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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               04.10.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  269/2021 

 

ΘΕΜΑ:  Απόφαση για τη χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου 

Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.),  κατά την παρ. 1 του άρθρου 259  του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων, από τον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, σύμφωνα με την  Εισηγητική Έκθεση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. που τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα του 

Προϋπολογισμού αυτής για το Έτος 2022. 
 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2021, 

ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από 

την 20883/30-09-2021 έγγραφη πρόσκληση της 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 ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Κατζικάς Γεώργιος 3) Κουσίδης Γεώργιος 4) 

Αποστολίδου Μαρία  5)  Γυμνόπουλος Κοσμάς  6) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή. 

  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)  Τσομπανοπούλου Μελίσα  2) Κωνσταντίνου Κυριάκος 3) Γρούγιος Ηλίας.   

  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο
 θέμα   της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

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.). 

 

Σε συνέχεια της Απόφασης για το Ε.Π.Δ. 2022 και σύμφωνα µε το άρθρο 259 παρ.1 «Χρηματοδότηση» 

κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν.3463/2006 «περί Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (Α΄114), 

όπως ισχύει μετά τη τροποποίηση του με τη παρ. 14 του άρθρου 10, του Ν.4071/2012 (Α΄ 85), η 

κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο δήμο για τις δραστηριότητές 

της, μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται µε την απόλυτη 

πλειοψηφία του συνόλου των µελών του. 

 

Η χρηματοδότηση του δήμου καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου 

προϋπολογισμού   της   επιχείρησης,   ο   οποίος   συνοδεύεται   από   εισηγητική   έκθεση   του 

Διοικητικού   Συμβουλίου   της  επιχείρησης  που   τεκμηριώνει  τα  έσοδα   και  τα  έξοδα αυτής, 

σύμφωνα µε το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006. 
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Για την σύνταξη της Εισηγητικής Έκθεσης του Δ.Σ. λήφθηκαν υπόψη, 1) το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της 

Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. για το έτος 2022, 2) Οι δεσμευτικοί και ενδεικτικοί στόχοι και τα ανώτατα όρια δαπανών, 

όπως κατά περίπτωση τίθενται στο ισχύον Μ.Π.Δ.Σ. 2022-2025 της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., 3) οι νομικές δεσμεύσεις 

υλοποίησης των κοινωφελών δραστηριοτήτων της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ, οι οποίες είναι ενταγμένες και 

συγχρηματοδοτούνται από διάφορα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα, 4) οι σχετικές προβλέψεις της 

νομοθεσίας που διέπει τους ΟΤΑ και τις Επιχειρήσεις τους (προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού, 

ενιαίο μισθολόγιο, κ.α.), 5) οι ανάγκες της  τοπικής κοινωνίας, των κατοίκων και του περιβάλλοντος κατά 

την τρέχουσα, χρονικά, συγκυρία, οι αναπτυξιακοί στόχοι της διοίκησης για την κάλυψη των αναγκών των 

κατοίκων του δήμου µέσω των δράσεων της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., κ.α.. 

 

Με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ αμβλύνονται, περιορίζονται και καλύπτονται 

κοινωνικά, οικονομικά, οικογενειακά, ψυχολογικά, κ.α. προβλήματα πολλών από τους κατοίκους του 

Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και υποχωρεί - στον βαθμό που 

μπορεί - η ανεργία στην περιοχή. 

 

Ταυτόχρονα διευκολύνεται η πρόσβαση των δημοτών στις διάφορες γειτονιές του διευρυμένου πλέον 

Δήμου και ενισχύονται οι δραστηριότητες της κοινωνικής προστασίας, της παιδείας, του πολιτισμού, του 

αθλητισμού, την ευαισθητοποίηση και υποκίνηση των δημοτών και ιδίως παιδιών σχολικής ηλικίας σε 

θέματα περιβάλλοντος και πράσινης ανάπτυξης και εν τέλει αμβλύνονται – στο μέτρο της- τα προβλήματα 

και βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. 

 

Για την κάλυψη των αναγκών της τοπικής κοινωνίας και της περιοχής του Δήμου, την βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων του και την ανάπτυξη του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης, ο σκοπός της 

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, σύμφωνα µε την ιδρυτική της πράξη είναι η οργάνωση και 

ανάπτυξη κοινωφελών δράσεων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α που προβλέπονται στο άρθρο 

75 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα. 

