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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               2.11.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αριθμός Απόφασης:  352/2020 

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση για την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν. 

3463/2006, για το έτος 2021, της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης 

(Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) 

 

 
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2η του μήνα Νοεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα της 

εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 19970/29-10-

2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9)  μελών  παρόντες  στη 

συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:  

1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 3) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 4) Κωνσταντίνου 

Κυριάκος (μέλος) 5) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 6) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος) 7) Μανωλόπουλος Βασίλειος  8) 

Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος) 9) Ράπτου Όλγα  (μέλος). 

Απόντες: Ουδείς. 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 
 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών : 
 
 

Η Δημοτική κοινωφελής επιχείρηση για την οργάνωση και λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 
252-264 «Δημοτικές και κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις» - «Γενικοί Κανόνες Οργάνωσης και Λειτουργίας» 
του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.). 
 
1. Θεσμικό πλαίσιο 
 
Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης εκπονείται, ενδεικτικά, σύμφωνα με: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 259 και 260 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικά Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 
Α'114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α' 176/16-12-2015) «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις» και 
ιδιαίτερα την παρ. 6 του άρθρου 44 (ΦΕΚ  Α’ 138/16-6-2011 )  
3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικά Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α'114), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 
5. Τις διατάξεις της εγκυκλίου ΥΠΕΣΔΔΑ/10819/22-02-2007: Νέο θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρήσεων ΟΤΑ. 
6. Τις διατάξεις της Εγκυκλίου 77 ΥΠΕΣΔΔΑ/71245/19-12-2007: Διευκρινίσεις ζητημάτων που προκύπτουν από την 
εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για τις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις 
7. Τις διατάξεις της ΥΑ ΥΠΕΣΔΔΑ/50891/10-09-2007: Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δημοτικών και 
Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006). 
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8. Τις διατάξεις της υπ΄ Αριθ. Πρωτ: οικ. 43887/3-Αυγούστου 2007 Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., με θέμα 
«Περιεχόμενο διετούς προγράμματος δράσης κοινωφελούς  δημοτικής ή κοινοτικής  επιχείρησης». 
9. Τις διατάξεις των Εγκυκλίων: ΥΠΕΣ&ΔΑ 41179/23-10-2014 (Β΄ 2970), ΥΠΕΣ&ΔΑ 35829/22-9 -2014 (Β΄ 2642), 
ΥΠΕΣΔΔΑ/50837/14-09-2007, ΥΠΕΣΔΔΑ/58939/25-10-2006: Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) Ο.Τ.Α. 
10. Τις διατάξεις της  υπ΄ αριθμό 8/23-02-2009 (Α.Π. 10809) Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. και τον  Οδηγό για την κατάρτιση 
των ετήσιων προγραμμάτων δράσης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων τους, της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.. 
11. Τις διατάξεις των: ΥΑ ΥΠΕΣΔΔΑ/71841/21-12-2007, ΥΑ ΥΠΕΣΔΔΑ/18183/02-04-2007 όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθμ. 5694/11.3.2011 όμοια: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού. 
12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ Α' 221/12.9.2007), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ Α' 213/ 
29.9.2011). 
13. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 143/28-6-2014). 
14. Το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. για την περίοδο 2020-2023 
(Αποφ. 95/2019 ΔΣ ΚΔΕΔΑΜ, έγκριση από Δημ.Συμβ.110/2019). 
15. Τα διατιθέμενα κατά την σύνταξη του ΕΠΔ-2021 οικονομικά, οικονομοτεχνικά, νομοτεχνικά και άλλα 
πρόσφορα στοιχεία, δεδομένα και νομικές δεσμεύσεις της ΚΔΕΔΑΜ για τον προγραμματισμό προσλήψεων 
προσωπικού 2020-2021, συμβάσεις και εγκρίσεις υλοποίησης προγραμμάτων με διάφορους χρηματοδοτικούς 
Φορείς (ΕΕΤΑΑ Α.Ε., Γ.Γ.Α., Ο.Α.Ε.Δ., κ.α.). 
 
