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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               22.11.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης: 323 /2021 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση της 1ης τροποποίησης του εγκεκριμένου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της 

παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006 (Α΄114), 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 22η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2021, 

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

24380/18-11-2021 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) Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας 3) Κουσίδης Γεώργιος 4)  Γυμνόπουλος 

Κοσμάς  5) Κωνσταντίνου Κυριάκος 6) Αβραμίδης Κυριάκος 7) Τσομπανοπούλου Μελίσα . 

  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)  Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή  2) Κατζικάς Γεώργιος. 

 

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

 

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) 

έκτακτου θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή του ως 

έκτακτο . 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο 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 252,253, 254-264 «Δημοτικές και κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις» - «Γενικοί Κανόνες 
Οργάνωσης και Λειτουργίας» του Ν.3463/2006. 
Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), είναι επιχείρηση 
Ο.Τ.Α. [άρθρο 252 § 1, Ν.463/2006 (Α΄114)], νομικό πρόσωπο ιδιωτικού  δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) [άρθρο 252 § 5, 

Ν.463/2006 (Α΄114)]  του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και είναι ενταγμένη στο Μητρώο Φορέων 

Γενικής Κυβέρνησης στον Υποτομέα «S1313 ΟΤΑ» του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ.», δηλαδή είναι φορέας της Γενικής Κυβέρνησης (Φ.Γ.Κ.). 

Με την παρ.1 του άρθρου 259 του Ν.3463/2006 (Α΄114), ορίζεται: «1. Η κοινωφελής επιχείρηση είναι 
δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο δήμο για τις δραστηριότητές της, μετά από σχετική απόφαση 

του δημοτικού συμβουλίου, (ήδη με το άρθρο 72 § 1.γ και 1.ιε.iii. του Ν.3852/2010 (Α΄ 87), η απόφαση 

λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή) 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 παρόντος νόμου.». 
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Με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87), όπως ισχύει, ορίζεται: «1. Η οικονομική 
επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής 

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 (…).». 

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του έτους 2021 της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., καταρτίστηκε και ψηφίστηκε με την υπ΄ 

αριθ. 111/2020 ΑΔΣ (ΑΔΑ: 6ΙΟΟΟΞ3Ι-ΑΤΞ) και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 352/2020 (ΑΔΑ: ΩΝΠΩΩΨΕ-76Θ) 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, η οποία σύμφωνα με το υπ΄ 

αριθ. 55349+55343+55342+55338/31.12.2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 

Θράκης ελέγχθηκε και βρέθηκε νόμιμη. 
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Το παραπάνω εγκεκριμένο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του έτους 2021, προσαρμόσθηκε αποκλειστικά και 

μόνον ως προς τους λογαριασμούς  των Οδηγιών του με Αριθ. Πρωτ.: 81639/26.11.2020 εγγράφου του 

ΥΠ.ΕΣ, που χρήζουν προσαρμογής στις Οδηγίες αυτές με την υπ΄ αριθ. 141/2020 ΑΔΣ της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. (ΑΔΑ: 
ΩΙ15ΟΞ3Ι-Δ3Ε), η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμό  9/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου (ΑΔΑ: ΩΞ7ΗΩΨΕ-ΧΣΨ).  

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 18183/2007). 

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του έτους 2021, 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 και κοινωφελείς δραστηριότητες σχέσεων με δημότες 

Ανάλογη δομή έχει και ο Ετήσιος Προϋπολογισμός του έτους 2021, ο οποίος συνοδεύεται από την 

Εισηγητική Έκθεση του άρθρου 259 παρ. 1 του Ν.3463/2006 (Α΄114) του οποίου το Ετήσιο Πρόγραμμα 

Δράσης αποτελεί και την αιτιολογική έκθεση. 

