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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ο

Από το πρακτικό 17 της συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆έλτα.
Αριθ. Απόφ. 398/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση διετούς προγράµµατος δράσης (2012 2013) της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
∆ήµου ∆έλτα.
Στη Σίνδο και στο Συνεδριακό Κέντρο σήµερα την 8η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011 ηµέρα
Τρίτη και ώρα 20:00΄ συνήλθαν σε συνεδρίαση τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από
την αριθ. 33930/4-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε όλα τα
µέλη και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα τριάντα (30), ήτοι :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ∆αλακούρας Θεόδωρος
16. Παπάς Αθανάσιος
1. Τσιλιµίγκρα Αναστασία
2. Γιάτσογλου Μαρία
2. Τσιφλιτζής Χρυσόστοµος
17. Κοµκούδης Αθανάσιος
18. Μοσχούδης ∆ηµήτριος
3. Καµπούτα ∆ήµητρα
3. Ζήσης Ιωάννης
4. Κηπουρός ∆ηµόκριτος
19. Σταµατάκης Σπυρίδων
5. Αποστόλου Παναγιώτης
20. Τατατζικίδης Αντώνιος
6. Καστελιάνος Πέτρος
21. ∆ιαµαντή-Κοσµίδου Ελένη
7. Στεργίδου-Ρουσοµάνη Ευαγγελία 22. Αντωνιάδης Αντώνιος
23. Βακαλίδης Κωνσταντίνος
8. Βαφειάδου Ελένη
9. Σβήρκου - Μεσσιάρη Κοκώνα
24. ∆ήµου Ιωάννης
10. Γλώσσης Γεώργιος
25. Ουζούνης Γρηγόριος
11. Παπαγεωργίου Χρυσοβαλάντης 26. Ζακαλκάς ∆ηµήτριος
27. Γκλαβέρης Θεόδωρος
12. Καµαριώτης Εµµανουήλ
13. Ελευθερόπουλος Στέφανος
28. Βουδούρης Κωνσταντίνος
14. Σκουλαριώτης ∆ηµήτριος
29. Πετρίδης Ανέστης
30. Λασιόπουλος Αθανάσιος
15. Τσοµπάνος Χρήστος
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι :
1. Νταλαράς Σταύρος, Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλοχωρίου.
2. Ελευθεριάδης Γεώργιος, Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Μαγνησίας.
3. Σουµπάρας Παναγιώτης, Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Μαλγάρων.
4. Αναγνώστου Ανδρέας, Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Σίνδου.
5. Κανάκας Απόστολος, Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Χαλάστρας.
6. Βέρρος Αναστάσιος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βραχιάς.
Οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων : Ανατολικού, ∆ιαβατών και Κυµίνων κ.κ. Τσιαούσης
Βασίλειος, Τσάλης Νικόλαος και Κατούνας Βασίλειος, δεν παρέστησαν στη συνεδρίαση αν και
νόµιµα προσκλήθηκαν.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε επίσης και παρέστη ο ∆ήµαρχος κ. Γιουτίκας Νικόλαος.
Την τήρηση των πρακτικών έκανε ο υπάλληλος του ∆ήµου Σουρουπίδης Κωνσταντίνος.