Με τη παρ.1 του άρθρου 259 του Ν.3463/2006, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 10  παρ. 14 του Ν.4071/2012, 
ορίζεται: «Η Κοινωφελής Επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο δήμο για τις 
δραστηριότητες της, μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Η χρηματοδότηση του δήμου καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και 
εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, ο οποίος συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης που τεκμηριώνει τα έσοδα και έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο 
πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του παρόντος νόμου.». 
 
Με τη παράγραφο 1 περίπτωση γ) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 
του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (Α΄ 197), ορίζεται: «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο 
για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει 
τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου, 
καθώς και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις 
πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου. (…). ιε) Αποφασίζει για: iii. Τη 
χρηματοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων κατά την παρ. 1 του άρθρου 259 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, 
καθώς και για την έγκριση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης για είσπραξη 
εύλογης αποζημίωσης κατά την παρ. 3 του ίδιου άρθρου. iν. την παραχώρηση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και 
μέσων προς τις κοινωφελείς επιχειρήσεις, κατά την παρ. 4 του άρθρου 259 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, 
(…)». 
 
Σύμφωνα με τη παράγραφο 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006 «Περιεχόμενο και δομή των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων»: Το επιχειρησιακό πρόγραμμα, μετά τον έλεγχο νομιμότητας για την τήρηση της διαδικασίας 
κατάρτισής του από την Περιφέρεια, εξειδικεύεται σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και διακεκριμένα Ετήσια Προγράμματα Δράσης των δημοτικών ή κοινοτικών κοινωφελών 
επιχειρήσεων. 
 
Το Ε.Π.Δ. και ο Προϋπολογισμός του έτους 2021 καταρτίζεται σύμφωνα με τους και ενδεικτικούς στόχους και τα 
ανώτατα όρια δαπανών, όπως κατά περίπτωση τίθενται στο εκάστοτε ισχύον Μ.Π.Δ.Σ. Όπου έχουν εφαρμογή τα 
ανώτατα όρια δαπανών, οι δαπάνες των επιμέρους προϋπολογισμών του φορέα κατανέμονται εντός των 
ανωτάτων αυτών συνολικών ορίων. (άρθρο 50 Ν. 4270/2014). 
 
2. Διάρθρωση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 
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Σύμφωνα με το άρθρο 4 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης των ετήσιων προγραμμάτων δράσης» του Π.Δ. 
185/2007 (ΦΕΚ Α' 221/12.9.2007, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ Α' 213/ 29.9.2011) :  1. Το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα εξειδικεύεται σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου και σε ετήσια προγράμματα 
δράσης των Νομικών Προσώπων του, τα οποία καταρτίζονται κάθε έτος της δημοτικής περιόδου, μαζί με τον 
ετήσιο προϋπολογισμό αυτών. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του καλύπτει 
τις δράσεις που προβλέπονται στο αντίστοιχο ετήσιο πρόγραμμα δράσης.  
Η διάρθρωση του επιχειρησιακού προγράμματος αντιστοιχεί στις προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα) του Δήμου 
και των νομικών του προσώπων, ενώ η διάρθρωση του ετήσιου προγράμματος δράσης αντιστοιχεί στην 
οργανωτική δομή των υπηρεσιών της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. (άρθρο 8 της Υ.Α 18183/07). 
 
Σύμφωνα με την περ. 5 του άρθρου 8 «Δομή και περιεχόμενο των ετήσιων προγραμμάτων δράσης των Ο.Τ.Α.»  
της Υ.Α. Αριθμό 18183, ΦΕΚ Β΄534/13-4-2007, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμό 5694/11.3.2011 όμοια, τα διετή 
προγράμματα δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων του άρθρου 259 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 
3463/2006) υποκαθιστούν τα αντίστοιχα ετήσια προγράμματα δράσης τους. 
 
Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης ακολουθώντας την οργανωτική δομή των υπηρεσιών της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ, αναφέρεται 
στους ακόλουθους Τομείς κοινωφελών δράσεων της: 
 
1.  Η Κοινωνική προστασία, αλληλεγγύη, συνοχή και εθελοντισμός 
2.  Η Παιδεία, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός,  
3.  Το Περιβάλλον 
4.  Διοικητική υποστήριξη 
 
Ανάλογη δομή έχει και ο Ετήσιος Προϋπολογισμός του έτους 2021, ο οποίος συνοδεύεται από την Εισηγητική 
Έκθεση του άρθρου 259 παρ. 1 Ν.3463/2006 του οποίου το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αποτελεί και την 
αιτιολογική έκθεση. 
 