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 185/2007 (Α΄ 221), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 89/2011 (Α΄ 213), ορίζεται: «2. (…) Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης των 
λοιπών νομικών προσώπων του δήμου καταρτίζεται από τον πρόεδρο και εγκρίνεται από το διοικητικό 
συμβούλιο αυτών.». 
Με την παρ. 4 του άρθρου 4  του Π.Δ. 185/2007 (Α' 221), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 89/2011 (Α' 213), 

ορίζεται: «4. Τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης του δήμου πραγματοποιείται με ειδικά 
αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την διαδικασία που ακολουθείται για την αρχική 
έγκριση». 
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ΄ Αριθ. Πρωτ: οικ. 43887/3.8.2007 Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 

«1.Το πρόγραμμα δράσης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν εντός της διετίας αυξομειώσεις 

των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόμενη υπηρεσία, που δεν οδηγούν σε αύξηση της 

συνολικής χρηματοδότησης από τον δήμο. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρησή του και 
νέα απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία πάντως πρέπει να απέχει τουλάχιστον έξι 

(6) μήνες από τη σχετική προηγούμενη απόφασή του.». 
Η εμφάνιση και συνέχεια της πανδημίας του κορωνοιού COVID-19 και κατά τη διάρκεια του έτους 2021, 
δημιούργησε νέες έκτακτες και απρόβλεπτες αρνητικές υγειονομικές και οικονομικές συνέπειες σε 

ολόκληρο τον κόσμο και τη χώρα, οι οποίες, συνεχίζονται. 

Μεταξύ των συνεπειών από τη συνέχιση της πανδημίας του κορονωϊού COVID-19, ήταν και η αναστολή 
λειτουργίας των δραστηριοτήτων της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, ιδίως κατά το πρώτο 

εξάμηνο του έτους 2021, γεγονός το οποίο δεν επιτρέπει στην Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. να επιτύχει τα αναμενόμενα 

συνήθη της έσοδα στον τομέα του πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας (Πολιτιστικά τμήματα, Ωδείο 

Αθλητικά Τμήματα), προκειμένου να καλύψει τα αντίστοιχα έξοδα υλοποίησης των δραστηριοτήτων αυτών. 
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Η πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων των κοινωφελών Δράσεων απαιτεί την απασχόληση 

εξειδικευμένου και μη προσωπικού, σύμφωνα με τις νομικές δεσμεύσεις και τις ανάγκες εξυπηρέτησης των 

χρηστών των αντίστοιχων δραστηριοτήτων αυτών. 
Το προσωπικό της κοινωφελούς επιχείρησης συνδέεται με αυτήν με σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου και 

προσλαμβάνεται με βάση τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για  την πρόσληψη του προσωπικού των 

Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. [άρθρο 258 § 1, Ν.3463/2006 (Α΄114)]. 

Το προσωπικό (Ι.Δ.Ο.Χ.) που απασχολήθηκε στην Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. μέχρι τον Ιούλιο 2021, προσελήφθη με βάση 

την έγκριση προσλήψεων προσωπικού του έτους 2020 της Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280) η/και με τις 

διαδικασίες του άρθρου 12 § 14 του Ν.4071/2012 (Α' 85) (Πολιτιστικά τμήματα και Ωδείο), την ΚΥΑ υπ’ 

αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/459462/ 14576/1116/26.8.2020 (Αθλητικά Τμήματα) και άλλες 

διατάξεις, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των δραστηριοτήτων της (Πολιτιστικά τμήματα, τα 

Αθλητικά τμήματα και το Ωδείο), περιόδου 2020-2021. 

Το αντίστοιχο προσωπικό, που προσλαμβάνεται με βάση την έγκριση προσλήψεων προσωπικού του έτους 
2021 της Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280) η/και με τις διαδικασίες του άρθρου 12 § 14 του Ν.4071/2012 (Α' 

85), για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των δραστηριοτήτων της (ιδίως για τα Πολιτιστικά, τα 

Αθλητικά τμήματα και το Ωδείο), περιόδου 2021-2022, προβλέπεται να απασχοληθεί με τις αντίστοιχες 

δραστηριότητες, δεδομένου ότι μέχρι τη σύνταξη του παρόντος, εκτός των μέτρων λειτουργίας, δεν υπάρχει 

αναστολή λειτουργίας των δραστηριοτήτων αυτών. 

