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Έγκριση 2ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Παιονίας, οικ. έτους 2018.
Σήμερα την 25-09-2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19.00 στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνεδρίασε το Δημοτικό συμβούλιο, ύστερα από
την υπ΄ αριθμ. 16.640/21-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που
δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και τους Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών
Κοινοτήτων του Δήμου σύμφωνα με τα διατάξεις του άρθρου 67 του
ν.3852/2010.
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε (αφού κλήθηκε κατά την παρ. 5 του άρθρου 95
του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ & την παρ. 6 του άρθρου 67 του N. 3852/2010 –
Πρόγραμμα Καλλικράτης) και ο Δήμαρχος Παιονίας, κος ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε
σύνολο 27 Συμβούλων, βρέθηκαν
ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (22) :
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΙΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΒΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΑΠΟΥΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΑΜΠΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΙΤΕΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (5) :
ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΟΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΡΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΥΤΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν (αφού προσκλήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 8 του
άρθρου 67, την παρ. 3 του άρθρου 80, την παρ. 1β του άρθρου 81 του N.
3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης) οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των
Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (14):
ΖΗΛΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ - ΕΥΖΩΝΩΝ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ – ΓΟΡΓΟΠΗΣ
ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΒΑΦΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΙΝΤΖΕΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΥΖΙΩΝ
ΛΑΡΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Μ. ΔΑΣΟΥΣ
ΤΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΑΡΠΗΣ
ΚΟΥΡΤΗ ΣΟΦΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ – ΜΕΣΣΙΑΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΦΙΛΥΡΙΑΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (17):
ΓΚΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ–ΓΡΙΒΑΣ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΛΙΜΝΟΤΟΠΟΥ
ΣΟΥΠΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ
ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ – ΕΥΡΩΠΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΑΣΠΡΟΥ
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΟΡΩΝΑΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
ΤΖΟΥΡΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΛΙΒΑΔΙΩΝ
ΠΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΕΡΗΣ
ΕΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΣΚΡΑ
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ΠΑΛΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΠΛΑΓΙΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΦΑΝΟΥ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΥ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΟΥΜΠΑΣ
ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΣΤΑΘΗ
*Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
αποφασίσθηκε ομόφωνα η συζήτηση και ψήφιση του παρακάτω θέματος:
-Έγκριση μελέτης του έργου «Σημειακές τεχνικές παρεμβάσεις –
συντηρήσεις τεχνικών υποδομών οικισμών Δ.Ε. Γουμένισσας».
Μετά την συζήτηση και ψήφιση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
αποχώρησε η Δ.Σ. Συμεωνίδου Σοφία.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον
Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης κ. Μπαβέλη ο οποίος είπε:
Σύμφωνα με τις παρ 1-3 του άρθρου 260 του ΔΚΚ, 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.
Η έγκριση του προϋπολογισμού της επιχειρήσεως από το δημοτικό ή κοινοτικό
συμβούλιο, λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός μηνός από την ψήφιση του
προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α..
Εάν δεν εγκριθεί ο προϋπολογισμός της επιχείρησης, από το Δημοτικό Συμβούλιο
τότε η επιχείρηση δεν μπορεί να προβεί σε οικονομικές δοσοληψίες, ούτε να κάνει
αναθέσεις σε τρίτους και γενικά δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις και να
προβαίνει σε πράξεις σχετικά με θέματα που παράγουν οικονομικές απαιτήσεις και
συνέπειες.
Η έγκριση παρέχεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που κοινοποιήθηκε η
απόφαση στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία
αυτή, θεωρείται ότι η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου έχει εγκριθεί. (παρ 1
Άρθρο 256 Ν. 3463/06).
Επίσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο 2- ΦΕΚ 1876/14.09.2007
τεύχος Β’:
"1. Η οικονομική διαχείριση της επιχείρησης ενεργείται με βάση το δικό της
προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με το άρθρο 260 του ΚΔΚ.
2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται από την οικονομική υπηρεσία, δύο μήνες πριν
την έναρξη του οικονομικού έτους, βάσει προβλέψεων που στηρίζονται σε
οικονομικά ή άλλα στοιχεία και υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό
Συμβούλιο της επιχείρησης, μετά από εισήγηση του Προέδρου.
3. Μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλεται προς έγκριση
στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο. Η έγκριση του προϋπολογισμού της
επιχείρησης από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, γίνεται το αργότερο εντός
μηνός από την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας.
4. Σε περίπτωση χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον Δήμο ή την Κοινότητα,
ο προϋπολογισμός περιέχει το αντίστοιχο ετήσιο μέρος του διετούς προγράμματος
δράσης, σύμφωνα με το άρθρο 259 του ΚΔΚ."
Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 :
"Η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο δήμο
για τις δραστηριότητές της, 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
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τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του
άρθρου 206 του παρόντος νόμου.» Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του
Νόμου, με την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται η χρηματοδότηση κοινωφελούς
δημοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήμο προκειμένου να καταστεί δυνατή η
κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της όταν τα έσοδα υπολείπονται των
αναγραφομένων στον προϋπολογισμό της. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού
συμβουλίου.
Στη συνέχεια, ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου αναφορικά με την ενίσχυση
ήδη υφιστάμενων κωδικών αριθμών εξόδων ως εξής :
Προκειμένου να αντιμετωπισθούν νέες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί απαιτείται
η αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού σε υφιστάμενους κωδικούς αριθμούς
εξόδων του προϋπολογισμού της Επιχείρησης , για το τρέχον οικονομικό έτος.
Οι τροποποιήσεις αφορούν τους κάτωθι κωδικούς:
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΑΣΗ
11-Κτιριακά
14-Έπιπλα
Εξοπλισμός