 

Από την δράση της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ δημιουργείται σημαντικό Κοινωνικό Προϊόν το οποίο διανέμεται κατά 

κύριο λόγο στους δημότες και τους κατοίκους της περιοχής και ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες του 

πληθυσμού του, οι οποίοι απολαμβάνουν τις χρήσιμες για αυτούς υπηρεσίες της. 

 

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, όπως αναφέρθηκε, ακολουθεί την οργανωτική δομή της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ, 

σύμφωνα µε τον Κανονισμό Υπηρεσιών της και αναφέρεται στους ακόλουθους τομείς δραστηριότητας: 

1. Κοινωνική προστασία, αλληλεγγύη, συνοχή και εθελοντισμός, 

2. Η παιδεία, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, 

3. Περιβάλλον, 

4. Διοικητική υποστήριξη και λοιπές κοινωφελείς δράσεις. 

Ανάλογη δομή έχει και ο Ετήσιος Προϋπολογισμός του έτους 2022, ο οποίος συνοδεύεται από την 

παρούσα Εισηγητική Έκθεση του άρθρου 259 παρ. 1 του Ν.3463/2006 του οποίου το Ετήσιο Πρόγραμμα 

Δράσης αποτελεί και την αιτιολογική έκθεση. 

 

Ο Προϋπολογισμός του έτους 2022, της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ καταρτίσθηκε, σύμφωνα µε το Ετήσιο Πρόγραμμα 

Δράσης του έτους 2022 και τους στόχους που τέθηκαν από την διοίκηση στο Μ.Π.Δ.Σ. 2022-2025, τους 

στρατηγικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και των 

νομικών προσώπων του και της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., σε συνδυασμό µε τις σχετικές παραδοχές, προβλέψεις και 

αναγκαίες προϋποθέσεις υλοποίησης των κοινωφελών δράσεων, µε οικονομοτεχνικά στοιχεία όπως 
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εκτιμώνται, προσδιορίζονται, υπολογίζονται, προβλέπονται, αιτιολογούνται και αποτυπώνονται µε 

μεγάλο βαθμό λεπτομέρειας και ακρίβειας στην συνημμένη στην παρούσα Εισηγητική Έκθεση. 

Με βάση τα παραπάνω, συντάχθηκε η Εισηγητική Έκθεση µε την οποία τεκμηριώνονται τα Έσοδα και τα 

Έξοδα του Προϋπολογισμού του έτους 2022 της δημοτικής επιχείρησης, προκειμένου αυτή να 

χρηματοδοτηθεί από τον δημοτικό προϋπολογισμό, µε βάση το άρθρο 259 παρ. 1 του Ν.3463/2006, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει µε την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012. 

 

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 τον προϋπολογισμό του έτους 2022 της επιχείρησης, το σύνολο των εσόδων, 

περιλαμβανομένων των απαιτήσεων παρελθόντων ετών και άλλων εσόδων, ανέρχεται στο ποσό των 

1.785.688,60 ευρώ, το σύνολο των αναγκαίων εξόδων, περιλαμβανομένων και των υποχρεώσεων 

παρελθόντων ετών και λοιπών αποδόσεων και προβλέψεων, ανέρχεται στο ποσό των 2.585.688,60 ευρώ. 

Συνεπώς το υπολειπόμενο ποσό προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της 

επιχείρησης ανέρχεται στο ποσό των 800.000,00 € (1.785.688,60 € - 2.585.688,60 €). Το ποσό αυτό θα 

πρέπει να καλυφθεί µε χρηματοδότηση του Δήμου, σύμφωνα µε τα παραπάνω. 

