
                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   161/2021 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 15/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έγκριση της αριθ. 15/2021 απόφασης της ΔΗΚΕΑ περί κατάρτισης 
και ψήφισης έκθεσης πεπραγμένων έτους 2020. 

Στο Αμύνταιο, στις 08 του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε 
Τακτική  Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του ν.4682/2020, και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 
33506/29-05-2021 (Β’ 2233), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 8490/03-06-
2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                       Νάτσης Ιωάννης 
2. Μπάντης Ιορδάνης       
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης  
4. Μπερμπερίδης Πέτρος 
5. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
6. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:  

Σύμφωνα με το εδ. γ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση 
των προϋπολογισμών, των ισολογισμών, των ετησίων προγραμμάτων δράσης 
και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων 
του δήμου.  

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. 
15/2021 απόφαση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου 
που αφορά την κατάρτιση και ψήφιση έκθεσης πεπραγμένων και προτείνει την 
έγκριση του. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού  άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 
1. Τις διατάξεις εδ. γ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ως ισχύει 
2. Την αριθ. 15/2021 απόφαση της ΔΗΚΕΑ 
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3. Την εισήγηση του Προέδρου. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου (Δ.Η.Κ.Ε.Α.), όπως αυτή καταρτίστηκε και έχει 
ως εξής: 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/12/2020 

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμυνταίου (ΔΗ.Κ.Ε.Α.), 
προήλθε σύμφωνα με: 

 τις διατάξεις των άρθρων 103 και 109 του Ν. 3852/2012,  

 τις εγκυκλίους 9/2010, 11/2011, 24/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ και  

 την υπ’ αριθ. 82/28-02-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Αμυνταίου  

από τη συγχώνευση, τον Μάιο του 2011, των Κοινωφελών Επιχειρήσεων των 
πρώην Δήμων Αμυνταίου και Φιλώτα καθώς και του Κέντρου Επαγγελματικής 
Κατάρτισης Δήμου Αμυνταίου (ΦΕΚ 679/τ. Β΄/28-04-2011).  

Επομένως στην ΔΗ.Κ.Ε.Α έχουν εξ αρχής μεταφερθεί όλες οι υποχρεώσεις, οι 
απαιτήσεις, αλλά και τα αποτελέσματα των Επιχειρήσεων που 
συγχωνεύθηκαν.  

Η ΔΗ.Κ.Ε.Α. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου το οποίο διέπεται από 
τις διατάξεις των άρθρων 252-270 του ν. 3463/2006 και από τους κανόνες της 
ιδιωτικής οικονομίας, διατηρώντας παράλληλα κάποια στην αρχή 
χαρακτηριστικά του ευρύτερου δημοσίου τομέα, τα οποία όμως κατά την 
κλειόμενη καθώς και τη τρέχουσα  χρήση ασφυκτικά ενισχύθηκαν,  κυρίως σε 
ότι αφορά τον δημοσιονομικό έλεγχο, αλλά και το νομοθετικό πλαίσιο 
λειτουργίας και τον έλεγχο των διαδικασιών λήψης αποφάσεων των οργάνων 
της. 

Η Διοίκησή της ασκείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο 
ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 279/09-09-2019 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.  Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το 
έτος 2020 έχει ως εξής :  

1. Λυπίτκας Νικόλαος, Πρόεδρος ΔΣ   

2. Παπαθανασίου Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ΔΣ 

3. Μπερμπερίδης Πέτρος, Μέλος 

4. Αντωνιάδης Θεοχάρης, Μέλος 

5. Ιωάννου Χρήστος, Μέλος 

6. Φυλάκης Αγγελής, Μέλος 

7. Ηλία Θεοδώρα, Μέλος 

8. Μπάση Μαγδαληνή, Μέλος, η οποία στις 22/06/2020 παραιτήθηκε από 

το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Α. και νέο μέλος ορίστηκε η κα Μπούκτση Σταφυλλή, 
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με την υπ’ αριθ. 74/22-06-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Δήμου Αμυνταίου. 

