ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4ης/27-03-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 19/2020
ΘΕΜΑ:

Χρηματοδότηση της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερβίων
– Βελβεντού» με διαδημοτικό χαρακτήρα, από τον Δήμο
Βελβεντού.
Στο Βελβεντό, σήμερα, την 27η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2020, ημέρα
της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Βελβεντού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά), στο
Δημαρχείο Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 750/26-03-2020 πρόσκληση του
Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος
1
Τσέγκος Νικόλαος
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος
3 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος
4 Αγγέλης Δημήτριος
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Τέτος Νικόλαος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού,
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 259 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
όπως κυρώθηκε με το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08-06-2006/τ.Α’) και τροποποιήθηκε
με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄), 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 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 παρ. 3 του άρθρου 206 του παρόντος νόμου.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής»
του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄), τροποποιήθηκε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και για την χρηματοδότηση, την έγκριση των
προϋπολογισμών, των ισολογισμών, των ετήσιων προγραμμάτων δράσης και των
εκθέσεων πεπραγμένων των Ν.Π.Δ.Δ. και των επιχειρήσεων των Δήμων, απαιτείται
πλέον απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011, κατά την αληθή
έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 259 του ν. 3463/2006 στη χρηματοδότηση
κοινωφελών επιχειρήσεων για δραστηριότητες και παρεχόμενες υπηρεσίες
περιλαμβάνονται και όλες εν γένει οι λειτουργικές δαπάνες, στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι δαπάνες μισθοδοσίας για την εκτέλεση των ανωτέρω
δραστηριοτήτων.
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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 της οικονομικής επιτροπής που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των μελών του. (παρ 3 Άρθρο 259 Ν. 3463/06).
Tα έσοδα που προέρχονται από τις προαναφερόμενες πηγές ή άλλες, που
συνδέονται συμπληρωματικά με τoυς κύριους σκοπούς της επιχείρησης (όπως πχ η
λειτουργία κυλικείου σε πολιτιστικό κέντρο ή μουσείο),
δεν
αλλοιώνουν τον
κοινωφελή χαρακτήρα της επιχείρησης. Οι πόροι αυτοί διατίθενται από την επιχείρηση
αποκλειστικά για την ικανοποίηση-χρηματοδότηση των καταστατικών της σκοπών.
Με την αριθμ. 37/2011 (ΦΕΚ 1056/30-05-2011/τ.Β’) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Σερβίων - Βελβεντού, συστάθηκε η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου
Σερβίων - Βελβεντού Ν. Κοζάνης, η οποία τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την
αριθμ. 223/2011 (ΦΕΚ 2012/ τ. Β΄/9-9-2011) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Σερβίων-Βελβεντού, με την αριθμ. 28922/1944/03-07-2015 (ΦΕΚ 1547/22-07-2015
τ.Β’) απόφαση του Ασκούντος Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας και την αριθμ. 189779/ 01-12-2017(ΦΕΚ
4352/13-12-2017/τ. Β΄) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.
Μετά τη σύσταση των Δήμων Σερβίων και Βελβεντού, σύμφωνα με τις διατάξεις
των παρ.3α & 3β του άρθρου 154 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν.3852/2010» του
Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/09-03-2019/τ.Α’) και την έναρξη λειτουργίας τους, από 0109-2019, καταργείται ο Δήμος Σερβίων – Βελβεντού και σύμφωνα με την παρ. 1 &. 3
του άρθρου 156 του Ν. 4600/2019, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 του άρθρου 6
του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄), η κοινωφελής επιχείρηση του καταργούμενου Δήμου
Σερβίων – Βελβεντού, απέκτησε αυτοδικαίως διαδημοτικό χαρακτήρα με χωρική
αρμοδιότητα τους νέους Δήμους Σερβίων και Βελβεντού.
Με την αριθμ. 6/2019 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού εγκρίθηκε
η συνέχιση της λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερβίων- Βελβεντού
και η συμμετοχή του Δήμου Βελβεντού σε αυτή. Με την αριθμ. 188455/11-12-2019
(ΦΕΚ4978/31-12-2019/τ.Β’) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας προσαρμόστηκε το καταστατικό της Κοινωφελούς
επιχείρησης Δήμου Σερβίων – Βελβεντού στις διατάξεις του άρθρου 156 του
Ν.4600/2019, σε επιχείρηση με διαδημοτικό χαρακτήρα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερβιων –
Βελβεντού, με την αριθ. 4/28-01-2019 πράξη του, κατάρτισε τον προϋπολογισμό της
επιχείρησης, για το έτος 2019 και με την αριθ. 5/28-01-2019 πράξη του, κατάρτισε
την εισηγητική έκθεση εσόδων – εξόδων και το Ετήσιο πρόγραμμα δράσης για το έτος
2019. Στη συνέχεια με την αριθμ. 52/19-04-2019 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου
Σερβίων – Βελβεντού εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της επιχείρησης για το έτος 2019.
Στον προϋπολογισμό και στο πρόγραμμα δράσης της επιχείρησης για το έτος
2019, προκύπτει διαφορά εσόδων –εξόδων ποσού 290.000,00 €, ως αναγκαία
χρηματοδότηση του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού προς την επιχείρηση.
Με την αριθμ.21/2019 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής Βελβεντού, εγκρίθηκε
η χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, για το
έτος 2019, από το Δήμο Βελβεντού με το ποσό των 23.000,00 €, ποσό το οποίο
αντιστοιχεί στο 1/3 του συνολικού ποσού των 290.000,00 € Χ 23,25% (ποσοστό με
βάση το πληθυσμιακό κριτήριο), τα οποίο και έχει καταβληθεί.
Με το από 26-03-2020 έγγραφό της η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερβίων
- Βελβεντού αιτείται επιχορήγηση ποσού 20.000,00 € για την κάλυψη μισθοδοσίας
των υπαλλήλων που απασχολούνται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», λόγω μη
εισαγωγής εσόδων από την ΕΕΤΑΑ για την υλοποίηση του προγράμματος καθώς και
για μισθοδοσία εργαζομένων στην επιχείρηση.
Ύστερα από τα παραπάνω, πρότεινε να χρηματοδοτηθεί η Κοινωφελής
Επιχείρηση Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, για το έτος 2019, από το Δήμο Βελβεντού με
το ποσό των 20.000,00 €, για την κάλυψη μέρους της μισθοδοσίας των υπαλλήλων.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις
στο συζητούμενο θέμα και αφού έλαβε υπόψη:
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α)
το
β)
γ)

