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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: 325 /2021 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης 

Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) Έτους 2021 μετά την 1η τροποποίηση του Ετησίου 

Προγράμματος Δράσης 2021 αυτής. 

 

 

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 4ο
 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.). 

Σύμφωνα με τις παρ 1 και 2 του άρθρου 260 του N.3643/2006 (Α΄114), η διαχείριση των κοινωφελών 

επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από 

την υπόλοιπη δημοτική ή κοινοτική διαχείριση. Το οικονομικό έτος της διαχείρισης των επιχειρήσεων 

συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.  

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 
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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 (…).». 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 § 4 της ΚΥΑ 50891/10.09.2007 (Β΄ 1876), σε περίπτωση χρηματοδότησης της 

επιχείρησης από τον Δήμο, ο προϋπολογισμός περιέχει το αντίστοιχο ετήσιο μέρος του διετούς 

προγράμματος δράσης, σύμφωνα µε το άρθρο 259 του ΚΔΚ. 

- Με την υπ΄ αριθ. 113/2020 ΑΔΣ (ΑΔΑ:Ψ1ΥΝΟΞ3Ι-Φ45) της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., καταρτίστηκε και ψηφίστηκε ο 

προϋπολογισμός της για το έτος 2021, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμό 354/2020 (ΑΔΑ: 69ΩΧΩΨΕ-

ΥΝ3) Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. 

Με την υπ΄ αριθ. 114/2020 ΑΔΣ (ΑΔΑ: ΨΠΜΡΟΞ3Ι-Λ45) της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., καταρτίστηκε και ψηφίστηκε το 

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ 2021) της για το έτος 2021, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμό 

353/2020 (ΑΔΑ: Ψ9Κ1ΩΨΕ-ΞΡΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. 
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Οι ανωτέρω Αποφάσεις, σύμφωνα με το με Αρ. Πρωτ: 55349+55343+55342+55338/31-12-2020 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, ελέγχθηκαν και βρέθηκαν νόμιμες.  

- Με την υπ΄ αριθμό 33/2021 ΑΔΣ (ΑΔΑ: ΨΤΜΩΟΞ3Ι-Α2Λ)της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. καταρτίστηκε και ψηφίστηκε η 1η 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού της για το έτος 2021, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμό 132/2021 

(ΑΔΑ: 6ΗΞΠΩΨΕ-Π34) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, η οποία 

σύμφωνα με το υπ΄ Αρ. Πρωτ.: 72123/12-05-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-

Θράκης τέθηκε στο αρχείο.  

Με την υπ΄ αριθμό 34/2021 ΑΔΣ (ΑΔΑ: 991ΧΟΞ3Ι-ΑΤΦ) της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. καταρτίστηκε και ψηφίστηκε η 1η 

αναμόρφωση του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ 2021) της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. για το έτος 

2021, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμό 133/2021 (ΑΔΑ: Ω5ΦΕΩΨΕ-ΒΤ6) Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, η οποία σύμφωνα με το υπ΄ Αρ. Πρωτ.: 72036/12-05-2021 

έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης λήφθηκε νόμιμα.  

- Με την υπ΄ αριθμό 71/2021 ΑΔΣ (ΑΔΑ: 656ΚΟΞ3Ι-46Β) της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. καταρτίστηκε και ψηφίστηκε η 2η 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού της για το έτος 2021, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμό 254/2021 

(ΑΔΑ: ΩΝΓΡΩΨΕ-Ρ5Θ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, η οποία 

σύμφωνα με το υπ΄ Αρ. Πρωτ.: 219170/27-9-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-

Θράκης τίθενται στο αρχείο. 

Σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4270/2014 (Α΄ 143), οι προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., πρέπει να είναι 

σύμφωνοι με τις γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 33 

και να είναι ρεαλιστικοί. 