9. Κίτσε Άρτεμις, Μέλος 

10. Μπούτσης Βασίλειος, Μέλος 

11. Τρυφωνόπουλος Γεώργιος, Μέλος  

Σύμφωνα με την  Κ.Υ.Α. 50891/10.09.2007, άρθρο 4, Φ.Ε.Κ. 1876/14.09.2007, 
τεύχος Β’, ο ισολογισμός συνοδεύεται από αναλυτική έκθεση πεπραγμένων, 
που συντάσσεται από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
Στην έκθεση περιλαμβάνεται ειδική αναφορά για την εκτέλεση του 
προγράμματος της εισηγητικής έκθεσης, σύμφωνα με την τροποποίηση του 
άρθρου 259 του ΚΔΚ, από την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 και 
βεβαιώνεται ότι τηρήθηκαν οι σχετικές νομοθετικές προβλέψεις και οι 
κανονισμοί της επιχείρησης.  

Όλες οι ενέργειες της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου 
έγιναν στα πλαίσια που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τη 
λειτουργία των κοινωφελών επιχειρήσεων ΟΤΑ, καθώς και οι διατάξεις της παρ. 
2 άρθρο 257 του Ν. 3463/2006 για την σύνταξη των Κανονισμών Εσωτερικών 
Υπηρεσιών, Διαχείρισης και Προσωπικού της Επιχείρησης, αλλά και οι 
διατάξεις: 

 του Π.Δ. 80/2016  και του Ν. 4412/2016  για τις προμήθειες και τις 

υπηρεσίες – εργασίες  

 του άρθρου 11 του Ν.Δ 2396/08-05-1953 (ΦΕΚ 117/Α/08-05-1953) 

<<περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως οχημάτων του Δημοσίου..» 

 της υπ’ αριθ. 3373/390/20-03-1975 (ΦΕΚ 349/Β’/20-03-1975) απόφαση 

του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως <<περί καθορισμού 

διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και 

προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των αυτοκινήτων οχημάτων 

του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν 

γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (περί ων το άρθρο 1 του 

Ν.Δ. 2396/1953)>> όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 4993/745/24-04-

1975 όμοια του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως. 

 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 και του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 για 

την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου και συμβάσεων 

μίσθωσης έργου.  

 του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Επιχείρησης και των 

τροποποιήσεων αυτού 

 του Κανονισμού Προσωπικού της Επιχείρησης και των τροποποιήσεων 

αυτού 

 του άρθρου 6, παρ. 1, του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) περί 

«Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια» 

 του άρθρου 1Β του Ν. 2362/1995 περί ένταξης Στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) 
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 του Ν. 3832/2010 και του Ν. 3852/2010 του Υπουργείου Εσωτερικών, 

όπου καθορίζονται οι υπόχρεοι φορείς και οι λεπτομέρειες καταχώρισης 

των οικονομικών στοιχείων των υπόχρεων φορέων όπως είναι και η 

ΔΗ.Κ.Ε.Α., στη διαδικτυακή βάση οικονομικών δεδομένων του ΥΠΕΣ 

(υποβολή μηνιαίων οικονομικών στοιχείων)  

 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (31/07/2015), για την υποχρέωση 

καταχώρησης - υποβολής στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων από τους 

φορείς του ΜΦΓΚ όπως είναι και η Δ.Η.Κ.Ε.Α. 

Ακόμη η επιχείρηση αφού ολοκλήρωσε κατά το έτος 2018 τις απαιτούμενες 
διαδικασίες συμμόρφωσης και προσαρμογής προς τον Γενικό Κανονισμό 
Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου (General Data Protection Regulation – GDPR), ανέθεσε το 
2020 σε εξειδικευμένη δικηγόρο τις «Υπηρεσίες υπεύθυνου προστασίας 
δεδομένων (DPO) βάσει του Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων GDPR (ΕΕ) 
679/2016».  

Α)  Η σύνθεση του προσωπικού της επιχείρησης για το έτος 2020 ήταν η εξής:  

 Μία νοσηλεύτρια που απασχολείται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο 

Σπίτι» της Δομής Φιλώτα προερχόμενη από την πρώην Κοινωφελή 

Επιχείρηση Δήμου Φιλώτα.   

