ΑΔΑ: 928ΔΩΡΤ-Θ9Τ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.02.10 14:43:03
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02/10-02-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 08/2020
Θέμα 3ο: Έγκριση της υπ΄αρ. 3/2020 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 2020.
Σήμερα την 10η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00π.μ η Οικονομική
Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ.1224/05-02-2020 πρόσκληση του Προέδρου της,
που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό
στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και στην επικεφαλής της παράταξης που δεν εξέλεξε μέλος
στην Οικονομική Επιτροπή, 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 παρόντα ήταν 6:
Παρόντες οι :
Απόντες οι:
Όνομα
1 Γεώργιος
2 Δημήτριος
3 Αθανάσιος
4 Μαλαματής

Επώνυμο

Πατρώνυμο Αξίωμα

Κουτσάκης
Χαβαλές
Σταυρακάρας
Μπουντράκης

Αθανάσιος
Νικόλαος
Άγγελος
Λάμπρος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Ονοματεπώνυμο
Ιερουσαλήμ (Μίμης)
Πατούσης
Ο Οποίος δεν προσήλθε

αν και κλήθηκε νόμιμα

5 Δημήτριος
Τζήκας
Νικόλαος
Μέλος
6 Κλεάνθης
Κοτσακιαχίδης
Ιωάννης
Μέλος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε 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.
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Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του τρίτου θέματος έθεσε υπόψη
των μελών του την υπ΄αρ. 3/2020 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 2020, 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. 3/2020 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 2020, 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 08/2020.

•

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής

Υπογραφή 1

Υπογραφές 5

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 10-02-2020
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος
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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 2020 εκπονήθηκε σύμφωνα με :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικά Δήμων και
Κοινοτήτων» ( ΦΕΚ Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικά 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. 2 / 2020 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 2020 παρέχει σαφή και
πραγματική εικόνα των εσόδων και εξόδων της Επιχείρησης σύμφωνα και με τον
προϋπολογισμό έτους 2020.
Αναλυτικότερα η οικονομική θέση της επιχείρησης συνοψίζεται ως εξής:
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Α. Τα έσοδα της επιχείρησης ανέρχονται σε 756.844,59 € και προέρχονται από τις κάτωθι πηγές
ΓΕΝΙΚΟ
ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσό σε €
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ
ΑΛΛΗ
ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΣΠΑ
Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι
Δομή Παιδικός Σταθμός Ηράκλειας

175.665,00
31.830,00

175.665,00
1.200,00

33.030,00

Δομή ΚΔΑΠ Μελενικιτσίου
( Α΄ και Β΄ Βάρδια)

43.890,00

43.890,00

Δομή ΚΔΑΠ Καρπερής

79.800,00

79.800,00

118.636,00

118.636,00

47.880,00

47.880,00

106.400,00

106.400,00

Δομή ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Καρπερής
Δομή ΚΔΑΠ Στρυμονικού

Δομή ΚΔΑΠ Ηράκλειας
( Α΄και Β΄ Βάρδια)
Έσοδα από Δομές ΚΔΑΠ ,
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ
(αντίτιμο παρεχόμενων υπηρεσιών)
από παιδιά εκτός ΕΣΠΑ

3.000,00

Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι
( υπόλοιπο έτους 2019 )
Προγράμματα ΕΣΠΑ
( ΚΔΑΠ- ΚΔΑΠ-ΜΕΑ,
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
υπόλοιπο έτους 2019)
Έσοδα από μισθώσεις –
παραχώρηση ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ
Ηράκλειας

7.300,00

3.000,00

7.300,00

118.521,87
1.700,00

118.521,87
1.700,00

30,00
Έσοδα από τόκους κεφαλαίων

30,00

Χρηματικό υπόλοιπο έτους 2019
ΣΥΝΟΛΟ

546.957,87

182.965,00

20.991,72

20.991,72

26.921,72

756.844,59
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Β. Τα έξοδα της επιχείρησης ανέρχονται σε 881.844,59 € και αναλυτικά έχουν ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Ποσό σε €

Ετήσιο πρόγραμμα Δράσης 2020

671.980,00

Κόστος προσωπικού ( 5 άτομα )

110.374,00

Κόστος αιρετών

Λοιπά έξοδα λειτουργίας ( τηλεφωνικά, ταχυδρομικά , λοιπό
υλικό, γραφ. ύλη, ελεγκτές , φόροι, καθαριστικά , δικαστικά ,
δικηγόροι, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού, ανταλλακτικά
προμήθεια λογισμικού και υπηρεσίες υποστήριξης εφαρμογών
λογισμικού κ.λ.π. )
ΠΟΕ
Αποθεματικό
ΣΥΝΟΛΟ

8.600,00

23.532,35

49.049,84
18.308,40
881.844,59

Σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες υπολογισμού των εσόδων και εξόδων η χρηματοδότηση του
Δήμου για το έτος 2020 είναι 125.000,00 €.
Με βάση τα παραπάνω για τη νέα προγραμματική περίοδο 2020 η Κ.Ε.Δ.Η., βασιζόμενη στο
ανθρώπινο δυναμικό της και με τα όποια μέσα διαθέτει σε εξοπλισμό, θα προσπαθήσει να
αντεπεξέλθει αποτελεσματικά, να είναι βιώσιμη και να προάγει τις κοινωνικές υπηρεσίες της
καθώς και την εκπλήρωση των στόχων της.
Μέσα σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και με περιορισμένα τα οικονομικά μεγέθη των
θεσμοθετημένων εθνικών πόρων και πόρων του ΕΣΠΑ, καταφέρνουμε να δραστηριοποιήσουμε την
επιχείρηση σε μία πληθώρα ενεργειών, με γνώμονα το συμφέρον των δημοτών μας.
Για το λόγο αυτό καλείται η Δημοτική Αρχή να στηρίξει το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2020
και να καλύψει ένα μέρος του λειτουργικού κόστους του, πέρα από τις χρηματοδοτήσεις και
επιδοτήσεις που θα προέλθουν από άλλες πηγές.