Όσον αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις από την συνέχιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και τη 

λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς της, στην Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. διαπιστώνεται, με τα τρέχοντα 

δεδομένα, μία σημαντική υστέρηση στα έσοδα της περιόδου Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2021 σε σύγκριση με 

τα συνήθη αναμενόμενα έσοδα, όπως εγγράφονται στο προϋπολογισμό του έτους 2021, σε ποσοστό της 

τάξης άνω του 53% και ιδίως στα έσοδα από οικονομικές συμμετοχές των χρηστών των υπηρεσιών της, 
αλλά και την μείωση του ποσού χρηματοδότησης υλοποίησης των προγραμμάτων της από ορισμένους 

φορείς.  

Με το άρθρο  τριακοστό πρώτο «Κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού ΟΤΑ αμειβόμενου με την καταβολή 
αντιτίμου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες» της από 13.04.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του Ν.4690/2020 (Α΄ 104), ορίζεται: «Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με σύμβαση μίσθωσης έργου, που έχει προσληφθεί σύμφωνα με 

την παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) και την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2725/1999 (Α΄ 

121), το οποίο υπηρετεί (…) στα νομικά τους πρόσωπα, κατά το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας 

των υπηρεσιών αυτών στο πλαίσιο λήψης μέτρων προς αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19, 
και το οποίο απασχολείται σε άλλη υπηρεσία του ίδιου νομικού προσώπου ή σε άλλη υπηρεσία του οικείου 

ΟΤΑ ή άλλου νομικού προσώπου αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 10 της από 

11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 

4682/2020 (Α΄ 76), σε περίπτωση αδυναμίας είσπραξης αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών από τους 

φορείς, καλύπτεται από λοιπά μη ειδικευμένα έσοδα ή και μη ειδικευμένο χρηματικό υπόλοιπο του οικείου 

ΟΤΑ. (…).». 

Με το άρθρο εικοστό έκτο «Απαλλαγή γονέων από τροφεία δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών 
και από αντίτιμο ανταποδοτικών υπηρεσιών» της από 13.04.2020 ΠΝΠ (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του Ν.4690/2020 (Α΄ 104), ορίζεται: «1. Από τις 11 Μαρτίου 2020, γονείς που έχουν τέκνα σε 

δημοτικούς βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά δυνάμει 
των αποφάσεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων της από 25.2.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), 

απαλλάσσονται από την προβλεπόμενη μηνιαία οικονομική συμμετοχή (τροφεία) για το χρονικό διάστημα 

αναστολής της λειτουργίας τους. 2. Από τις 11 Μαρτίου 2020 απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

καταβολής αντιτίμου οι δημότες που κάνουν χρήση υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα με αντίτιμο, για 

όσο χρονικό διάστημα είναι ανέφικτη η παροχή των υπηρεσιών αυτών λόγω της λήψης μέτρων κατά του 

κορωνοϊού COVID-19 (…)». 

Με την παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν.4690/2020 (Α΄104), ορίζεται: «3. Επιτρέπεται η επιχορήγηση από τους 
μετόχους δήμους των δημοτικών επιχειρήσεων, των οποίων η δραστηριότητα ανεστάλη για λόγους 
αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Η επιχορήγηση αφορά αποκλειστικά στην κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών που ανακύπτουν κατά το διάστημα αναστολής λειτουργίας και για όσο χρόνο αυτή 

διαρκεί.». 
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Όπως προκύπτει από  τα στοιχεία Σεπτεμβρίου 2021, τα έσοδα της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. έχουν ήδη μειωθεί, λόγω 
της αναστολής των δραστηριοτήτων της, με εντολή δημόσιας Αρχής, για λόγους αποτροπής διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19, γεγονός που επηρεάζει την συνολική πραγματοποίηση των εσόδων της στο σύνολο 
της διάρκειας του έτους 2021 (01.01.2021-31.12.2021). 

