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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 11/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 215/2016

ΘΕΜΑ : Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξη ως
κατεπείγοντος προς συζήτηση και που αφορά στην: “Έκτακτη χρηματοδότηση της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλμωπίας”.

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 23 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00΄
(6.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με
αριθμό 30420/15-11-2016, που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους Τοπικών Διαμερισμάτων
χωριστά, σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν είκοσι τρία (23) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2. Ουργαντζόγλου Απόστολος
3. Κετικίδης Ιωάννης
4. Αβραμίκας Στέφανος
5. Μπάτσης Χρήστος
6. Γούδης Γεώργιος
7. Σαββίδης Γεώργιος
8. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
9. Βέσκος Δημήτριος
10. Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
11. Δόντσος Χρήστος
12. Γεωργίου Χρήστος
13. Ζαχαριάδης Κων/νος
14. Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα
15. Χουρσόγλου Χρήστος
16. Πασόης Δημήτριος
17. Καλδερεμτζή Δέσποινα
18. Μπαγκή Αικατέρινη
19. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
20. Νικολαϊδης Κων/νος
21. Ασβεστόπουλος Δημήτριος
22. Αμπάρη Γεωργία
23. Κόγιος Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Ρώσσης Ιωάννης
2. Παρούτογλου Νικόλαος
3. Ιωαννίδης Ιωάννης
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4. Μπογδάνης Μιχαήλ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Μάρκου Γεώργιος – Τοπικής Κοινότητας Γαρεφείου
2. Χατζηανδρέου Νικόλαος - Τοπικής Κοινότητας Εξαπλατάνου
3. Ουργαντζόγλου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας
4. Κωνσταντινίδης Αντώνιος – Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας
5. Μποτσφαρης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου
6. Αλεξίου Σοφία- Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου
7. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας
8. Γιουρούκη Μαρία – Τοπικής Κοινότητας Προμάχων
9. Δημητρίου Μαρία-Τοπικής Κοινότητας Φιλώτειας
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, είκοσι ένας (21),
οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, για την τήρηση των
πρακτικών.
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κα Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη, και ο
κ. Μπελιοβάνης Πολυχρόνης.
Τα οχτώ (8) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθούν πριν τα θέματα
ημερήσιας διάταξης.
Ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν το 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης να συζητηθεί πρώτο από τα θέματα
ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Νικολαϊδης Κων/νος αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας
διάταξης
Ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος ήταν απών από την συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης ένα έως δώδεκα.
Ο κ. Δόντσος Χρήστος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 13ου θέματος ημερήσιας
διάταξης και επανήλθε μετά την ψήφιση του 16ου.
Ο κ. Ζαχαριάδης Κων/νος αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν την ψήφιση του 10ου θέματος ημερήσιας
διάταξης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 04ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του
Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής :
Με την παρ. 7 του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010 ορίζονται τα εξής :
«7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα
που προτείνει ο Δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το
δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του Δημάρχου ή
συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού
των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και
να πάρει απόφαση για αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά το Δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλείς των παρατάξεων,
σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.»
Βάσει των ανωτέρω πριν τη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος Δ.Σ. έδωσε τον λόγο στον κ.
Τσιμτσιρίδη Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, ο οποίος εισηγήθηκε την λήψη απόφασης που αφορά
στην “Έκτακτη χρηματοδότηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλμωπίας” και ανέφερε ότι :”το
έκτακτο του θέματος έχει να κάνει, επειδή και ο πρ/σμός της ΔΗΚΕΑ και του Δήμου κλείνουν, έχουμε την νέα περίοδο
χρηματοδότησης των προγραμμάτων. Υπάρχει το πρόβλημα που ανέφερε ο κ. Ζαχαριάδης προηγουμένως σχετικά με τις
παρακρατήσεις των επιχορηγήσεων που γίνονται από την ΔΟΥ και την τήρηση της διαδικασίας των δόσεων που δεν είναι
ευθύνη της ΔΗΚΕΑ αλλά είναι ευθύνη της ΔΟΥ, θα πρέπει να τελειώσει, έτσι ώστε να μπούμε σε μια καινούργια περίοδο
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επιχορηγήσεων, καθαρή. Το θέμα έρχεται τώρα γιατί στο επόμενο Δ.Σ. δεν θα προλάβουμε να αποφασίσουμε και να
χρηματοδοτήσουμε, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο...”
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Τσιμτσιρίδη Γεωργίου και μετά από διαλογική συζήτηση και όπως ειδικότερα
στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά καταγράφονται,
και αφού έλαβε υπόψη του
• την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
•

