροστοιχιών, σχολικών αυλών, θερµοκηπίων κα». 

• ΚΑ 15.6692.02 µε ποσό ύψους 11.000,00€ µε τίτλο «Προµήθεια υλικών θερµοκηπίων 

αποκλειστικά για το προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. Eργο µε 

αριθµό 8: Συντήρηση- ανακατασκευή-δηµιουργία χώρων πρασίνου (πάρκων, πλατειών, 

δενδροστοιχιών, σχολικών αυλών, θερµοκηπίων κα». 

• ΚΑ 15.7131.06  µε ποσό ύψους 6.950,00€ µε τίτλο «Προµήθεια µηχανηµάτων κήπων» 

αποκλειστικά για το προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. Eργο µε 



 

 

αριθµό 8: Συντήρηση- ανακατασκευή-δηµιουργία χώρων πρασίνου (πάρκων, πλατειών, 

δενδροστοιχιών, σχολικών αυλών, θερµοκηπίων κα». 

• ΚΑ 15.6234.03 µε ποσό ύψους 10.000,00€ µε τίτλο «Μίσθωση οχηµάτων για µεταφορά υλικών και 

προσωπικού 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». 

• ΚΑ 15.6661.03 µε ποσό ύψους 5.000,00€ µε τίτλο «Προµήθεια υλικών για το Τµήµα Κίνησης 

(µικροεργαλεία) αποκλειστικά για το προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς 

εργασίας. Eργο µε αριθµό 9: Συντήρηση και επισκευή εξοπλισµού – µέσων και οχηµάτων 

καθαριότητας και έργων» 

• ΚΑ 15.6634 µε ποσό ύψους 5.000,00€ µε τίτλο «Προµήθεια υλικών καθαριότητας αποκλειστικά για 

το προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς εργασίας. Eργο µε αριθµό 10: 

Καθαριότητα οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων»  

 

Επειδή µε την 25η και την 26η αναµόρφωση πρ/σµού  (Α∆Σ 296/2016 µε Α∆Α 78ΨΙΩΨΕ-9ΝΩ  και 

316/2016 µε Α∆Α 71ΦΝΩΨΕ-ΛΡΕ αντίστοιχα) χρησιµοποιήθηκε το αποθεµατικό για τη δηµιουργία ΚΑ 

που αφορούν αποκλειστικά δαπάνες του προγράµµατος της Κοινωφελούς Εργασίας, το άθροισµα των 

συγκεκριµένων ΚΑ, ήτοι 50.253,00€ εκ της παρούσας επιχορήγησης παραµένει στο αποθεµατικό προς 

ενίσχυσή του.  

 

Β) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 356/2016 

 

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

 

Ο Πρόεδρος                                                                                 Τα Μέλη 

 

 

Βαλάνος Νικόλαος                                                              Αµπελόκηποι  15 - 11 - 2016 

  

Η Ειδική Γραµµατέας                                                                   Ο Πρόεδρος 

        

 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                Βαλάνος Νικόλαος 