Η παραπάνω μείωση των εσόδων από τις δραστηριότητες της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την 
αδυναμία κάλυψης του συνόλου των δαπανών των αντίστοιχων δραστηριοτήτων και ιδίως των 

δραστηριοτήτων στον πολιτισμό, την παιδεία και τον αθλητισμό (Πολιτιστικά τμήματα, Γυμναστήρια και 

Αθλητικά τμήματα, Ωδείο). 

Με βάση, τα οικονομικά δεδομένα και τις εκτιμήσεις για την κάλυψη των εξόδων, ιδίως των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από νομικές δεσμεύσεις (εγκεκριμένος, βάσει της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄280), προγραμματισμός 

προσλήψεων προσωπικού, Αποφάσεις ένταξης της σε προγράμματα, Αποφάσεις Δ.Σ., υφιστάμενο 

προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ., κ.λπ), οι δαπάνες της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. και ιδίως το μισθοδοτικό κόστος, είναι 
ανελαστικές και επομένως, τα διαφυγόντα έσοδα και οι επιστροφές αντιτίμων εξαιτίας της πανδημίας του 
κορωνοϊού-COVID 19, θα πρέπει να αντικατασταθούν από την αύξηση του ποσού της χρηματοδότησης 

από τον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, προκειμένου να καλυφθούν τα αντίστοιχα ανελαστικά έξοδα του 
προϋπολογισμού της, τα οποία δεν καλύπτονται από τα αντίστοιχα έσοδα. 

Επομένως, προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών (ανελαστικών) των 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης και ιδίως αυτών των οποίων ανεστάλη η λειτουργία τους με εντολή 
δημόσιας αρχής λόγω COVID-19, δεδομένου ότι ήδη τα έσοδα αυτών υπολείπονται των αναγραφομένων 

στον προϋπολογισμό της, θα πρέπει να γίνει χρηματοδότηση της διαφοράς μεταξύ των εσόδων και 
εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού 2021, από τον δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, σύμφωνα με την 

παρ.1 του άρθρου 259 του Ν.3463/2006 (Α΄114) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του 

Ν.4071/2012 και όπως ισχύει. 
Δεδομένης της υφιστάμενης κατάστασης, σήμερα, περί της μη αναστολής λειτουργίας των δραστηριοτήτων 

της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. εν μέσω συνέχισης της πανδημίας COVID 19, για στο χρονικό διάστημα Οκτώβριος-

Δεκέμβριος 2021, λαμβάνοντας υπόψη και τα μέτρα για την λειτουργία αυτών, εκτιμάται ότι τα έσοδα από 

τις δραστηριότητες αυτές (Πολιτιστικά τμήματα, Γυμναστήρια και Αθλητικά τμήματα, Ωδείο), θα 

επανέλθουν στα συνήθη περίπου επίπεδα και θα είναι αυξημένα σε σύγκριση με την προαναφερόμενη 

περίοδο, αγγίζοντας τα συνήθη πραγματοποιηθέντα έσοδα υπό κανονικές συνθήκες, όπως φαίνεται στον 

παρακάτω Πίνακα 1. 
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Εν τούτοις όμως, τα περιορισμένα έσοδα του πρώτου εννεάμηνου (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος) του έτους 

2021, έχουν αρνητική επίπτωση στο σύνολο των εσόδων του ίδιου έτους. Γεγονός, το οποίο δημιουργεί την 

υποχρέωση, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Επιχείρησης Ο.Τ.Α., για την 
αναθεώρηση των εσόδων αυτών έτους 2021, ως προς την δυνατότητα κάλυψης των αναγκαίων-
απαιτούμενων δαπανών για την πραγματοποίησης τους. 
Πίνακας 1: Προσδιορισμός ποσού αναθεώρησης Εσόδων από οικονομικές συμμετοχές (λ/70.07) 