 

Ο Προϋπολογισμός Εσόδων - Εξόδων του έτους 2022, που τεκμηριώνονται µε την παρούσα Εισηγητική 

Έκθεση, σύμφωνα µε το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της επιχείρησης και το ύψος χρηματοδότησης από 

τον Δήμο για το έτος 2022, συνοπτικά, έχουν ως εξής: 

 

Ι. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  Ε Σ Ο Δ Ω Ν 

 

  Ονομασία ποσά € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ  ( Α + Β ) 1.724.096,94 

Α.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.468.194,55 

70 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 1.040.678,33 

70.07 Πωλήσεις υπηρεσιών (καθαρές) σε μη συνδεδεμένες οντότητες 285.258,33 

70.07 
Έσοδα από υπηρεσίες σε ωφελούμενους voucher,  

(Πρόγραμμα "Εναρμόνιση Οικ.& Επαγγ. Ζωής)  
755.420,00 

71 Λοιπά συνήθη έσοδα 342.316,22 

71.03 Επιχορηγήσεις λοιπών εξόδων 317.316,22 

71.04 Άλλα λειτουργικά έσοδα  25.000,00 

72 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1.200,00 

72.04 
Πιστωτικοί τόκοι άλλων επενδύσεων (Έσοδα από πιστωτικούς τόκους 

καταθέσεων) 
1.200,00 
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79 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη 24.000,00 

79.00 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη 24.000,00 

35  Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων 60.000,00 

35 54.55. Εισπράξεις για αποδόσεις κρατήσεων 60.000,00 

Β. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 255.902,39 

30 Πελάτες 94.294,28 

30.01 Πελάτες - μη συνδεδεμένες οντότητες 94.294,28 

33 Λοιπές απαιτήσεις 88.372,30 

33.03 Άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες οντότητες 88.372,30 

37 Προπληρωμένα έξοδα και δουλευμένα έσοδα περιόδου 73.235,81 

37.02 Δουλευμένα έσοδα περιόδου 73.235,81 

Γ.  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 61.591,66 

38 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 61.591,66 

  ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ  ( Ι ) 1.785.688,60 

 

ΙΙ.  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 

 

  Ονομασία ποσά € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ( Α + Β + Γ ) 2.551.886,87 

  ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ  ( Α + Β ) 2.268.194,55 

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.186.974,55 

60 Παροχές σε εργαζόμενους 1.635.504,01 

64 Διάφορα λειτουργικά έξοδα 473.547,61 

65 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 77.922,93 

67 Ασυνήθη έξοδα και ζημιές 0,00 

Β. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 81.220,00 

14 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 70.680,00 

15 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 10.540,00 

Γ. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Π.Ο.Ε, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ &  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 283.692,32 

Γ.1. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 256.298,78 

50 Προμηθευτές 19.644,71 

53 Λοιπές υποχρεώσεις 171.439,66 

54 Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη 12.500,00 

55 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 52.714,41 

Γ.2. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 27.393,54 

56 Δουλευμένα έξοδα και έσοδα επομένων χρήσεων 0,00 

56.02 Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 

57 Προβλέψεις 27.393,54 

57.02 Λοιπές προβλέψεις 27.393,54 

Δ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 33.801,73 

  Αποθεματικό - Πλεόνασμα περιόδου 33.801,73 

  ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ  ( ΙΙ ) 2.585.688,60 

   

71.05 Άλλα λειτουργικά έσοδα από συνδεδεμένες οντότητες   

  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Π/Υ 2022  800.000,00 
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ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  (Ι) - (ΙΙ) 

 

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 2022 γίνονται κατά δίμηνο όπως  

περιγράφεται στο Ε.Π.Δ. 2022 και την Εισηγητική Έκθεση, χωρίς η περιοδικότητα αυτή των καταβολών 

να είναι δεσμευτική και μπορεί κατά παρέκκλιση του να πραγματοποιούνται και έκτακτες δόσεις όταν 

πρόκειται να καλυφθούν τυχόν απρόβλεπτες δαπάνες ή δαπάνες που δεν μ πορούν να 

καθυστερήσουν, σύμφωνα µε τη κείμενη νομοθεσία. 

 

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) ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ του Δ.Σ. που τεκμηριώνει τα έσοδα και τα 

έξοδα της επιχείρησης, η οποία συνοδεύει τον 2) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. για το έτος 2022, 

σύμφωνα µε το 3) ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2022, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας. 