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. ∆αλακούρας Θεόδωρος εισηγούµενος το 3ο θέµα της
ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη του συµβουλίου τα εξής :
Ο ∆ηµοτικός Κοινοτικός Κώδικας (Ν. 3463/2006) στα άρθρα του από 252-264 αναφέρεται στους
κανόνες σύστασης Κοινωφελών επιχειρήσεων, στο τρόπο διοίκησής τους, στη δυνατότητα
χρηµατοδότησής τους και τρόπο διαχείρισης των εισροών καθώς και στη δυνατότητα µεταβολών
και λύση ή συγχώνευση τους. Πιο συγκεκριµένα στο άρθρο 259 (περί χρηµατοδότησης)
αναφέρεται :
1. Η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηµατοδοτείται από τον οικείο Ο.Τ.Α. για τις
δραστηριότητες και τις παρεχόµενες από αυτήν υπηρεσίες, µετά από σχετική απόφαση του
δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του
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συνόλου των µελών του. Προϋπόθεση προς τούτο αποτελεί η κατάθεση από την επιχείρηση
διετούς προγράµµατος δράσης αυτής, στο οποίο οπωσδήποτε αναφέρονται οι δραστηριότητες
και οι υπηρεσίες, η οικονοµική δαπάνη αυτών και η ενδεχόµενη χρηµατοδότησή τους από τυχόν
τέλη της παραγράφου 3 ή άλλους πόρους, καθώς και οι ειδικότεροι όροι άσκησής της. Τα
στοιχεία του προηγούµενου εδαφίου, καθώς και εκείνα που συναφώς προκρίνουν ο Ο.Τ.Α. και η
κοινωφελής επιχείρηση, µεταξύ των οποίων οπωσδήποτε τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των
µερών, καθώς και ρήτρες σε περίπτωση παραβάσεως συµφωνηθέντων όρων, αποτελούν το
περιεχόµενο συµβάσεως, η οποία συνάπτεται µεταξύ τους.
2. Για τη χρηµατοδότηση της προηγούµενης παραγράφου ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα
Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύει και δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί από την
επιχείρηση για άλλους σκοπούς, εκτός αυτών που αναφέρονται στο πρόγραµµα δράσης, ούτε να
αποτελέσει αντικείµενο χρηµατοδότησης προς άλλη επιχείρηση Ο.Τ.Α.
3. Εφόσον η δραστηριότητα της επιχείρησης συνδέεται µε την παροχή υπηρεσιών, είναι δυνατή,
µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου αυτής, η είσπραξη εύλογης αποζηµίωσης από τους
αποδέκτες αυτών για κάλυψη µέρους του κόστους των προσφερόµενων υπηρεσιών. Η σχετική
απόφαση υπόκειται στην προηγούµενη έγκριση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου που
λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του.
Επίσης στην υπ’ αριθ. 43887/3-8-2007 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών περί του περιεχοµένου
του διετούς προγράµµατος δράσης των κοινωφελών δηµοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων
αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ. 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 ή κοινότητα. 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.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις σχετικές οδηγίες η ∆ηµοτική
Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου ∆έλτα υπέβαλε µε την υπ΄ αριθ. 54/2011 απόφαση του
∆ιοικητικού της Συµβουλίου για έγκριση, το συνταχθέν διετές πρόγραµµα δράσης 2012 - 2013
(πιο συγκεκριµένα Απρίλιος του 2012 έως και Μάρτιος του 2014) , στου οποίου την ψήφιση θα
πρέπει να προχωρήσουµε. Επιπλέον σας γνωρίζω ότι το ∆ιετές Πρόγραµµα ∆ράσης είναι
απόλυτα εναρµονισµένο µε τους καταστατικούς σκοπούς της επιχείρησης όπως αυτοί
προσδιορίσθηκαν µε το ΦΕΚ 1302/16-6-2011/Β΄ µε το οποίο συστήθηκε η ∆ηµοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση ∆ήµου ∆έλτα και σε άµεση συσχέτιση µε τις αρµοδιότητες του ∆ήµου όπως αυτές
περιγράφονται στο άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ).
Οι δράσεις οι οποίες περιλαµβάνονται στο ∆ιετές Πρόγραµµα της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης ∆ήµου ∆έλτα για τα έτη 2012 και 2013 (πιο συγκεκριµένα Απρίλιος του 2012 έως και
Μάρτιος του 2014), είναι οι εξής :
1 - 2. Προγράµµατα Βοήθεια στο Σπίτι - Κοινωνικής µέριµνας.
3. Πρόγραµµα Κ∆ΑΠ.
4. Πρόγραµµα Βρεφικός Σταθµός.
5. Γραφείο ενηµέρωσης για την απασχόληση.
6. Πρόγραµµα µαζικού αθλητισµού.
7. Η οργάνωση δηµοτικής συγκοινωνίας, σύµφωνα µε τα όσα ορίζουν τα σχετικά άρθρα 75 και 83
του Ν. 3463/2006.
8. Κοινωνικό Παντοπωλείο.