 Μία κοινωνική λειτουργός και μία οικογενειακή βοηθός που 

απασχολούνται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» της Δομής 

Αμυνταίου προερχόμενες από την πρώην Δημοτική Κοινωφελή 

Επιχείρηση Αμυνταίου.   

 Μία κοινωνική λειτουργός και μία οικογενειακή βοηθός που 

απασχολούνται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» της Δομής Αετού 

προερχόμενες από την πρώην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση 

Αμυνταίου. 

 Μία ψυχολόγος και μία νοσηλεύτρια που απασχολούνται στο 

πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» της Δομής Λεχόβου - Βαρικού 

προερχόμενες από την πρώην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση 

Αμυνταίου. 

 Δύο νοσηλεύτριες οι οποίες απασχολούνται στο πρόγραμμα «Βοήθεια 

στο Σπίτι» της Δομής Αμυνταίου και της Δομής Αετού αντίστοιχα και 

προσλήφθηκαν από την συγχωνευμένη πλέον επιχείρηση στις 

01/09/2011. 

 Μία υπάλληλος γραφείου, αορίστου χρόνου, με βάση το Ν. 2643/1998 

για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, προερχόμενη από την πρώην 

Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φιλώτα. 

Στη Επιχείρηση εγκρίθηκε από την Επιτροπή της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ μία θέση 
Αρχιμουσικού με σύμβασης μίσθωσης έργου και τη δυνατότητα ολοκλήρωσης 
των διαδικασιών πρόσληψης εντός δώδεκα μηνών από την έκδοση της 
εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής (ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ./168/17728/27-10-
2020). 
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Β) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμυνταίου έχει επιτελέσει 
σημαντικό έργο σε διάφορους ευαίσθητους τομείς της οικονομικής, πολιτιστικής 
και κοινωνικής ζωής του τόπου.  

Κατά το έτος 2020 και λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών εν μέσω πανσημίας και 
σημαντικών περιορισμών οι κυριότεροι τομείς με τους οποίους έχει ασχοληθεί 
η Κοινωφελής Επιχείρηση είναι οι εξής:  

 Πολιτισμός 

 Κοινωνική Πρόνοια 

Αναλυτικότερα η ΔΗ.Κ.Ε.Α σε συνεργασία με το Δήμο Αμυνταίου έχει 
προχωρήσει στις εξής κυριότερες κι ενδεικτικές ενέργειες, στην εισηγητική 
έκθεση της ΔΗ.Κ.Ε.Α. για το έτος 2020, βάση των οριζόμενων στην παρ.14 του 
άρθρου 10 του Ν.4071/2012 : 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 Κατά το έτος 2020 και ακολουθώντας πιστά τις Πράξεις Νομοθετικού 

Περιεχομένου, για την τήρηση μέτρων πρόληψης και αποφυγής 

διάδοσης του κορωνοϊού, κατάφερε να πραγματοποιήσει εκδηλώσεις 

ψυχαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών κατά την 

περίοδο της αποκριάς, στη Δημοτική Κοινότητα Αμυνταίου καθώς  

συμμετείχε και σε αντίστοιχες εκδηλώσεις στις Τοπικέ Κοινότητες του 

Δήμου. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα που δεν 

είχαν τεθεί σε ισχύ τα μέτρα περιορισμού και πρόληψης από τη διάδοση 

του κορωνοϊού. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 

 Οι Δομές «Βοήθεια στο Σπίτι» Αμυνταίου, Φιλώτα, Αετού και Λεχόβου - 
Βαρικού οι οποίες ανήκουν στη ΔΗ.Κ.Ε.Α. υλοποίησαν με επιτυχία το 
κοινωνικό τους έργο και κατά το έτος 2020 σαν συνέχεια της δράσης: 
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 
ΜΕΣΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ 
ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ 
ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ 
ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» της 
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. 
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.). Ταυτόχρονα παρείχαν υπηρεσίες και σε ένα πολύ μεγάλο 
αριθμό ωφελούμενων που προέρχονται από παλαιότερα προγράμματα 
της Περιφέρειας, σύμφωνα πάντα με τις συστάσεις του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 