Σύμφωνα με τις αρχές της ενότητας και της καθολικότητας, όλα τα έσοδα και οι δαπάνες εγγράφονται και 

εμφανίζονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό. Τα έσοδα και οι δαπάνες του προϋπολογισμού δεν δύνανται 

να πραγματοποιηθούν παρά μόνο αν αντιστοιχούν, όσον αφορά (…) στα Ν.Π.Ι.Δ., στον προϋπολογισμό τους 
και υπό τους λογαριασμούς λογιστικής τους (αρχή της ενότητας). Καμία δαπάνη δεν δύναται να αναληφθεί 

ή και να πραγματοποιηθεί, αν υπερβαίνει, (…), για δε τα Ν.Π.Ι.Δ. τον προϋπολογισμό τους (αρχή της 

καθολικότητας). [άρθρο 49 § 2 Ν.4270/2014 (Α΄ 143)]. 

Ο εγκεκριμένος Προϋπολογισμός του έτους 2021 της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. καταρτίσθηκε σύμφωνα με τους 

ενδεικτικούς στόχους και τα ανώτατα όρια δαπανών, όπως κατά περίπτωση τίθενται στο εκάστοτε ισχύον 

Μ.Π.Δ.Σ. 2022-2025 (Α.Δ.Σ. ΚΔΕΔΑΜ Αριθ. Αποφ. 25/2021, έγκριση από Δημοτικό Συμβ. Αρ. Απόφ. 85/2021). 

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).  

Η πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων των κοινωφελών Δράσεων της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. απαιτεί την 
απασχόληση εξειδικευμένου και μη προσωπικού, σύμφωνα με τις νομικές δεσμεύσεις, τις εγκρίσεις για την 

πρόσληψη αυτού της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), 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) για την κάλυψη των αναγκών των 

δημοτών και κατοίκων του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης που συμμετέχουν στις δραστηριότητες αυτές. 

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. 
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Κατά τη διάρκεια αναστολής των δραστηριοτήτων, με εντολή δημόσιας αρχής, (ιδίως των Πολιτιστικών, 

των Αθλητικών τμημάτων και του Ωδείου)  της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ, για τον περιορισμό της μετάδοσης και 

εξάπλωσης των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας, το απασχολούμενο σε αυτήν προσωπικό διατέθηκε 

για την υποστήριξη των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών του προσώπων, σύμφωνα με το 

άρθρο 10 § 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55) και τα με Α.Π. 18659/17-03-

2020 (εγκ.23), Α.Π. 18919/18-03-2020 και 75317/08.11.2020: έγγραφα του Υπ. Εσωτερικών. 

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 της τάξης άνω του 

53 % και ιδίως στα έσοδα από οικονομικές συμμετοχές (αντίτιμο, δίδακτρα, εύλογη αποζημίωση) των 

χρηστών των υπηρεσιών της, αλλά και την μείωση του ποσού χρηματοδότησης υλοποίησης των 

εγκεκριμένων προγραμμάτων της από ορισμένους φορείς- μη συνδεδεμένες οντότητες.  

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 από οικονομικές συμμετοχές (αντίτιμο, δίδακτρα, εύλογη αποζημίωση για παρεχόμενες 

υπηρεσίες), ιδίως στον τομέα του πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας (Πολιτιστικά τμήματα, Ωδείο 

Αθλητικά Τμήματα), προκειμένου να καλύψει τα αντίστοιχα έξοδα υλοποίησης των δραστηριοτήτων αυτών. 

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.α.), 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  

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 των δραστηριοτήτων 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, το άρθρο 265 § 8 του Ν.3463/2006 (Α΄114) και 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 

(αρχή της καθολικότητας) του Ν.4270/2014 (Α΄ 143). 

