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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 05/17-02-2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 24/2021
Θέμα 5ο: Έγκριση της υπ΄αρ. 4/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗ που
αφορά στην εισηγητική έκθεση, η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της
Κ.Ε.Δ.Η για τη χρηματοδότηση της Κ.Ε.Δ.Η από τον Δήμο για το έτος 2021.
Σήμερα την 17η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ η Οικονομική Επιτροπή
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, με τις διατάξεις της περ.2 της παρ.1 του άρθρου
1 της υπ’ αρ.Δ1α/Γ.Π.οικ.:8378/05-02-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 30/Β/05-02-2021,
ύστερα από την με αρ.1521/12-02-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στον
ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
στην επικεφαλής της παράταξης που δεν εξέλεξε μέλος στην Οικονομική Επιτροπή, στην Γενική
Γραμματέα του Δήμου Ηράκλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,
όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 2 του Ν.
4623/2019, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, αφού σε σύνολο 7 μελών
συμμετείχαν 7:
Παρόντες οι :

1
2
3
4

Απόντες οι:

Όνομα

Επώνυμο

Πατρώνυμο Αξίωμα

Γεώργιος
Δημήτριος
Αθανάσιος
Μαλαματής

Κουτσάκης
Χαβαλές
Σταυρακάρας
Μπουντράκης

Αθανάσιος
Νικόλαος
Άγγελος
Λάμπρος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Τζήκας
Κοτσακιαχίδης
Αβραμίδης

Νικόλαος
Ιωάννης
Ιωάννης

Μέλος
Μέλος
Μέλος

5 Δημήτριος
6 Κλεάνθης
7 Ιωάννης

Ονοματεπώνυμο
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Στη συνεδρίαση συμμετείχε η κ. Βασιλική Βάκα Γενική Γραμματέας του Δήμου Ηράκλειας.
Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νικόλαος Καμπούρης για
την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του πέμπτου θέματος έθεσε υπόψη
των μελών του την υπ΄αρ. 4/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Η με την οποία
ομόφωνα συντάχθηκε εισηγητική έκθεση προς την Οικονομική Επιτροπή για τη χρηματοδότηση
των δραστηριοτήτων της Κ.Ε.Δ.Η για το έτος 2021, σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 10
του Ν. 4071/2012 καθώς και τη σχετική εισηγητική έκθεση, η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα
έξοδα της Επιχείρησης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του
Ν.4623/2019, του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 και την υπ΄αρ.4/2021 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ηράκλειας και μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει ομόφωνα
• Εγκρίνει την εισηγητική έκθεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ηράκλειας προς
την Οικονομική Επιτροπή για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της Κ.Ε.Δ.Η για το
έτος 2021, η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της Επιχείρησης και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
• Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 24/2021.
.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 23-02-2021
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος

Τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής
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Κ.Ε.Δ.Η.
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Η.
( βάσει του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 )
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη,
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ η παρ. 1
του άρθρου 259 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
Η Κοινωφελής Επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο δήμο για τις
δραστηριότητές της, μετά από σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηράκλειας,
η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της.
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 έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο
πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του παρόντος νόμου.
Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2021 εκπονήθηκε σύμφωνα με :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» ( ΦΕΚ Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» ( ΦΕΚ Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ
και εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 3 / 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Η.
Η Κοινωφελής Επιχείρηση επιτελεί σημαντικό έργο σε διάφορους ευαίσθητους τομείς της
οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής του τόπου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην
εκμετάλλευση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδοτήσεων, σε τομείς όπως η
απασχόληση, η κοινωνική πολιτική, η εκπαίδευση.
Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηράκλειας, σε
συνάρτηση με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της επιχείρησης για το έτος 2021 παρέχει σαφή και
πραγματική εικόνα των εσόδων και εξόδων της Επιχείρησης σύμφωνα και με τον προϋπολογισμό
έτους 2021.
Αναλυτικότερα η οικονομική θέση της επιχείρησης συνοψίζεται ως εξής:
Α. Τα έσοδα της επιχείρησης ανέρχονται σε 759.551,89 € και προέρχονται από τις κάτωθι πηγές

ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσό σε €
ΕΣΠΑ

Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι
Δομή Παιδικός Σταθμός
Ηράκλειας

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΑΛΛΗ

175.730,00
25.763,00

5.760,00

175.730,00
450,00

31.973,00
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Δομές ΚΔΑΠ

142.310,00

Δομή ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Καρπερής

125.000,00

Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι
( υπόλοιπο έτους 2020 )
Προγράμματα
ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ,
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
(υπόλοιπο έτους 2020 )

51.228,00

Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (
ΚΔΑΠ)

500,00

142.810,00
125.000,00

12.000,00

12.000,00

1.080,00

52.308,00

154.280,00

154.280,00

Έσοδα από μισθώσεις –
παραχώρηση ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ
Ηράκλειας

1.500,00

1.500,00

Δωρεές

3.000,00

3,000,00

20,00

20,00

Έσοδα από τόκους κεφαλαίων
Χρηματικό υπόλοιπο έτους
2020
ΣΥΝΟΛΟ

344.301,00

348.850,00

60.930,89

60.930,89

66.400,89

759.551,89

Β. Τα έξοδα της επιχείρησης ανέρχονται σε 899.551,89 € και αναλυτικά έχουν ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Ποσό σε €

Ετήσιο πρόγραμμα Δράσης 2021

722.500,00

Κόστος προσωπικού ( 4 άτομα )
Κόστος αιρετών

103.900,00

Λοιπά έξοδα λειτουργίας ( τηλεφωνικά, ταχυδρομικά, λοιπό
υλικό, γραφ. ύλη, εκτυπώσεις, καθαριστικά, ελεγκτές ,
φόροι, δικαστικά, δικηγόροι, συντηρήσεις και επισκευές
,προμήθεια ανταλλακτικών και άλλων ειδών, υπηρεσίες
υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού κ.λ.π. )

8.600,00

16.237,61
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ΠΟΕ
Αποθεματικό
ΣΥΝΟΛΟ

44.068,63
4.245,65
899.551,89

Σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες υπολογισμού των εσόδων και εξόδων, η χρηματοδότηση του
Δήμου για το έτος 2021 είναι 140.000,00 €.

Για τη προγραμματική περίοδο 2021 η Κ.Ε.Δ.Η. με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη
μεταξύ των άλλων τα περιορισμένα οικονομικά μεγέθη των θεσμοθετημένων εθνικών πόρων και
πόρων του ΕΣΠΑ προς τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις, τις αυξημένες ανάγκες για απόδοση
μισθοδοσίας του προσωπικού και τα έξοδα λειτουργίας της, καθώς και τα δεδομένα μεγέθη της
οικονομικής κρίσης, θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις με επάρκεια και
αποτελεσματικότητα, να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα
της επιχείρησης.
Για να αντεπεξέλθει αποτελεσματικά, στη δύσκολη αποστολή της και για να δραστηριοποιηθεί σε
μία πληθώρα ενεργειών, με γνώμονα το συμφέρον των δημοτών μας, την κοινωνική πολιτική και
την προβολή του Δήμου Ηράκλειας είναι αναγκαία η στήριξη του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
έτους 2021 και η χρηματοδότησή της εκ μέρους του Δήμου.