Με την παρ. 2 του άρθρου 229 του Ν. 4635/2019 ( Α΄167), το πρόγραμμα 
«Βοήθεια στο Σπίτι» και οι συβάσεις των εργαζομένων σε αυτό παρατάθηκαν 
από τη λήξη τους δηλαδή από τις 31/12/2019 μέχρι τις 30/09/2020 και σύμφωνα 
με το άρθρο 38 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ. Α΄/12-10-2020) δόθηκε εκ νέου 
παράταση από τις 30/09/2020 μέχρι τη δημοσίευση του διορισμού των 
επιτυχόντων των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020 στις 
αντίστοιχες θέσεις. Ειδικά για την προκήρυξη αυτή δεν έχουν εφαρμογή 
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διατάξεις για την πρόσληψη επιτυχόντων με προσωρινούς πίνακες. Με την 
δημοσίευση των ατομικών πράξεων διορισμού, οι συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου των απασχολουμένων λύονται αυτοδικαίως και αζημίως για τους 
οικείους ΟΤΑ ή τα νομικά πρόσωπα αυτών όπως είναι η ΔΗ.Κ.Ε.Α. Με 
αποτέλεσμα το πρόγραμμα πλέον να μεταφερθεί στις κοινωνικές υπηρεσίες του  
Δήμου Αμυνταίου. 

Η χρηματοδότηση και υλοποίηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» 
καλύπτεται από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Εσωτερικών. Η διαχείριση των πιστώσεων αυτών και οι 
διαδικασίες υλοποίησης του Προγράμματος καθορίζονται σε προγραμματική 
σύμβαση, που υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και της 
Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (E.E.T.A.A.) Α.Ε., 
άρθρο 16 του ν. 1518/1985 (Α΄30).  

Η χρηματοδότηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», καλύπτει σε 
ποσοστό 100% τη μισθοδοσία των εργαζομένων του προγράμματος από 
εθνικούς πόρους, μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης Α.Ε.. Για το διοικητικό κόστος (λειτουργικές δαπάνες) και το 
κόστος χρήσης των οχημάτων (καύσιμα, συντήρηση, ανταλλακτικά κλπ) του 
προγράμματος, η χρηματοδότηση καλύπτει αντίστοιχα ποσό που ανέρχεται 
στο 2,5% επί της μισθοδοσίας των εργαζομένων, το υπόλοιπο ποσό των 
δαπανών που προκύπτουν καλύπτεται από τη χρηματοδότηση μέσω του 
Δήμου (Ν. 4071/2012) και από το κεφάλαιο της επιχείρησης.  

Και οι τέσσερις Δομές της επιχείρησης ήταν πλήρως στελεχωμένες με τις τρεις 
βασικές ειδικότητες προσωπικού έως τις 15/02/2013 οπότε και κατατέθηκε στην 
επιχείρηση αίτηση οικειοθελούς αποχώρησης από την οικογενειακή βοηθό της 
Δομής Λεχόβου – Βαρικού. Στις 31/10/2014 κατατέθηκε στην επιχείρηση αίτηση 
οικειοθελούς αποχώρησης από την οικογενειακή βοηθό της Δομής Φιλώτα και 
στις 15/02/2017 κατατέθηκε αίτηση οικειοθελούς αποχώρησης από την 
κοινωνιολόγο της ίδιας Δομής. Έκτοτε η επιχείρηση κάθε χρόνο προβαίνει στις 
απαιτούμενες ενέργειες μέσω του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου 
προσωπικού για την κάλυψη των θέσεων αυτών. Για το έτος 2020 υποβλήθηκε 
αίτημα στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 
έτους 2020 και συγκεκριμένα για την πρόσληψη συνολικά τριών ατόμων - 
ενός/μίας κοινωνικού λειτουργού και δύο οικογενειακών βοηθών - με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών και 
των συμβατικών υποχρεώσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Δήμου Αμυνταίου, όπως αυτές προκύπτουν από το Πρόγραμμα Βοήθεια στο 
Σπίτι στη Δομή Φιλώτα και στη Δομή Λεχόβου – Βαρικού. Η ΔΗ.Κ.Ε.Α. όμως 
δεν έλαβε καμία έγκριση από την  Επιτροπή της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ για τις 
αιτούμενες θέσεις. 