  1 2 3 4 = 2 + 3 
5 =  

4 / 1 x 100 
6 = 1 - 4 

  

Εγκεκριμένος 
Προϋπολογισμ
ός  (μετά την 

2η 
αναμόρφωση) 

Πραγματοποιηθέν
τα Έσοδα 
Μέχρι την 
30.9.2021 
(Ισοζύγιο) 

Εκτίμηση 
Εσόδων 

από 
1.10.2021 

έως 
31.12.2021 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩ

Ν ΕΣΟΔΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2021 

Ποσοστό 
(%) 

Εκτέλεσης 
π/υ 2021 

Απαιτούμενο 
ποσό 3ης 

Αναμόρφωση
ς 

70.07.01.2
2 

Πωλήσεις 

υπηρεσιώ

ν, 

Πολιτισμό
ς  

(Πολιτιστι

κά 

τμήματα) 

25.800,00 775,82 4.497,21 5.273,03 20,44% -20.526,97 

70.07.01.2

3 

Πωλήσεις 

υπηρεσιώ

ν, ΩΔΕΙΟ 

103.092,33 20.712,80 34.981,46 55.694,26 54,02% -47.398,07 

70.07.01.2

4 

Πωλήσεις 

υπηρεσιώ

ν, 

Αθλητισμ

ός 

105.486,00 5.182,62 42.766,03 47.948,65 45,45% -57.537,35 

70.07.01.2 

Πωλήσεις 
υπηρεσιώ
ν  Παιδεία, 
Πολιτισμό
ς& 
Αθλητισμό
ς 

234.378,33 26.671,24 82.244,70 108.915,94 46,45% 
-

125.462,39 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η απαιτούμενη αναθεώρηση- αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων 2021, 

έχει ως εξής: 

Κωδικός Περιγραφή 
Εγκεκριμένο 

Ποσό Π/Υ 
Εσόδων 

Απαιτούμενο 
Ποσό 

Αναμόρφωσης 

Διαμορφωμένος 
Π/Υ 

Εσόδων 

70.07.01.

22 
Πωλήσεις υπηρεσιών, Πολιτισμός 25.800,00 -20.526,97 5.273,03 

70.07.01.

23 
Πωλήσεις υπηρεσιών, ΩΔΕΙΟ 103.092,33 -47.398,07 55.694,26 

70.07.01.

24 
Πωλήσεις υπηρεσιών, Αθλητισμός 105.486,00 -57.537,35 47.948,65 

 Σύνολα 234.378,33 -125.462,39 108.915,94 



ΑΔΑ: ΨΧΓ4ΩΨΕ-ΦΦΞ 

7 

 

Με βάση, τα οικονομικά δεδομένα και τις εκτιμήσεις για την κάλυψη των εξόδων, ιδίως των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από νομικές δεσμεύσεις (εγκεκριμένος προγραμματισμός προσλήψεων 

προσωπικού, Αποφάσεις ένταξης της σε προγράμματα, Αποφάσεις Δ.Σ., υπηρετούν προσωπικό, κ.λπ), οι 

δαπάνες της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., ιδίως το μισθοδοτικό κόστος είναι ανελαστικές και επομένως τα διαφυγόντα 

έσοδα εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού - COVID 19, θα πρέπει να αντικατασταθούν από την 

αύξηση του ποσού της χρηματοδότησης από τον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, προκειμένου να 

καλυφθούν τα αντίστοιχα ανελαστικά της έξοδα, σύμφωνα με τα άρθρα 259 § 1 και 265 § 8 του 

Ν.3463/2006 (Α΄114), το άρθρο 262 § 8 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87), τα άρθρα 31ο και 26ο της από 13.04.2020 

ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4690/2020 (Α΄ 104), το άρθρο 23 § 3 του 

Ν.4690/2020 (Α΄104) και το άρθρο 49 § 2 του Ν.4270/2014 (Α΄ 143). 