το περιεχόμενο του προαναφερόμενου θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη,
πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του

Αποφασίζει ομόφωνα
την συζήτηση του θέματος “Έκτακτη χρηματοδότηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Αλμωπίας”. Από τη στιγμή που το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών
του αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα, το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα
αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.
Κατόπιν ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Τσιμτσιρίδη Γεώργιο ο οποίος ενημέρωσε σχετικά το Σώμα :
Σχετική είναι η από 23-11-2016 εισήγηση του Αντιδημάρχου η οποία έχει ως εξής :
“Με αίτημα της η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλμωπίας ζητά την καταβολή έκτακτης επιχορήγησης, η οποία
αφορά στην κάλυψη τςη μισθοδοσίας των υπαλλήλων που απασχολούνται στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι”, καθώς
μετά από αλλαγή στον τρόπο παρακράτησης ποσών που αφορούσαν σε ρύθμιση οφειλών προς ΔΟΥ, τα ποσά των σχετικών
χρηματοδοτήσεων, παρακρατούνται.
Σύμφωνα με :
● τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ), ν.3463/2006 άρθρο 252: “1. οι Δήμοι(...)μπορούν
να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τις
παρακάτω ειδικότερες ρυθμίσεις. Οι επιτρεπόμενες μορφές των επιχειρήσεων αυτών είναι οι εξής : α. Δημοτικές
(...) κοινωφελείς επιχειρήσεις (...)
● το άρθρο 259 του ίδιου νόμου ορίζει, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του με τη διάταξη της παρ. 14 του
άρθρου 10 του ν.4071/2012(Α΄85) ότι: “1. Η κοινωφελή 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 έξοδα αυτής,
σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παρ. 3 του άρθρου 206 του παρόντος νόμου (...)”
● το άρθρο 206 του ίδιου νόμου, το άρθρο 4 του π.δ/τος 185/2007 και το άρθρο 8 της ΥΑ 18183/2007, γίνεται σαφή
αναφορά στη σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος αλλά και του ετήσιου προγράμματος δράσης.
Από τις ως άνω διατάξεις συνάγεται ότι με τις δημοσιολογιστικού περιεχομένου διατάξεις των άρθρων 206 και 259 του
Δ.Κ.Κ., ΄καθώς και των διατάξεων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση αυτών, ρυθμίζεται η διαδικασία που πρέπει,
ενόψει της αρχής της δημοσιονομικής νομιμότητας, να ακολουθείται για τη χρηματοδότηση μίας δημοτικής κοινωφελούς
επιχείρησης εκ μέρους του οικείου Ο.Τ.Α. (για λόγους δημοσιονομικής βιωσιμότητας του Ο.Τ.Α.)
Στο ίδιο πλαίσιο επιβάλλεται η εκτέλεση των χρηματοροών του ποσού της χρηματοδότησης από τον Δήμο προς την
Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση, όπως αυτές περιγράφονται στα Ε.Π.Δ. Στην περίπτωση, όπως που ανακύπτει αδυναμία
εκτέλεσης του Ε.Π.Δ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης, είτε λόγω μη εισαγωγής εσόδων από την προβλεπόμενη στον
προϋπολογισμό πηγή χρηματοδότησης, είτε λόγω μη έγκαιρης εισαγωγής αυτών, το χρηματοδοτικό κενό δύναται να
καλυφθεί με έκτακτη επιχορήγηση από τον οικείο Δήμο υπό τον όρο ότι υφίσταται αδυναμία αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού της Επιχείρησης, αντίστοιχα, αναμόρφωσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των επιμέρους δράσεων
του Ε.Π.Δ., αφετέρου έχει τηρηθεί η οριζόμενη εκ του νόμου διαδικασία για την τροποποίηση του Ε.Π.Δ. Της Επιχείρησης,