Α. Αιτιολόγηση της σύνδεσης των δραστηριοτήτων της Επιχείρησης µε τις αρμοδιότητες του Δήμου 
Αμπελοκήπων Μενεμένης. 
 
Οι δραστηριότητες που ασκεί η δημοτική επιχείρηση περιλαμβάνονται στους σκοπούς της και συνδέονται άμεσα 
µε τις αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα. 
Από την λεπτομερή παράθεση των σκοπών και αντικειμένων στης Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ, σύμφωνα µε την ιδρυτική της 
πράξη (ΦΕΚ Β΄1100/02-06-2011), σε συνδυασμό µε την αντιπαράθεση των τομέων αρμοδιοτήτων του Δήμου 
σύμφωνα µε το άρθρο 75 του Δημοτικού Κώδικα, γίνεται φανερό ότι οι  σκοποί για τους οποίους συστήθηκε και οι 
δραστηριότητες που αναπτύσσει η Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. συνδέονται απόλυτα µε τις αρμοδιότητες του Δήμου 
Αμπελοκήπων - Μενεμένης και όπως προβλέπεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου και των νομικών του 
προσώπων. 
 
Β. Σκοπός – Στόχοι της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. για το έτος 2021. 
 
1. Ορόσημα 
 
- Συνεχής λειτουργία και βελτίωση όλων των υφιστάμενων δράσεων χωρίς απώλεια θέσεων εργασίας και 
οικονομικές δυσλειτουργίες. 
- Ανάπτυξη νέων κοινωφελών δράσεων με σκοπό την μείωση της ανεργίας, της διεύρυνσης, επέκτασης και 
βελτίωσης της εξυπηρέτησης και παροχής ωφελειών προς τους δημότες. 
- Υποκατάσταση – όπου είναι εφικτό – ορισμένων από τις χρηματοδοτούμενες σήμερα από τον Δήμο δράσεις, 
από συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ 2014-2020. 
 
2. Στόχοι του προγράμματος δράσης 
 
Οι βασικοί επιχειρησιακοί στόχοι της επιχείρησης είναι: 
1. Η προώθηση της κοινωνικής,  της πολιτιστικής και της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής.  
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2. Η λειτουργία της επιχείρησης με σύγχρονη επιχειρησιακή οργάνωση και δομές.  
3. Ο σχεδιασμός και οργάνωση των δομών και υπηρεσιών με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της 
επιχείρησης. 
4. Η αποτελεσματική συνέχιση, βελτίωση και εκσυγχρονισμός όλων των κοινωφελών δραστηριοτήτων.  
5. Η ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών των υπηρεσιών της επιχείρησης και η εξυπηρέτηση μεγαλύτερου 
αριθμού ωφελουμένων δημοτών, στα πλαίσια των δυνατοτήτων και των διαθέσιμων πόρων. 
6. Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και η ενίσχυση δράσεων. 
7. Η ανάπτυξη νέων προγραμμάτων και δράσεων με έμφαση στην κοινωνική ενσωμάτωση ευπαθών κοινωνικά 
ομάδων και ενίσχυσης της οικονομικής κατάστασης και των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών. 
8. Η  διασφάλιση νέων αυτοχρηματοδοτούμενων δράσεων - ιδιαίτερα με την αξιοποίηση των  χρηματοδοτικών 
πλαισίων της Ελληνικής Πολιτείας και της ΕΕ. 
9. Βελτίωση των δεικτών κόστους - αποτελέσματος προς όφελος του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας που είναι οι 
κύριοι αποδέκτες των υπηρεσιών της. 
 