Η 3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του έτους 2021 της επιχείρησης, αφορά μόνον την τροποποίηση 

των λογαριασμών Εσόδων και καταρτίζεται, σύμφωνα με το αναθεωρημένο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της 

παρ. 3 του άρθρου 206 του ΚΔΚ του έτους 2021 μετά την 1η τροποποίηση του, λόγω της συνέχισης της 

πανδημίας του κορωνοιου- COVID-19 και τις αρνητικές υγειονομικές και οικονομικές της επιπτώσεις, με 

βάση το σχετικό θεσμικό πλαίσιο σε συνδυασμό με τις σχετικές παραδοχές, προβλέψεις και αναγκαίες 

προϋποθέσεις υλοποίησης των κοινωφελών δράσεων, όπως παρουσιάζονται και τεκμηριώνονται στη 

συνημμένη διαμορφωμένη Εισηγητική Έκθεση του Δ.Σ. του άρθρου 259 § 1 του Ν.3463/2006 (Α΄ 114). 
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Η Απόφαση για την 3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του έτους 2021, είναι απαραίτητο να ληφθεί, για 

την αναθεώρηση των κωδικών Εσόδων από οικονομικές συμμετοχές που παρουσιάζουν υστέρηση λόγω 

COVID-19, σε συσχέτιση με τους αντίστοιχους κωδικούς Εσόδων από χρηματοδότηση ΕΠΔ, των 

δραστηριοτήτων στις οποίες απαιτείται πρόσθετη χρηματοδότηση από τον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης 

για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετά την 1η 

τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης του έτους 2021.  

- Ο προϋπολογισμός Εξόδων 2021, παραμένει στο ίδιο εγκεκριμένο ποσό των 2.801.466,61 €.  

- Οι λογαριασμοί του Προϋπολογισμού Εσόδων του έτους 2021 της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., που τροποποιούνται, και 

η αναμόρφωση του ειδικότερα,, έχει ως εξής: 

I. ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ 

Α.1. Μείωση Κ.Α Εσόδου 70. Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών. 

Η εμφάνιση και συνέχεια της πανδημίας 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. 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. Κατά τη διάρκεια 

αναστολής των δραστηριοτήτων, με εντολή δημόσιας αρχής, (ιδίως των Πολιτιστικών, των Αθλητικών 

τμημάτων και του Ωδείου)  της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ, για τον περιορισμό της μετάδοσης και εξάπλωσης των 

αρνητικών συνεπειών της πανδημίας, το απασχολούμενο σε αυτήν προσωπικό διατέθηκε για την 

υποστήριξη των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών του προσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 

10 § 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55) και τα με Α.Π. 18659/17-03-2020 

(εγκ.23), Α.Π. 18919/18-03-2020 και 75317/08.11.2020: έγγραφα του Υπ. Εσωτερικών. 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 της τάξης άνω του 53 % και 

ιδίως στα έσοδα από οικονομικές συμμετοχές [(πωλήσεις υπηρεσιών), αντίτιμο, δίδακτρα, εύλογη 

αποζημίωση] των χρηστών των υπηρεσιών της, αλλά και την μείωση του ποσού χρηματοδότησης 

υλοποίησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων της από ορισμένους φορείς- μη συνδεδεμένες οντότητες, 

όπως παρουσιάζεται και τεκμηριώνεται ανά τομέα κοινωφελούς δράσης και κατά δομή στην Εισηγητική 

Έκθεση του Δ.Σ., η οποία συνοδεύει την παρούσα αναμόρφωση του π/υ 2021, 

- Μειώνεται κατά ποσό των -125.462,39 € ο Κ.Α Εσόδων 70.07 «Πωλήσεις υπηρεσιών σε μη συνδεδεμένες 

οντότητες» και διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των 910.190,94 €, μείωση η οποία, κατά τομέα 

κοινωφελούς δράσης και κωδικό εσόδου, έχει ως εξής: 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

Εγκεκριμένος 

Προϋπολογισμός 

(μετά την 2η 

αναμόρφωση) 

Ποσό 3
ης

 