 

Ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή: 

 

- Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για τη χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης 

Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.),  κατά την παρ. 1 του άρθρου 259 του Κώδικα Δήμων 

και Κοινοτήτων, από τον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, σύμφωνα με την  Εισηγητική Έκθεση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. που τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα του Προϋπολογισμού 

αυτής για το Έτος 2022, σύμφωνα µε την 75/2021 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και όπως 

αυτή επισυνάπτεται στο συνημμένο κείμενο της απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη της την ανωτέρω 

εισήγηση του  προέδρου 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά πλειοψηφία 

                                                           Με ψήφους 5 Υπέρ – 1 Κατά 

 

Α) Εγκρίνει την χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων - 

Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.),  κατά την παρ. 1 του άρθρου 259 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, από τον 

Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, σύμφωνα με την  Εισηγητική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. που τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα του Προϋπολογισμού αυτής για το Έτος 2022, 

σύμφωνα µε την 75/2021 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και όπως αυτή επισυνάπτεται στο 

συνημμένο κείμενο της απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 

 

-Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή  μειοψήφησε. 

 

B) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  269/2021 
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Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  05.10.2021 

 

 

 

 

                  O Πρόεδρος 

 

 Καζαντζίδης Γεώργιος 

 

 

 

Ι. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  Ε Σ Ο Δ Ω Ν 

 

  Ονομασία ποσά € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ  ( Α + Β ) 1.724.096,94 

Α.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.468.194,55 

70 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 1.040.678,33 

70.07 Πωλήσεις υπηρεσιών (καθαρές) σε μη συνδεδεμένες οντότητες 285.258,33 

70.07 
Έσοδα από υπηρεσίες σε ωφελούμενους voucher,  

(Πρόγραμμα "Εναρμόνιση Οικ.& Επαγγ. Ζωής)  
755.420,00 

71 Λοιπά συνήθη έσοδα 342.316,22 

71.03 Επιχορηγήσεις λοιπών εξόδων 317.316,22 

71.04 Άλλα λειτουργικά έσοδα  25.000,00 

72 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1.200,00 

72.04 
Πιστωτικοί τόκοι άλλων επενδύσεων (Έσοδα από πιστωτικούς τόκους 

καταθέσεων) 
1.200,00 

79 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη 24.000,00 

79.00 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη 24.000,00 

35  Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων 60.000,00 

35 54.55. Εισπράξεις για αποδόσεις κρατήσεων 60.000,00 

Β. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 255.902,39 

30 Πελάτες 94.294,28 

30.01 Πελάτες - μη συνδεδεμένες οντότητες 94.294,28 

33 Λοιπές απαιτήσεις 88.372,30 

33.03 Άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες οντότητες 88.372,30 

37 Προπληρωμένα έξοδα και δουλευμένα έσοδα περιόδου 73.235,81 

37.02 Δουλευμένα έσοδα περιόδου 73.235,81 

Γ.  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 61.591,66 

38 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 61.591,66 

  ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ  ( Ι ) 1.785.688,60 
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ΙΙ.  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 

 

  Ονομασία ποσά € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ( Α + Β + Γ ) 2.551.886,87 

  ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ  ( Α + Β ) 2.268.194,55 

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.186.974,55 

60 Παροχές σε εργαζόμενους 1.635.504,01 

64 Διάφορα λειτουργικά έξοδα 473.547,61 

65 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 77.922,93 

67 Ασυνήθη έξοδα και ζημιές 0,00 

Β. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 81.220,00 

14 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 70.680,00 

15 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 10.540,00 

Γ. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Π.Ο.Ε, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ &  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 283.692,32 

Γ.1. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 256.298,78 

50 Προμηθευτές 19.644,71 

53 Λοιπές υποχρεώσεις 171.439,66 

54 Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη 12.500,00 

55 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 52.714,41 

Γ.2. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 27.393,54 

56 Δουλευμένα έξοδα και έσοδα επομένων χρήσεων 0,00 

56.02 Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 

57 Προβλέψεις 27.393,54 

57.02 Λοιπές προβλέψεις 27.393,54 

Δ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 33.801,73 

  Αποθεματικό - Πλεόνασμα περιόδου 33.801,73 

  ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ  ( ΙΙ ) 2.585.688,60 

   

71.05 Άλλα λειτουργικά έσοδα από συνδεδεμένες οντότητες   

  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Π/Υ 2022  

ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  (Ι) - (ΙΙ) 
800.000,00 

 