3. Στόχοι 
 
Οι στόχοι της Διοίκησης για την επόμενη ετήσια περίοδο, είναι : 
1. Πιο συστηματική και αποτελεσματική συνέχιση όλων των κοινωφελών δραστηριοτήτων.  
2. Καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων και των υλικών μέσων (κτίρια, εξοπλισμός) 
3. Ανάπτυξη, επέκταση και εκσυγχρονισμός των δράσεων, με την λειτουργία νέων δομών και δράσεων. 
4. Ικανοποίηση πραγματικών αναγκών των δημοτών που συμμετέχουν μέσω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.  
5. Εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού ωφελουμένων δημοτών, στα πλαίσια των δυνατοτήτων και των 
διαθέσιμων πόρων. 
6. Έμφαση στην απασχόληση, την προώθηση, και την διευκόλυνση για την πρόσβαση στην απασχόληση και 
ιδιαίτερα γυναικών και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού του Δήμου. 
7. Υποβολή νέων προτάσεων στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.  
8. Έναρξη δράσεων που μέχρι σήμερα χρηματοδοτούσε ο Δήμος, σε συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ και την 
ΕΕ ενέργειες με αντίστοιχη αναλογικά μείωση του κόστους για τον δήμο. 
9. Σύμπτυξη δραστηριοτήτων με ομοειδή χαρακτήρα για την διασφάλιση οικονομιών κλίμακας. 
10. Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας για την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και υλικών 
πόρων. 
11. Μεγαλύτερη διασύνδεση των λειτουργιών της επιχείρησης με αυτές του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, 
ώστε να διευρυνθούν ακόμη περαιτέρω οι δράσεις του και να ενισχυθεί η συμπληρωματικότητα, η προστιθέμενη 
αξία και το κοινωνικό προϊόν που παράγεται. 
 
4. Αναμενόμενα αποτελέσματα 
 
Με την ολοκλήρωση και την εφαρμογή του παρόντος Προγράμματος Δράσης αναμένεται:  
1. Να προωθηθεί η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής.  
2. Να προωθηθεί η δημιουργία αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών επενδύσεων.  
3. Να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των αποδεκτών των υπηρεσιών της ΚΔΕΔΑΜ που είναι οι ίδιοι οι δημότες. 
4. Να αναβαθμιστεί η λειτουργία των υπηρεσιών και των οργάνων της. 
5. Να διευρυνθεί και να βελτιωθεί η υφιστάμενη λειτουργία της Δημοτικής Επιχείρησης.  
6. Να αναπτυχθεί το ανθρώπινο δυναμικό και να εμπλουτισθεί η υλικοτεχνική υποδομή της.  
7. Να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της επιχείρησης. 
8. Να αναπτυχθούν συνεργασίες με άλλους ΟΤΑ, δημοτικές επιχειρήσεις και με άλλους φορείς για την υλοποίηση 
παρεμβάσεων υπερτοπικού χαρακτήρα σε θέματα που αφορούν, τη κοινωνική προστασία, την παιδεία, τον 
αθλητισμό, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, κλπ.  
9. Να διασφαλισθεί η προσβασιμότητα των πολιτών στην λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη της περιοχής ως 
ατομικό τους δικαίωμα.  
10. Να εξασφαλισθεί η δημιουργία ενός εσωτερικού μηχανισμού διαρκούς αναζήτησης και  
εξασφάλισης της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της καινοτομίας.  
11. Να δημιουργηθεί μία κουλτούρα πλήρους εξωστρέφειας του συνόλου των υπηρεσιών που  
παράγονται από την Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. 
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Γ. Συνολική Παρουσίαση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 
 
Γ.1 Συνοπτική Παρουσίαση των λειτουργιών της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. ανά τομέα δράσης 
 
Όλες οι δράσεις της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. κατανέμονται χρονικά και υλοποιούνται συνεχόμενα και στους δώδεκα (12) 
μήνες τους έτους, µε εξαίρεση τις δραστηριότητες: 
α) Καλοκαιρινές δραστηριότητες όπως το «Παιδί και Θάλασσα» και άλλες δραστηριότητες, οι οποίες 
πραγματοποιούνται τους καλοκαιρινούς μήνες και 
β) Ανθοέκθεση η οποία υλοποιείται τον Απρίλιο-Μάιο του έτους. 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 1: Κοινωνική προστασία, αλληλεγγύη, συνοχή και εθελοντισμός 
 
Οι αρμοδιότητες αυτής της κατηγορίας δραστηριοτήτων της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ εντάσσονται κατά το άρθρο 75 στην περ. 
ε) Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, και δ) Απασχόλησης. 
 