 Τις διατάξεις :
της παρ 4 του άρθρου 259 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με
Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08-06-2006/τ.Α’)
της παρ.6 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α΄)
της παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄),
 το πρόγραμμα δράσης έτους 2019 της επιχείρησης με την επωνυμία
«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» και
 την αριθμ. 5/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης με
την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα δράσης της επιχείρησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.
Εγκρίνει ως έκτακτη χρηματοδότηση που θα καταβληθεί από τον Δήμο
Βελβεντού στην Διαδημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήμου Σερβίων - Βελβεντού» και σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης έτους 2019, το
ποσό των 20.000,00 €, για την κάλυψη αποκλειστικά μισθοδοσίας των υπαλλήλων της
που απασχολούνται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», λόγω μη εισαγωγής εσόδων
από την ΕΕΤΑΑ και για μισθοδοσία εργαζομένων ΙΔΑΧ στην επιχείρηση και δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί το ανωτέρω ποσό από την επιχείρηση για άλλους
σκοπούς,.
2.
Σε περίπτωση καταβολής από την ΕΕΤΑΑ των αναγκαίων ποσών για την
υλοποίηση του προγράμματος, η Κοινωφελής επιχείρηση θα επιστρέψει στο Δήμο το
ποσό της έκτακτης επιχορήγησης ή θα συμψηφιστεί με το ποσό της χρηματοδότησης
έτους 2020.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/2020.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 27 Μαρτίου 2020
Ο Πρόεδρος

Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού
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