Αναμόρφωσης 

Διαμορφωμένος 

Προϋπολογισμός 

(μετά την 3
η
 

αναμόρφωση ) 
Κωδικός Ονομασία Ποσό μείωσης  

70.07.01.2 
Πωλήσεις υπηρεσιών  Παιδεία, 

Πολιτισμός και Αθλητισμός 
   

70.07.01.22 Πωλήσεις υπηρεσιών, Πολιτισμός 57.800,00 -20.526,97 37.273,03 
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 

ΣΥΝΟΛΑ μεταφορών/μειώσεων 266.378,33 -125.462,39 140.915,94 

Έτσι, το ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΣΟΔΑ του Προϋπολογισμού του έτους 2021, μειώνεται συνολικά, κατά το ποσό των - 

125.462,39 ευρώ.  
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Α.2. Αύξηση Κ.Α Εσόδου 37.01 «Προπληρωμένα έξοδα».  

Για τη αυτοχρηματοδότηση των ήδη εκτελούμενων δαπανών των αντίστοιχων δραστηριοτήτων του 

εγκεκριμένου π/υ 2021, όπως διαμορφώθηκαν με την 2η αναμόρφωση του,  

- Αυξάνεται κατά ποσό των 21.027,61 € ο Κ.Α Εσόδων 37.01.01.00 «Προπληρωμένα έξοδα» και 

διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των 21.027,61 ευρώ.  

Α.3. Αύξηση Κ.Α Εσόδου 71.05 «Άλλα λειτουργικά έσοδα από συνδεδεμένες οντότητες».  

Για την κάλυψη της διαφοράς μεταξύ των εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της 

επιχείρησης, ο οποίος συνοδεύεται από τη συνημμένη στην παρούσα αναθεωρημένη Εισηγητική Έκθεση 

του Δ.Σ. της επιχείρησης που τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με την 1η τροποποίηση  

του ετήσιου προγράμματος δράσης της παρ. 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006 (Α΄114), 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, το άρθρο 265 § 8 του Ν.3463/2006 (Α΄114) και 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), αυξάνεται το ποσό της χρηματοδότησης από τον οικείο δήμο, ιδίως για τις 

δραστηριότητές της, των οποίων, η λειτουργία τους ανεστάλη με εντολή δημόσιας Αρχής, λόγω COVID-

19, 

- Αυξάνεται κατά ποσό των 104.434,78 € ο Κ.Α Εσόδων 71.05 «Άλλα λειτουργικά έσοδα από συνδεδεμένες 

οντότητες» και διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των 904.434,78 €, αύξηση η οποία, κατά τομέα 

κοινωφελούς δράσης και κωδικό εσόδου, έχει ως εξής: 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

Εγκεκριμένος 

Προϋπολογισμός 

(μετά την 2η 

αναμόρφωση) 

Ποσό 3
ης

 

Αναμόρφωσης 

Διαμορφωμένος 

Προϋπολογισμός 

(μετά την 3
η
 αναμόρφωση 

) 
Κωδικός Ονομασία Ποσό μείωσης  

71.05.00.2 
Χρηματοδότηση Ε.Π.Δ.  Παιδεία, 

Πολιτισμός και Αθλητισμός 
   

71.05.00.22 Χρηματοδότηση Ε.Π.Δ., Πολιτισμός 49.920,00 24.409,26 74.329,26 
71.05.00.23 Χρηματοδότηση Ε.Π.Δ., ΩΔΕΙΟ 110.000,00 38.818,07 148.818,07 
71.05.00.24 Χρηματοδότηση Ε.Π.Δ., Αθλητισμός 111.914,00 41.207,45 153.121,45 

ΣΥΝΟΛΑ αυξήσεων 271.834,00 104.434,78 376.268,78 

Έτσι, το ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΣΟΔΑ του Προϋπολογισμού του έτους 2021, αυξάνεται συνολικά, κατά το ποσό των 

125.462,39 € ( 21.027,61 € + 104.434,78  €). 