Στον προγραμματισμό της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται τέσσερεις ευρείες κατηγορίες 
κοινωφελών δραστηριοτήτων, που η κάθε µία από αυτές περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους δραστηριότητες: 
 
1.1. Δραστηριότητες Φύλαξης, διαπαιδαγώγησης και δημιουργικής απασχόλησης  
παιδιών και νηπίων. (Πρόγραμμα: «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», Ε.Ε.Τ.Α.Α.) 
1.1.1  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – «ΗΛΙΑΧΤΙΔΕΣ» 
1.1.2  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, «ΖΙΖΑΝΙΑ» 
1.1.3  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, «ΤΡΕΝΑΚΙΑ» 
1.1.4  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, «ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ» 
1.1.5  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, «ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ» 
1.1.6  ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» 
 
Οι παραπάνω συνολικά 6 δομές Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών της ΚΔΕΔΑΜ λειτουργούν 11 μήνες το 
χρόνο, εξυπηρετούν δύναμη 250 - 275 βρεφών και προ-νηπίων και προσφέρουν καθημερινά φύλαξη, φροντίδα, 
διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία στα παιδιά εργαζομένων δημοτών. Απασχολούνται συνολικά 30 
άτομα προσωπικό. 
 
1.2. Δραστηριότητες ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων (Πρόγραμμα: «Βοήθεια στο Σπίτι») 
1.2.1   ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  
1.2.2   ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
1.2.3   ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ περιοχή ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 
 
Οι συνολικά 3 δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» της ΚΔΕΔΑΜ λειτουργούν 12 μήνες το χρόνο και 
εξυπηρετούν 160-180 ηλικιωμένους και ΑμεΑ, οι οποίοι δέχονται καθημερινή φροντίδα κατ’ οίκον. 
Απασχολούνται συνολικά 9 άτομα προσωπικό, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.. 
 
1.3.   ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.) 
1.3.1   ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.) 
(Ένταξη της Πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης» με Κωδικό 
ΟΠΣ 5001544 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (Α.Π.: 3154/06.06.2019 Π.Κ.Μ.). 
 
Στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) φιλοξενούνται και ωφελούνται άμεσα ημερήσια 20-25 
ηλικιωμένα άτομα. Απασχολούνται συνολικά 4 άτομα προσωπικό. 
 
1.4. Νέα Προγράμματα Κοινωνικού χαρακτήρα 2021 
1.4.1 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (Πλησίον σύνταξης, ΑμΕΑ, ΛΑΕΚ, 
Ν.Θ.Ε., νέα Δομή φύλαξης, υποστήριξης κοινωνικά ευπαθών ομάδων, κ.α.).   
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Η δραστηριότητα καλύπτεται από το υφιστάμενο προσωπικό της ΚΔΕΔΑΜ, κατά περίπτωση, ενώ υπάρχει η 
δυνατότητα, ύστερα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της επιχείρησης να απασχοληθούν άνεργοι και άτομα 
από τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού του Δήμου, κυρίως μεγάλης ηλικίας πλησίον σύνταξης, δια 
µέσω προγραμμάτων προώθησης στην απασχόληση του Ο.Α.Ε.Δ. (Ν.Θ.Ε., ΑμεΑ, άνω των 55 ετών- 55-67), καθώς 
και εξειδικευμένο προσωπικό για την λειτουργία δομής κοινωνικού χαρακτήρα για την υποστήριξη δημοτών µε 
κοινωνικά, οικονομικά κ.α. προβλήματα. Προβλέπεται να εξυπηρετηθούν 400-550 δημότες µε κοινωνικά, 
οικονομικά και άλλα προβλήματα και ανάγκες. 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 2: Η παιδεία, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός.  
 
Οι αρμοδιότητες της κατηγορίας δραστηριοτήτων της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ εντάσσονται κατά το άρθρο 75 στην περ. στ) 
Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού στο Δήμο. 
 
Η ομάδα αυτή κοινωφελών δράσεων που αναπτύσσει η Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. περιλαμβάνει  τις επιμέρους δράσεις : 
 
2.1. ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (Κ.Δ.Α.Π.) 
(Πρόγραμμα: «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», Ε.Ε.Τ.Α.Α.) 
2.1.1  Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
2.1.2  Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ - ΚΙΒΩΤΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 
2.1.3  Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ 
2.1.4  Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (Κ. Καίστρι)  
 
Οι παραπάνω συνολικά 4 δομές Κ.Δ.Α.Π. της ΚΔΕΔΑΜ λειτουργούν 11 μήνες το χρόνο, εξυπηρετούν δύναμη 184 
παιδιών σχολικής ηλικίας από 6 έως 12 ετών και προσφέρουν καθημερινά δημιουργική απασχόληση παιδιών, για 
ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου. Απασχολούνται συνολικά 20 άτομα προσωπικό. 
 