και

Λοιπός

Αθλητισμός
Αθλητισμός

ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ((€)

-15.000,00
15.000,00

Αναλυτικότερα :
Ο Κ.Α.Ε. 14 με τίτλο «Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός» της Δράσης "Αθλητισμός"
ενισχύεται από τον Κ.Α.Ε. 11 με τίτλο «Κτιριακά» της Δράσης "Αθλητισμός" , με το
ποσό 15.000,00 €.
Συνοπτικά, ο τροποποιημένος Προϋπολογισμός αναφέρεται ως εξής :

ΚΩΔΙΚΟΣ/ΔΡΑΣΗ
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (€)
11-Κτιριακά-Αθλητισμός
-15.000,00
14-Έπιπλα
και
Λοιπός
15.000,00
Εξοπλισμός-Αθλητισμός
Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αφορούν τους κάτωθι κωδικούς αριθμούς
(στο σκέλος των εξόδων):

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΡΑΣΗ

11-ΚΤΙΡΙΑΚΑ
14-ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ο τροποποιημένος προϋπολογισμός της Επιχείρησης εμφανίζεται ως εξής :

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΞΟΔΩΝ
11-ΚτιριακάΑθλητισμός

ΑΡΧΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΟΣΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

40.000,00

-15.000,00

25.000,00

14-Έπιπλα και
Λοιπός
7.000,00
15.000,00
22.000,00
ΕξοπλισμόςΑθλητισμός
Ακολούθως ο Πρόεδρος του Δημοτ. Συμβουλίου κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά με την 2η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται
λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του
 την υπ΄ αριθμ.164/2018 απόφαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης
 τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 260 του Δ.Κ.Κ.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την (2η) τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 της
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παιονίας, με την ενίσχυση ήδη υφιστάμενων
κωδικών αριθμών εξόδων , όπως παρατίθενται :
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΑΣΗ
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ((€)
11-Κτιριακά
Αθλητισμός
-15.000,00
14-Έπιπλα
και
Λοιπός Αθλητισμός
Εξοπλισμός
15.000,00
Αναλυτικότερα :
Ο Κ.Α.Ε. 14 με τίτλο «Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός» της Δράσης "Αθλητισμός"
ενισχύεται από τον Κ.Α.Ε. 11 με τίτλο «Κτιριακά» της Δράσης "Αθλητισμός" , με το
ποσό 15.000,00 €.
Συνοπτικά, ο τροποποιημένος Προϋπολογισμός αναφέρεται ως εξής :
ΚΩΔΙΚΟΣ/ΔΡΑΣΗ
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (€)
11-Κτιριακά-Αθλητισμός
-15.000,00
14-Έπιπλα
και
Λοιπός
15.000,00
Εξοπλισμός-Αθλητισμός
Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αφορούν τους κάτωθι κωδικούς αριθμούς
(στο σκέλος των εξόδων):
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΑΣΗ
11-ΚΤΙΡΙΑΚΑ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
14-ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Ο τροποποιημένος προϋπολογισμός της Επιχείρησης εμφανίζεται ως εξής :
ΑΡΧΙΚΟΣ
ΠΟΣΟ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΞΟΔΩΝ
11-ΚτιριακάΑθλητισμός
14-Έπιπλα και
Λοιπός
ΕξοπλισμόςΑθλητισμός

40.000,00

-15.000,00

25.000,00

7.000,00

15.000,00

22.000,00

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 194/2018.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η Συνεδρίαση.
Για το 11ο/2018 Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