 



ΑΔΑ: ΨΧΓ4ΩΨΕ-ΦΦΞ 

8 

 

Έτσι, η διαφορά μεταξύ των εσόδων και των εξόδων των αντίστοιχων δραστηριοτήτων του 

προϋπολογισμού του έτους 2021, των οποίων η λειτουργία τους ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής, 

λόγω COVID-19, διαμορφώνεται πλέον στο ποσό των 376.268,78 € από το εγκεκριμένο ποσό των 

271.834,00 € που ήταν στον αρχικό προϋπολογισμό.  

Δηλαδή μία αύξηση της διαφοράς μεταξύ των εσόδων και εξόδων του π/υ 2021, κατά το ποσό των 

104.434,78 € (376.268,78 € μείον 271.834,00 €), ποσό το οποίο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 259 

του Ν.3463/2006 (Α΄114) σε συνδυασμό με τα άρθρα 265 § 8 του Ν.3463/2006 (Α΄114) και 262 § 8 του 

Ν.3852/2010 (Α΄ 87), τα άρθρα 31ο και 26ο της από 13.04.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του Ν.4690/2020 (Α΄ 104), το άρθρο 23 § 3 του Ν.4690/2020 (Α΄104) και το άρθρο 49 § 2 του 

Ν.4270/2014 (Α΄ 143), είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί από τον οικείο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, 

μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 2: 

Πίνακας 2: Προσδιορισμός ποσού αναθεώρησης Χρηματοδότησης από τον Δήμο (λ/71.05) 

Ι. ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΩΔΕΙΟ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 
A. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

60 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 68.335,07 173.673,86 234.520,35 476.529,28 

64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 9.907,22 29.598,47 15.410,05 54.915,74 

 ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 78.242,29 203.272,33 249.930,40 531.445,02 

B. ΕΠΕΝΔΥTΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ         

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.360,00 1.240,00 0,00 2.600,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Ι) 79.602,29 204.512,33 249.930,40 534.045,02 

      

ΙΙ. ΕΣΟΔΑ     

70.07 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25.800,00 103.092,33 105.486,00 234.378,33 

70.07 
Μείον ΕΣΟΔΑ, από την αναστολή 

λειτουργίας των δραστηριοτήτων με 

εντολή Δημόσιας Αρχής, λόγω COVID-19 

-20.526,97 -47.398,07 -57.537,35 -125.462,39 

71.03  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 48.860,30 48.860,30 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  (ΙΙ) 5.273,03 55.694,26 96.808,95 157.776,24 

       

71.05 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ  Χρηματοδότηση Π/Υ 2021 
από τον Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 (Ι) – (ΙΙ) 

74.329,26 148.818,07 153.121,45 376.268,78 

       

71.05 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  Χρηματοδότηση Π/Υ 
2021 από τον Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

49.920,00 110.000,00 111.914,00 271.834,00 

      

71.05 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
Χρηματοδότησης Π/Υ 2021 
από τον Δήμο 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

24.409,26 38.818,07 41.207,45 104.434,78 

Επομένως, προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών (ανελαστικών) των 

δραστηριοτήτων αυτών, δεδομένου πλέον ότι τα έσοδα υπολείπονται των αναγραφομένων στον 

προϋπολογισμό της, θα πρέπει να γίνει πρόσθετη χρηματοδότηση της διαφοράς μεταξύ των εσόδων και 

εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού των δραστηριοτήτων αυτών της επιχείρησης από τον δήμο, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατά το ποσό των 104.434,78 ευρώ, όπως αιτιολογείται και 

τεκμηριώνεται λεπτομερώς στο συνημμένο κείμενο «ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) για το έτος 2021, 1η 