Κατόπιν των παραπάνω, το σύνολο των Εσόδων του Προϋπολογισμού του έτους 2021, δεν μεταβάλλεται 

0,00 (- 125.462,39 € + 125.462,39 €) και κατ΄ επέκταση ο Προϋπολογισμός Εσόδων του έτους 2021 

παραμένει στο ίδιο εγκεκριμένο ποσό των 2.801.466,61 €. 

Μετά από τις παραπάνω τροποποιήσεις στους λογαριασμούς του Προϋπολογισμού του έτους 2021, ο 

εγκεκριμένος Προϋπολογισμός του έτους 2021, αναμορφώνεται για 3η  φορά και παραμένει στο ίδιο 

ύψος, από ποσό των 2.801.466,61 ευρώ. 

Με τις παραπάνω αναμορφώσεις: 

- Διαμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων  πριν    :   2.801.466,61 € 

- Ποσό αναμόρφωσης εσόδων  με την παρούσα :                 0,00 € 

- Τελική διαμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων  : 2.801.466,61 € 
 

Και έτσι : 

Το σύνολο των εσόδων, παραμένει στο εγκεκριμένο ποσό των  2.801.466,61 €. 

Το σύνολο των εξόδων, παραμένει στο εγκεκριμένο ποσό  των  2.801.466,61 €. 
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Έτσι, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έτους 2021 της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., διαμορφώνεται, μετά την 3η 

Αναμόρφωση του, συνοπτικά-ανακεφαλαιωτικά ολόκληρος, ως εξής:  

Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός μετά την 1
η
 τροποποίηση του ΕΠΔ-2021 και την 3

η
 Αναμόρφωση έτους 

2021 (Ολόκληρος) 

Α. ΜΕΡΟΣ Ι: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 

Κωδ. Ονομασία 
Εγκεκριμένος (μετά 

την 2η Αναμόρφωση) 

Απαιτούμενο 

Ποσό 3
ης

 

Αναμόρφωσης 

Διαμορφωμένος 

(μετά την 3η 

Αναμόρφωση) 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ 

(Α+Β) 
2.652.603,25 0,00 2.652.603,25 

Α.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.268.319,72 -21.027,61 2.247.292,11 

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

70.07 
Πωλήσεις υπηρεσιών σε μη συνδεδεμένες 

οντότητες 
289.258,33 -125.462,39 163.795,94 

70.07 

Έσοδα από υπηρεσίες σε ωφελούμενους 

voucher, (Πρόγραμμα "Εναρμόνιση Οικ.& Επαγγ. 

Ζωής)  

746.395,00   746.395,00 

71 Λοιπά συνήθη έσοδα 1.148.666,39 104.434,78 1.253.101,17 

71.03 Επιχορηγήσεις λοιπών εξόδων 326.454,39   326.454,39 

71.04 Άλλα λειτουργικά έσοδα  22.212,00   22.212,00 

71.05 

Άλλα λειτουργικά έσοδα από συνδεδεμένες 

οντότητες  (Χρηματοδότηση από Δήμο 

Αμπελοκήπων Μενεμένης,  

άρθρο 259 παρ. 1 Ν.3463/2006) 

      

71.05 

Έσοδα Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (παρ 1 

Άρθρο 259 Ν.3463/2006), Χρηματοδότηση από 

Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης 

800.000,00 104.434,78 904.434,78 

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

72.04 Πιστωτικοί τόκοι άλλων επενδύσεων  4.000,00   4.000,00 

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

79.00 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 

35.54 Εισπράξεις για αποδόσεις κρατήσεων 60.000,00   60.000,00 

 41 Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 0,00 0,00 0,00 

 41 Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 0,00   0,00 

Β. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 384.283,53 21.027,61 405.311,14 

30 Πελάτες 39.763,91 0,00 39.763,91 

30.01 Πελάτες - μη συνδεδεμένες οντότητες 39.763,91   39.763,91 

33 Λοιπές απαιτήσεις 146.537,34 0,00 146.537,34 

33.03 
Άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες 

οντότητες 
146.537,34   146.537,34 

37 
Προπληρωμένα έξοδα και δουλευμένα έσοδα 

περιόδου 
197.982,28 21.027,61 219.009,89 

37.01 Προπληρωμένα έξοδα   21.027,61 21.027,61 

37.02 Δουλευμένα έσοδα περιόδου 197.982,28   197.982,28 

Γ.  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 148.863,36 0,00 148.863,36 