2.2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, στον οποίο περιλαμβάνονται, οι επιμέρους δραστηριότητες : 
 
-  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
-   Δημοτικά Εργαστήρια Εκμάθησης Χορού (Παραδοσιακοί χοροί, μπαλέτο) 
-   Δημοτικά Εικαστικά Εργαστήρια (Ζωγραφική, κεραμική, μουσική) 
-   Δημοτικά Εργαστήρια Θεατρικής αγωγής, υποκριτικής 
-   Λοιπά πολιτιστικά, επιμορφωτικά εργαστήρια 
Στα Πολιτιστικά τμήματα συμμετέχουν 250-260 καταρτιζόμενοι και απασχολούνται συνολικά 5 άτομα (3 
επιμορφωτές διαφόρων ειδικοτήτων και 2 πολιτιστικά στελέχη). 
 
- ΑΝΘΟΕΚΘΕΣΗ 
Στην Ανθοέκθεση συμμετέχουν 50 επιχειρήσεις, 25 λοιπές συμμετοχές και συνδιοργανώσεις προβλέπεται να 
αναπτυχθούν 8-12 εκδηλώσεις ίδιας παραγωγής και 15-20 εκδηλώσεις άλλων φορέων του δήμου και αναμένεται 
να συμμετάσχουν πάνω από 25.000 άτομα. 
Για την υλοποίηση της δράσης απασχολείται το διοικητικό προσωπικό της επιχείρησης. 
 
2.3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ, στο οποίο περιλαμβάνονται, οι επιμέρους δραστηριότητες : 
-  Δημοτικό Ωδείο,  
-  Δημοτικά Εργαστήρια Εκμάθησης Μουσικής 
-  Λοιπά εκπαιδευτικά μουσικά τμήματα  
Στο Δημοτικό Ωδείο συμμετέχουν 200-220 καταρτιζόμενοι και απασχολούνται 23 καθηγητές μουσικής διαφόρων 
ειδικοτήτων. 
 
2.4. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, στον οποίο περιλαμβάνονται, οι επιμέρους δραστηριότητες : 
- Λειτουργία δύο (2) Γυμναστηρίων 
- Προγράμματα μαζικού αθλητισμού (πρόγραμμα «Άθληση για Όλους») 
- Διάφορα αθλητικά τμήματα 
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Σε συνεργασία με την αντίστοιχη διεύθυνση του Δήμου, η οποία προγραμματίζει, σχεδιάζει, συντονίζει και 
κατευθύνει τις αθλητικές δράσεις, στην οποία περιλαμβάνονται, η ΚΔΕΔΑΜ διαχειρίζεται, ως προς το προσωπικό, 
την οικονομική διαχείριση και τις διαδικασίες των δραστηριοτήτων -  Υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης του 
μαζικού αθλητισμού, -  Υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων που έχουν σχέση με τον αθλητισμό, -  
Υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων όλων των αθλημάτων,  όπως το πρόγραμμα Παιδί και θάλασσα, κ.α. -  
Ανάπτυξη και υποστήριξη δράσεων αθλητισμού για ΑΜΕΑ και κοινωνικές ευαίσθητες ομάδες, -  Υλοποίηση του 
προγράμματος «Άθληση για Όλους», - Λοιπές αθλητικές δραστηριότητες. Στα Αθλητικά τμήματα συμμετέχουν 
950-1.000 εκγυμναζόμενοι και παιδιά στις καλοκαιρινές αθλοπαιδιές, θα απασχοληθούν 6 Γυμναστές στα 
Γυμναστήρια. Ενώ στο πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» συμμετέχουν 3.000 περίπου αθλούμενοι και θα 
απασχοληθούν 25 Γυμναστές Π.Φ.Α.. 
 
3. ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 3:  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Δράση 3.1:  Προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος 
 
Οι αρμοδιότητες αυτής της κατηγορίας δραστηριοτήτων της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ εντάσσονται κατά το άρθρο  75 περ. β) 
Περιβάλλοντος στο Δήμο όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 94 παρ. 1 του Ν.3852/2010. Σκοπός το 2021 
είναι να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει ανάλογο τμήμα, το οποίο, παράλληλα με την υλοποίηση 
δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, υποκίνησης των δημοτών και κυρίως παιδιών σχολικής ηλικίας 
σε θέματα περιβάλλοντος, καθαρή πόλη, υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους και πράσινη ανάπτυξη, θα 
προετοιμάσει και υποβάλει σχέδια στους αρμόδιους φορείς για την αξιοποίηση των νέων προγραμμάτων του 
ΕΣΠΑ 2014-2020. Στη δραστηριότητα  αυτή  προβλέπεται να απασχοληθεί προσωπικό από τη δράση «Νέα 
προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα 2021» και, επομένως δεν προβλέπεται επιβάρυνση µε μισθοδοτικό κόστος 
στην δράση. Συμμετέχουν πάνω από 1.000 άτομα και κυρίως παιδιά σχολικής ηλικίας. 
 
4.  ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 0: Διοικητική υποστήριξη και λοιπές κοινωφελείς δράσεις.  
Δράση 0.1. Λειτουργία Διοικητικών υπηρεσιών της Δημοτικής επιχείρησης 
 
Οι ανωτέρω δραστηριότητες κάθε µία χωριστά, αλλά και σαν σύνολο η επιχείρηση, πρέπει να υποστηρίζονται 
διοικητικά. Συνεπώς οριζόντια σε όλες τις παραπάνω δράσεις υπάρχει η ανάγκη της διοικητικής, λογιστικής, 
εργατικής, ασφαλιστικής και γραμματειακής υποστήριξης, όλων των ενεργειών.  
Η Διοικητική υποστήριξη για το σύνολο των δράσεων αφορά την διεύθυνση, την οικονομική διαχείριση, την 
γραμματειακή υποστήριξη, την σύνταξη όλων των διοικητικών, οικονομικών, λογιστικών εγγράφων και 
καταστάσεων, προσωπικού, καταστάσεων μισθοδοσίας, την υποβολή στοιχείων στους εποπτεύοντες  φορείς και 
υπηρεσίες και λοιπές διοικητικές εργασίες.  
Εξυπηρετούνται όλοι οι εργαζόμενοι στην Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., οι εμπλεκόμενοι φορείς, ο Δήμος, η Δημόσια Διοίκηση, 
κυβέρνηση, συντονίζονται οι κοινωφελείς δράσεις και επιλύονται προβλήματα. Γίνεται γνωστό το έργο του Δήμου 
και της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. στους δημότες.  
Απασχολούνται οκτώ (8) άτομα προσωπικό και εξωτερικοί εξειδικευμένοι συνεργάτες, επιστήμονες και γραφεία 
σε υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στα καθήκοντα του προσωπικού. 
 
Το ανθρώπινο δυναμικό που απαιτείται για την υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων του προϋπολογισμού της 
Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., σε συνολικό αριθμό προβλέπεται να ανέλθει στα 130 άτομα προσωπικό. Από τα οποία 83 άτομα µε 
πλήρη απασχόληση και τα 47 µε μερική (ωρομίσθιοι, κλπ). 
 
Για την υλοποίηση των παραπάνω, σύμφωνα µε το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του έτους 2021 και σύμφωνα µε 
την εκτίμηση των λειτουργικών και των επενδυτικών δαπανών που απαιτούνται για την υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων που περιγράφονται σε αυτό, το σύνολο των εξόδων προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 
2.268.319,72 ευρώ, ενώ το σύνολο των αντίστοιχων εσόδων προϋπολογίζεται στο ποσό των 1.468.319,72 ευρώ. 
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Συνεπώς το υπολειπόμενο ποσό, προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών του 
προϋπολογισμού της επιχείρησης, δηλαδή η διαφορά των εσόδων και των εξόδων του προϋπολογισμού 
ανέρχεται σε 800.000,00 € (2.268.319,72 € - 1.468.319,72 €), ποσό το οποίο θα καλυφθεί από τον Δήμο 
Αμπελοκήπων Μενεμένης, σύμφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει. 
 