τροποποίηση του Ε.Π.Δ. 2021, Νοέμβριος 2021». 
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Έτσι, σύμφωνα με την 1η τροποποίηση του ΕΠΔ-2021, λόγω COVID-19, το σύνολο των εσόδων, του Ετησίου 

Προγράμματος Δράσης 2021 διαμορφώνεται συνολικά στο ποσό των 1.510.518,52 
€, ενώ και το σύνολο των αναγκαίων εξόδων, ανέρχεται στο ποσό των 2.414.953,30 ευρώ. 
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 π/υ 

2021 ανέρχεται στο ποσό των 904.434,78 € (2.414.953,30 € - 1.510.518,52 €). Το ποσό αυτό θα πρέπει να 

καλυφθεί με χρηματοδότηση του Δήμου, σύμφωνα με τα παραπάνω και τις κείμενες διατάξεις. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τις σχετικές διατάξεις όπως ισχύουν σήμερα, τις αρμοδιότητες του 

Δήμου, την αποστολή και τους σκοπούς της Επιχείρησης, τις υγειονομικές και οικονομικές συνέπειες από 

την συνέχιση της πανδημίας του κορωνοιού  COVID-19 στον κόσμο και την χώρα, τις νομικές δεσμεύσεις και 

τη βιωσιμότητα της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., τις οικονομικές συνέπειες από τη συνέχιση της πανδημίας COVID-19 στην 

Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. στο τρέχον έτος 2021, την τρέχουσα συγκυρία και άλλες συναφείς παραμέτρους, το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, με την υπ΄ αριθμό 
95/2021 κατάρτισε, ενέκρινε και ψήφισε την 1η τροποποίηση του εγκεκριμένου Ετήσιου Προγράμματος 

Δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006 (Α΄114), για το έτος 2021, της Κοινωφελούς 

Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), όπως αιτιολογείται και 

τεκμηριώνεται σε αυτή την απόφαση και αναλυτικά περιλαμβάνεται στο συνημμένο κείμενο «Ετήσιο 

Πρόγραμμα Δράσης της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. για το έτος 2021- 1η τροποποίηση», τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Ο τροποποιημένος- αναθεωρημένος Προϋπολογισμός Εσόδων - Εξόδων του έτους 2021, για την 

πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της επιχείρησης και το ύψος 
χρηματοδότησης της από τον Δήμο για το έτος 2021, συνοπτικά, έχουν ως εξής: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 
Τροποποιημένου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΕΤΟΥΣ 2021 

Ι. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  Ε Σ Ο Δ Ω Ν 

Κωδ. Ονομασία Εγκεκριμένο 1η Τροποποίηση Αναθεωρημένο 

Α.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.468.319,72 - 104.434,78 1.363.884,94 

70 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 1.035.653,33 -125.462,39 910.190,94 

70.0
7 

Πωλήσεις υπηρεσιών  289.258,33 -125.462,39 163.795,94 

70.0

7 

Έσοδα από υπηρεσίες σε ωφελούμενους 
voucher (Πρόγραμμα  "Εναρμόνιση Οικ.& 

Επαγγ. Ζωής) 

746.395,00  746.395,00 

71 Λοιπά συνήθη έσοδα 348.666,39 0,00 348.666,39 

71.0

3 
Επιχορηγήσεις λοιπών εξόδων 326.454,39  326.454,39 

71.0

4 
Άλλα λειτουργικά έσοδα  22.212,00  22.212,00 

72 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 4.000,00 0,00 4.000,00 

72.0

4 
Πιστωτικοί τόκοι άλλων επενδύσεων  4.000,00  4.000,00 

79 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη 20.000,00 0,00 20.000,00 

79.0

0 
Ασυνήθη έσοδα και κέρδη 20.000,00  20.000,00 

 35 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων 60.000,00 0,00 60.000,00 