Οι Δομές διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την υλοποίηση του τόσο 
ευαίσθητου και σημαντικού έργου που προσφέρουν καθώς και διοικητική 
υποστήριξη από την υπάλληλο της επιχείρησης. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
18/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου, 
παραχωρήθηκε στη ΔΗ.Κ.Ε.Α. η χρήση των τεσσάρων οχημάτων «Βοήθεια στο 
Σπίτι» ιδιοκτησίας του Δήμου Αμυνταίου. Έκτοτε η επιχείρηση έχει αναλάβει 
όλες τις δαπάνες των οχημάτων καθώς και την υποχρέωση για την σωστή 
χρήση, την συντήρηση και επισκευή αυτών. 
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 Καθημερινά το προσωπικό των τεσσάρων Δομών «Βοήθεια στο Σπίτι» 
παρέχει σημαντικές υπηρεσίες προς τους εξυπηρετούμενους όπως : 

 νοσηλευτική φροντίδα (λήψη ζωτικών σημείων, παρακολούθηση και 
τήρηση φαρμακευτικής αγωγής),  

 υποστηρικτική κοινωνική εργασία και ενημέρωση  

 διασφάλιση ατομικής υγιεινής  

 παρακολούθηση τήρησης φαρμακευτικής αγωγής 

 διατήρηση υγιεινής και καθαριότητας της οικίας 

 συνταγογράφηση 

 διεκπεραίωση υποθέσεων προς ΔΕΚΟ, τράπεζες κλπ, 

καθώς και υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης και επανένταξης τόσο των 
εξυπηρετούμενων όσο και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Το 
προσωπικό των Δομών βρίσκεται κοντά σε όλες τις περιπτώσεις των ατόμων 
που ζητούν την βοήθεια τους, ακόμη και σε πολίτες που δεν είναι ενταγμένοι 
στο πρόγραμμα ως εξυπηρετούμενοι.  

Κατά το έτος 2020 παρά την έλλειψη προσωπικού και τις πρωτόγνωρες 
συνθήκες που αντιμετώπισε το προσωπικό του Προγράμματος λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού,  κατάφερε να καλύψει τις ανάγκες όλων των 
ωφελουμένων του Προγράμματος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και 
υπερβάλλοντας εαυτό σε κάποιες δύσκολες και ιδιαίτερες περιπτώσεις. 

Επίσης οι προϊστάμενες των Δομών λόγο των ειδικοτήτων τους, προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους και σε περιστατικά καταγγελιών που φθάνουν στην 
επιχείρηση από τις αρμόδιες Εισαγγελίες Πρωτοδικών και χρήζουν κοινωνικής 
έρευνας και παρέμβασης, λόγω έλλειψης άλλων αρμόδιων κοινωνικών 
υπηρεσιών στο Δήμο Αμυνταίου και κυρίως Κοινωνικών Λειτουργών. Για το 
έτος 2020, οι Κοινωνικοί Λειτουργοί καθώς και η Ψυχολόγος του προγράμματος 
«Βοήθεια στο Σπίτι» της ΔΗ.Κ.Ε.Α, διαχειρίστηκαν περί τα τριάντα (30) τέτοιου 
τύπου περιστατικά, συνεργαζόμενες με τις υπηρεσίες της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Νομού Φλώρινας και Νομού Καστοριάς, με Δημόσια και Ιδιωτικά 
Νοσοκομεία, με Ιδρύματα Αποκατάστασης, με Ψυχιατρικές Μονάδες και 
Νοσοκομεία, με  Αστυνομικά Τμήματα και άλλους φορείς για την αντιμετώπισή 
τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Το προσωπικό του Βοήθεια στο Σπίτι από τον Μάρτιο του 2020 με την έκδοση 
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020)  για τη λήψη 
μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού και για όλο το έτος επιφορτίστηκε 
επιπλέον με την κάλυψη αναγκών ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού του 
Δήμου Αμυνταίου που δεν ανήκει στους ωφελούμενους του προγράμματος 
Βοήθεια στο Σπίτι. Συγκεκριμένα σε συνεργασία με τις τοπικές μονάδες υγείας 
κάλυψε ανάγκες συνταγογράφησης καθώς επίσης συνεργάστηκε με τα 
Νοσοκομεία και τις υπηρεσίες του ΕΟΠΠΥ Φλώρινας και Πτολεμαΐδας για την 
συνταγογράφηση και παραλαβή φαρμάκων υψηλού κόστους και την παράδοσή 
τους με ασφάλεια και χωρίς καμία καθυστέρηση στους πολίτες του Δήμου 
Αμυνταίου. Κάλυψε ανάγκες των συμπολιτών μας που έχουν να κάνουν με την 
προμήθεια φαρμάκων, ενεσοθεραπείας, την προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης 
καθώς συμβουλευτικής και υποστηρικτικής κοινωνικής εργασίας τόσο 
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τηλεφωνικά όσο και δια ζώσης όπου οι συνθήκες το επέτρεπαν, τηρώντας 
πάντα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό, ενημέρωση και 
συνεργασία του οικογενειακού περιβάλλοντος για την επίλυση διαφόρων 
υποθέσεων.  

ΛΟΙΠΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : 

Αν και η δράση του Κοινωνικού Παντοπωλείου ανήκει στο Δήμο, το προσωπικό 
των Δομών Αμυνταίου και Αετού του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», 
ασχολείται με τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών και των σχετικών αιτήσεων 
καθώς και με την διανομή προϊόντων διατροφής και λοιπών προϊόντων πρώτης 
ανάγκης. Ενισχυτικά και το προσωπικό της Δομής Λεχόβου-Βαρικού του 
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», διανέμει τα προϊόντα σε ωφελούμενους 
που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Από τη δράση του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου κατά το έτος 2020 ωφελήθηκαν 390 άτομα, πολίτες του Δήμου 
Αμυνταίου. Ακόμη σε χώρους της Δομής Αμυνταίου του προγράμματος 
«Βοήθεια στο Σπίτι», συγκεντρώνονται είδη ένδυσης, παιχνίδια και άλλα είδη 
τα οποία κατά τη διάρκεια όλου του έτους διανέμονται στους ωφελούμενους του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΒΑ : 

Από τον Ιούνιο του 2015 η επιχείρηση υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας και 
αποτελεί έναν από τους εταίρους της Κοινωνικής Σύμπραξης της 
Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, συμμετέχοντας στην υλοποίηση δράσεων 
του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους 
(ΤΕΒΑ/FEAD). 

Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει Εθνικά Συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους 
απόρους τρόφιμα  ή /και βασική υλική συνδρομή, καθώς επίσης και 
δραστηριότητες σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή 
δωρεάν τροφίμων. Στηρίζει επίσης Συνοδευτικά Μέτρα συμπληρώνοντας την 
Παροχή τροφίμων ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής καθώς και δραστηριότητες 
που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων. To πεδίο 
εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής.   

Το Προγράμμα πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία από την ΔΗ.Κ.Ε.Α. και 
συγκεκριμένα από τις κοινωνικές λειτουργούς των Δομών του προγράμματος 
«Βοήθεια στο Σπίτι» οι οποίες είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση του τόσο 
διοικητικά όσο και κατά τη διανομή των προϊόντων. Στη διανομή συμμετείχε το 
μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού των Δομών Βοήθεια στο Σπίτι καθώς 
επίσης την βοήθεια του προσέφερε και ο Δήμος Αμυνταίου ως εταίρος του 
προγράμματος. Κατά το έτος 2020 από τη συγκεκριμένη δράση ωφελήθηκαν  
493 οικογένειες στο Δήμο Αμυνταίου. 

Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

α) Τα έσοδα της επιχείρησης για το έτος 2020 προέρχονται από τις παρακάτω 
πηγές: 
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ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ 

 

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 

Χρηματοδότηση από τον Δήμο 
Αμυνταίου (μέσω του Ν. 4071/2012)  

 

47.367,49 

Έσοδα προγράμματος Βοήθεια στο 
Σπίτι έτους 2020 

184.204,33 

Από πιστωτικούς τόκους των 
καταθέσεων μας 

326,69 

ΣΥΝΟΛΟ 231.898,51 

β) Τα έξοδα της επιχείρησης κατά κατηγορία εξόδων για το έτος 2020 έχουν ως 
εξής : 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 

Δαπάνες προγράμματος δράσης  43.342,90 

Δαπάνες προγράμματος Βοήθεια στο 
Σπίτι 

190.076,18 

ΣΥΝΟΛΟ 233.419,08 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι η επιχείρηση κλείνει με ζημιές 
για τη χρήση του 2020, με τελικό μικτό αποτέλεσμα ζημιών χρήσης ύψους 
1.520,57 ευρώ. 

Δ) Οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις της επιχείρησης προηγούμενων ετών οι 
οποίες δεν τιμολογήθηκαν, πλην όμως λήφθηκαν υπόψη για τον προσδιορισμό 
των αποτελεσμάτων των προηγούμενων χρήσεων, είναι οι εξής : 

Απαιτήσεις : 

1. Από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τα προγράμματα Μαζικού 
Αθλητισμού των περιόδων : 

 2007 - 2008, το ποσό των 3.546,16 ευρώ 

 2008 - 2009, το ποσό των 4.924,80 ευρώ 

 2009 - 2010, το ποσό των 2.351,02 ευρώ 

2. Από τον πρώην Δήμο Φιλώτα ως αμοιβή της επιχείρησης για την υλοποίηση 
του προγράμματος Μαζικού Αθλητισμού περιόδου 2008 – 2009, το ποσό των 
600,00 ευρώ. 

3. Από την ΗΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. το ποσό των 49.000,00 ευρώ για τo 
μίσθωμα έτους 2010, που αφορά την έκταση των 700 στρ. στην Τ.Κ. Βεγόρων. 

4. Από την ΗΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. το ποσό των 5.292,00 ευρώ για το 
χαρτόσημο 3,6% επί των ενοικίων των ετών 2008, 2009 και 2010, που αφορούν 
την έκταση των 700 στρ. στην Τ.Κ. Βεγόρων. 
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5. Από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο 
Σπίτι» των τεσσάρων Δομών της ΔΗ.Κ.Ε.Α., για το διάστημα από 01/01/2011 
έως και 30/06/2011, το ποσό των 15.558,01 ευρώ.  

6. Από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι έτους 2012», η 
αποπληρωμή του «Β΄ Εξαμήνου έτους 2012», συνολικού ποσού 4.344,11 
ευρώ. 

Υποχρεώσεις : 

1. Στον Δήμο Αμυνταίου το ποσό των 42.000,00 €, πλέον χαρτοσήμου 
3,6% 1.512,00 €, που αναλογεί στo μίσθωμα έτους 2010, που αφορά 
την έκταση των 700 στρ. στο Τ.Δ. Βεγόρας. 

2. Για αμοιβές γυμναστών Προγράμματος Μαζικού Αθλητισμού πρώην 
Δήμου Φιλώτα ετών 2008, 2009 και 2010, το ποσό των 5.404,31 ευρώ. 

3. Στον πρώην Δήμο Φιλώτα από την καταβολή του ΙΚΑ του 
Προγράμματος Μαζικού Αθλητισμού περιόδου 2009-2010, το ποσό των 
1.704,22 ευρώ. 

Ε) Η επιχείρηση έχει ένα πλήρως οργανωμένο γραφείο με τον ανάλογο 
εξοπλισμό το οποίο λειτουργεί σε καθημερινή βάση, καθώς επίσης διατηρεί 
τέσσερα ξεχωριστά γραφεία για τις Δομές «Βοήθεια στο Σπίτι», δύο αίθουσες 
διδασκαλίας και μία αίθουσα υπολογιστών εξοπλισμένη με Η/Υ και εκτυπωτές 
για τα προγράμματα κατάρτισης της Δομής του Κε.Δι.Βι.Μ.2. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 161/2021 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

 

    Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΚΙΟΣΕΣ Π. 
                                                                                           2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           5. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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