Ο Προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων του έτους 2021, για την πραγματοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων 
του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της επιχείρησης και το ύψος χρηματοδότησης από τον Δήμο για το έτος 
2021, συνοπτικά, έχουν ως εξής: 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 

Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΕΤΟΥΣ 2021 
 

Ι. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  Ε Σ Ο Δ Ω Ν 
 

  Ονομασία ποσά € 

Α.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ   

70 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών  289.258,33 

70.07 Πωλήσεις υπηρεσιών σε μη συνδεδεμένες οντότητες 289.258,33  

71 Λοιπά συνήθη έσοδα  1.095.061,39 

71.03 Επιχορηγήσεις λοιπών εξόδων 1.072.849,39  

71.04 Άλλα λειτουργικά έσοδα  22.212,00  

72 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  4.000,00 

72.04 Πιστωτικοί τόκοι άλλων επενδύσεων  4.000,00  

79 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη  20.000,00 

79.00 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη 20.000,00  

  Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων  60.000,00 

35 54.55. Εισπράξεις για αποδόσεις κρατήσεων 60.000,00  

 41 Επιχορηγήσεις Επενδύσεων  0,00 

 41 Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 0,00  

  ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ  ( Ι ) 1.468.319,72 1.468.319,72 
 

ΙΙ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 
 

  Ονομασία ποσά € 
Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  2.254.559,72 

60 Παροχές σε εργαζόμενους 1.693.753,35  

64 Διάφορα λειτουργικά έξοδα 459.883,44  

65 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 80.922,93  

67 Ασυνήθη έξοδα και ζημιές 20.000,00  

69 Φόρος εισοδήματος 0,00  

Β. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  13.760,00 

1 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.480,00  

2 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 6.320,00  

3  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗTIΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 4.960,00  

  ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ  ( ΙΙ ) 2.268.319,72 2.268.319,72 
    

71.05 
Άλλα λειτουργικά έσοδα από συνδεδεμένες 
οντότητες 

    

  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Π/Υ 2021 ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΗΜΟ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ (ΙΙ) – (Ι) 

800.000,00 800.000,00 

 

Οι χρηματοροές - καταβολές του ποσού χρηματοδότησης από τον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης προς την 
Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, για την περίοδο στην οποία αναφέρεται το 
Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του έτους 2021 πραγματοποιούνται κατά δίμηνο όπως περιγράφεται στο Ε.Π.Δ. 2021, 
χωρίς η περιοδικότητα αυτή των καταβολών να είναι δεσμευτική και μπορεί κατά παρέκκλιση του να 
πραγματοποιούνται και έκτακτες δόσεις όταν πρόκειται να καλυφθούν τυχόν απρόβλεπτες δαπάνες ή δαπάνες 
που δεν μπορούν να καθυστερήσουν, σύμφωνα µε τη κείμενη νομοθεσία. 
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Αναλυτικά στοιχεία, λεπτομερής περιγραφή δραστηριοτήτων, τεκμηρίωση δαπανών (κοστολόγηση των δράσεων) 
- υπολογισμός και προσδιορισμός εσόδων, για κάθε µία δραστηριότητα αναλυτικά και λοιπές λεπτομέρειες και 
στοιχεία, καθώς επίσης και συγκριτικά δεδομένα µε τα προηγούμενα έτη, περιλαμβάνονται στα συνημμένα τεύχη 
1) ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ και 2) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. για το έτος 2021, ο οποίος συνοδεύεται 
από την 3) ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ του Δ.Σ. προς το Δημοτικό Συμβούλιο που τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της 
επιχείρησης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 
Ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή: 
 
- Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν. 
3463/2006, για το έτος 2021, της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης 
(Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), σύμφωνα µε την 111/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και όπως αυτό επισυνάπτεται 
στο συνημμένο κείμενο της απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του 
προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 

(με ψήφους 8 υπέρ, 1 κατά η Ράπτου Όλγα) 

 
Α) Εγκρίνει το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν. 3463/2006, για το έτος 2021, 
της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), σύμφωνα µε την 
111/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και όπως αυτό επισυνάπτεται στο συνημμένο κείμενο της 
απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 
 

  Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  352/2020. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  3.11.2020  
         

        O Πρόεδρος  

             

 

                         Καζαντζίδης Γεώργιος 
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