35.5

4 
Εισπράξεις για αποδόσεις κρατήσεων 60.000,00  60.000,00 

37 
Προπληρωμένα έξοδα και δουλευμένα 
έσοδα περιόδου 

 21.027,61 21.027,61 

37.0

1 
Προπληρωμένα έξοδα  21.027,61 21.027,61 

Β. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  146.633,58  146.633,58 

38 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 146.633,58  146.633,58 
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38.0

1 
Ταμείο  7.240,59  7.240,59 

38.0

2 
Καταθέσεις όψεως 139.392,99  139.392,99 

  ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ  (Ι)  (Α)+(Β) 1.614.953,30 - 104.434,78 1.510.518,52 
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ΙΙ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 

Κωδ. Ονομασία Εγκεκριμένο 1η Τροποποίηση Αναθεωρημένο 

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.330.513,30 0,00 2.330.513,30 

60 Παροχές σε εργαζόμενους 1.717.153,35  1.717.153,35 

64 Διάφορα λειτουργικά έξοδα 522.437,02  522.437,02 

65 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 80.922,93  80.922,93 

67 Ασυνήθη έξοδα και ζημιές 10.000,00  10.000,00 

Β. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 84.440,00 0,00 84.440,00 

12 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 1.860,00  1.860,00 

14 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 70.680,00  70.680,00 

15 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 11.900,00  11.900,00 

 ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ  (ΙΙ) (Α)+(Β) 2.414.953,30 0,00 2.414.953,30 
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Άλλα λειτουργικά έσοδα από συνδεδεμένες 
οντότητες 

    
 

  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Π/Υ 2021  ΑΠΟ ΤΟΝ  
ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ (Ι)-(ΙΙ) 

800.000,00 104.434,78 904.434,78 

Οι χρηματοροές-καταβολές του ποσού χρηματοδότησης από τον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης προς την 
Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), για την περίοδο στην 

οποία αναφέρεται το αναθεωρημένο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του έτους 2021 πραγματοποιούνται κατά 

δίμηνο όπως περιγράφεται στο αναθεωρημένο Ε.Π.Δ. 2021 μετά την 1η τροποποίηση του, λόγω COVID-19, 

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, αιτιολόγηση της 1ης τροποποίησης του Ε.Π.Δ.- 2021, λεπτομερής περιγραφή των 

δραστηριοτήτων, τεκμηρίωση δαπανών (κοστολόγηση των δράσεων) - υπολογισμός και προσδιορισμός 

εσόδων, για κάθε µία δραστηριότητα αναλυτικά και λοιπές λεπτομέρειες και στοιχεία, περιλαμβάνονται στα 
συνημμένα τεύχη 1) Αναθεωρημένο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2021- 1η τροποποίηση και 2) 

Διαμορφωμένο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ μετά την 3η αναμόρφωσή της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. για το έτος 2021, ο οποίος 

συνοδεύεται από την 3) αναθεωρημένη ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ του Δ.Σ. που τεκμηριώνει τα έσοδα και τα 

έξοδα της επιχείρησης, μετά την 1η Τροποποίηση του ΕΠΔ και την 3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 

του έτους 2021, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 

Ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή: 
- Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την 1η τροποποίηση του εγκεκριμένου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της 

παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006 (Α΄114), για το έτος 2021, της Κοινωφελούς Δημοτικής 

Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), σύμφωνα µε την 95/2021 απόφαση του 
Διοικητικού της Συμβουλίου και όπως 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  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Επί των καταμετρούμενων 

 

Α) Εγκρίνει την 1η τροποποίηση του εγκεκριμένου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της παραγράφου 3 του 

άρθρου 206 του Ν.3463/2006 (Α΄114), για το έτος 2021, της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου 

Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), σύμφωνα µε την 95/2021 απόφαση του Διοικητικού της 
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Συμβουλίου και όπως επισυνάπτεται στο συνημμένο κείμενο της απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας. 

 
 

B) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα ψήφισε λευκό. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  323/2021 

 

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

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  23.11.2021 

 

 

 

 

 

                  Η Πρόεδρος 

 

 Αποστολίδου Μαρία 

 

 

 

 