στο οποίο, όπως προεκτέθηκε , αναφέρονται οι πηγές χρηματοδότησης
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των δράσεων. Τούτο διότι η έκτακτη επιχορήγηση, η οποία δεν ρυθμίζεται ρητά από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (πρβ.
Άρθρο 202 ΚΔΚ, άρθρο 10 παρ. 14 ν.4071/2012), συνιστά το ultimum refugium για την κάλυψη των ανελαστικών
δαπανών της Κοινωφελούς, στο οποίο προσφεύγει εκτάκτως ο Ο.Τ.Α. Διαταράσσοντας τον οικονομικό προγραμματισμό
του, όπως αυτό ς έχει διαμορφωθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους. Πέραν των ανωτέρω ,
δοθέντος ότι κατά τις σύγχρονες αντιλήψεις περί ορθής δημοσιονομικής οργάνωσης, ο διατάκτης των δημοσίων δαπανών,
ο οποίος αναλαμβάνει και τις συναφείς δημοσιονομικές υποχρεώσεις, οφείλει να λαμβάνει τα πρόσφορα εκείνα μέτρα
προκειμένου να αποτρέπει δημοσιονομικούς κινδύνους (προβ. Πρακτικά Ολομ. Ε.Σ. Της 26ης Συν./17-12-2014), πρέπει με
την απόφαση του αρμοδίου οργάνου να τίθενται εκείνες οι δικλείδες που διασφαλίζουν ότι η έκτακτη επιχορήγηση
αφετέρου δεν θα οδηγήσει σε χρηματοδότηση της ίδιας δράσης από δύο πηγές, προκαλώντας κατά τον τρόπο αυτό
αδικαιολόγητη οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, αντίστοιχα, παραβίαση του κανόνα της παρ. 1 του άρθρου 259 του
Κ.Δ.Κ., σύμφωνα με τον οποίο ο Δήμος χρηματοδοτεί την Επιχείρηση μόνο με το ποσό της διαφοράς εσόδων – εξόδων του
ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω , εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της προαναφερόμενης έκτακτης
χρηματοδότησης υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. Επιπλέον, θα επιστραφεί
το ανωτέρω ποσό κατά την επόμενη χρονιά στο Δήμο, προκειμένου να αποφευχθεί η χρηματοδότηση της ανωτέρω ανάγκης
από δύο πηγές.”
Συμπλήρωσε δε μεταξύ άλλων ότι “ο αποκλειστικός σκοπός είναι η κάλυψη της μισθοδοσίας των υπαλλήλων που
αφορούν το πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι”, καθώς η αλλαγή στο τρόπο παρακράτησης των ποσών , έχουν παρακρατηθεί
τα μισά και δεν μπορούν να πληρωθούν οι άνθρωποι αυτοί. Το ποσό της επιχορήγησης είναι 25.000,00 ευρώ.”.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση με τοποθετήσεις και προτάσεις των μελών, όπου μεταξύ άλλων τέθηκαν ερωτήσεις
από την κα Καλδερεμτζή Δέσποινα και δόθηκαν οι απαιτούμενες διευκρινήσεις από τον Πρόεδρο της ΔΗΚΕΑ, κ.
Ζαχαριάδη Κων/νο, ως κατεγράφησαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της με αρίθ. 11/2016 συνεδρίασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου, κ. Τσιμτσιρίδη Γεωργίου και αφού έλαβε
υπόψη :
•
τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 και Ν.3852/2010
•
την διαλογική αναλυτική συζήτηση έτσι όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της με αρίθ.
11/2016 συνεδρίασης Δ.Σ.

Αποφασίζει ομόφωνα
.
➢

Εγκρίνει την έκτακτη χρηματοδότηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλμωπίας, με το ποσό
των 25.000,00 €, για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην εισήγηση της παρούσας

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 215/2016
……………………………………………………………………………………………………………
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία 23-11-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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