9. Λειτουργία Κέντρου Σίτισης.
10. Περιβάλλον - Οργάνωση και υλοποίηση προγράµµατος εθελοντών κατά της ρύπανσης και
προστασία του περιβάλλοντος.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, το συνολικό ποσό χρηµατοδότησης από το ∆ήµο ∆έλτα για το έτος
2012 ανέρχεται στο ποσό των 638.020,00 € µαζί µε το Φ.Π.Α., για το έτος 2013 στο ποσό των
723.313,00 € µαζί µε το Φ.Π.Α. και για το 2014 στο ποσό των 131.973,00 € µαζί µε το Φ.Π.Α.
Τα ανωτέρω ποσά θα προβλεφθούν και θα εγγραφούν στους αντίστοιχους προϋπολογισµούς
του ∆ήµου ∆έλτα, οικονοµικών ετών 2012, 2013 και 2014 στον Κ.Α. 02.00.6737.001 µε τίτλο
«Χρηµατοδότηση ∆ιετούς Προγράµµατος της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου ∆έλτα».
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος παρουσίασε αναλυτικά το ∆ιετές Πρόγραµµα ∆ράσης της ∆ηµοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου ∆έλτα µαζί µε το σχέδιο της σχετικής σύµβασης που θα
υπογραφή και κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το δηµοτικό συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις
των σχετικών άρθρων 252 - 264 του Ν. 3463/2006, την διευκρινιστική απόφαση του ΥΠΕΣ∆∆Α
µε αριθ. 43887/2007, το πλήρες κείµενο του ∆ιετούς Προγράµµατος ∆ράσης της ∆ηµοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου ∆έλτα, το σχέδιο σύµβασης και την εισήγηση του Προέδρου
του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(28 υπέρ, 2 κατά)
1. Εγκρίνει το ∆ιετές Πρόγραµµα ∆ράσης 2012 - 2013 (πιο συγκεκριµένα Απρίλιος του 2012 έως
και Μάρτιος του 2014) της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου ∆έλτα, όπως αυτό
κατατέθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ΄ αριθ. 54/2011 απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Επιχείρησης.
2. Εγκρίνει τη χρηµατοδότηση της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου ∆έλτα από το
∆ήµο ∆έλτα για το έτος 2012 µε το ποσό των 638.020,00 € µαζί µε το Φ.Π.Α., για το έτος
2013 µε το ποσό των 723.313,00 € µαζί µε το Φ.Π.Α. και για το 2014 (έως και Μάρτιο) µε το
ποσό των 131.973,00 € µαζί µε το Φ.Π.Α. Τα ανωτέρω ποσά απαιτούνται για την υλοποίηση
του διετούς προγράµµατος δράσης 2012 - 2013 της επιχείρησης.
3. Τα ανωτέρω ποσά θα προβλεφθούν και θα εγγραφούν στους αντίστοιχους προϋπολογισµούς
του ∆ήµου ∆έλτα, οικονοµικών ετών 2012, 2013 και 2014 στον Κ.Α. 02.00.6737.001 µε τίτλο
«Χρηµατοδότηση ∆ιετούς Προγράµµατος της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου ∆έλτα».
4. Εγκρίνει το σχέδιο σύµβασης του ∆ιετούς Προγράµµατος ∆ράσης 2012 - 2013 (πιο
συγκεκριµένα Απρίλιος του 2012 έως και Μάρτιος του 2014) της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης ∆ήµου ∆έλτα, το οποίο θα υπογραφεί µεταξύ του ∆ήµου ∆έλτα και της ∆ηµοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου ∆έλτα, ως έχει το συνηµµένο σχέδιο στην υπ΄ αριθ.
54/2011 απόφαση του ∆.Σ. της επιχείρησης.
5. Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο ∆ήµου ∆έλτα, για την υπογραφή της ανωτέρω σύµβασης.

Τα ανωτέρω δεν ψήφισαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. Πετρίδης Ανέστης και Λασιόπουλος
Αθανάσιος.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 398/2011
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται :
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΣΟΥΡΟΥΠΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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