38 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 148.863,36   148.863,36 

  ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ  ( I ) 2.801.466,61 0,00 2.801.466,61 
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Β. ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 

Κωδ. Ονομασία 

Εγκεκριμένος (μετά 

την 2η 

αναμόρφωση) 

3
η
 Αναμόρφωση 

Διαμορφωμένος 

(μετά την 3η 

Αναμόρφωση) 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ( Α + 

Β + Γ ) 
2.686.395,17 0,00 2.686.395,17 

  ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ  ( Α+ Β ) 2.414.953,30 0,00 2.414.953,30 

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 

69 Φόρος εισοδήματος 0,00   0,00 

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

12 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 1.860,00   1.860,00 

13 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0,00 0,00 0,00 

14 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 70.680,00   70.680,00 

15 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 11.900,00   11.900,00 

Γ. 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Π.Ο.Ε, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ &  

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
271.441,87 0,00 271.441,87 

Γ.1. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 271.441,87 0,00 271.441,87 

50 Προμηθευτές 19.299,45   19.299,45 

53 Λοιπές υποχρεώσεις 224.429,63   224.429,63 

54 Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη 0,00   0,00 

55 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 27.712,79   27.712,79 

Γ.2. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 

56 
Δουλευμένα έξοδα και έσοδα επομένων 

χρήσεων 
0,00 0,00 0,00 

56.02 Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00   0,00 

56.02 (64.08) Υλικά άμεσης αναλώσεως 0,00   0,00 

57 Προβλέψεις 0,00 0,00 0,00 

57.02 Λοιπές προβλέψεις 0,00 0,00 0,00 

Δ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 115.071,44 0,00 115.071,44 

  Αποθεματικό - Πλεόνασμα περιόδου 115.071,44   115.071,44 

  ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ  ( II ) 2.801.466,61 0,00 2.801.466,61 

   Οι τροποποιήσεις των αναλυτικών λογαριασμών του προϋπολογισμού του έτους 2021, περιλαμβάνονται 

και επεξηγούνται στην με αριθμό 97/2021 Α.Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. και στα συνημμένα τεύχη: 1) 

«ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ μετά την 1η τροποποίηση του Ε.Π.Δ. 2021 και 

αντίστοιχη τροποποίηση των λογαριασμών αυτού, όπως διαμορφώνονται με την 3η Αναμόρφωση του» του 

άρθρου 260 § 1 του Ν.3463/2006, ο οποίος συνοδεύεται από την 2) διαμορφωμένη «ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - 

ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων αυτής για το έτος 2021 (μετά την 

1η Τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) και την 3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 

του έτους 2021)» του άρθρου 259 § 1 του Ν.3463/2006, σύμφωνα με το 3) «ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 

της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) για το 

έτος 2021- 1η τροποποίηση του Ε.Π.Δ. 2021» της παρ. 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006 (Α΄114), τα οποία 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
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Ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή: 

- Παρακαλούμε, όπως εγκρίνετε την 3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής 

Επιχείρησης Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) Έτους 2021 μετά την 1η τροποποίηση του Ετησίου 
Προγράμματος Δράσης 2021 αυτής, όπως καταρτίστηκε σύμφωνα με την 97/2021 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  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Επί των καταμετρούμενων 

 

Α) Εγκρίνει την 3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης 
Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) Έτους 2021 μετά την 1η τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος 

Δράσης 2021 αυτής, όπως καταρτίστηκε σύμφωνα με την 97/2021 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου 

και όπως αυτή 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  325/2021 

 

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

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  23.11.2021 

 

 

 

 

 

                  Η Πρόεδρος 

 

 Αποστολίδου Μαρία 

 

 

 

 


