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aΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ
……………………… ….……………………
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην Πξαθηηθό ηεο 17εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ

ΘΔΜΑ: «Φήθηζε Πξνϋπνινγηζκνύ Έηνπο 2016 θαη ηνπ Δηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο
Γξάζεο.»
ήκεξα ηελ 09-12-2015, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 18:00 κ.κ., ζην Νεζηφξην θαη ζην
Γεκνηηθφ Μέγαξν ηνπ Γήκνπ Νεζηνξίνπ, ζπλήιζε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Πνιηηηζκνχ &
Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Νεζηνξίνπ, χζηεξα απφ ηελ ππ΄αξηζκ.

17ε/08-12-2015

πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ επηδφζεθε λφκηκα ζηα
κέιε ηνπ Γ.., γηα ιήςε απφθαζεο ζην παξαθάησ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:
«Φήθηζε Πξνϋπνινγηζκνύ Έηνπο 2016 θαη ηνπ Δηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο
Γξάζεο.»
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ βξέζεθαλ
παξφληα ηα παξαθάησ επηά (7) κέιε:
ΠΑΡΟΝΣΔ
1. Αλδξεφπνπινο Θσκάο
2. Δπαγγέινπ Ησάλλεο
3. Εηάξαο Νηθφιανο
4. Λέθνο Κσλ/λνο

ΑΠΟΝΣΔ

5. Κπξηαθνχ Γεκήηξηνο
6. Άθθνπ Διεπζεξία
7. Γηνπξνχθεο Αιέμαλδξνο

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ην κέινο ηνπ Γ.. θ. Εηάξα Νηθφιαν.
Ο Πξφεδξνο χζηεξα απφ ηε δηαπίζησζε απαξηίαο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο.
Ο Πξφεδξνο εηζεγήζεθε ην 1ν ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο θαη είπε ηα εμήο:
χκθσλα κε ηηο παξ 1-3 ηνπ άξζξνπ 260 ηνπ ΓΚΚ, ε δηαρείξηζε ησλ θνηλσθειψλ
επηρεηξήζεσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηδηαίηεξν πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη
είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ ππφινηπε δεκνηηθή ή θνηλνηηθή δηαρείξηζε.
Σν νηθνλνκηθφ έηνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζπκπίπηεη κε ην εκεξνινγηαθφ
έηνο.
Ζ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ εηεζίνπ ζρεδίνπ δξάζεο ηεο επηρεηξήζεσο
απφ ην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην, ιακβάλεη ρψξα ην αξγφηεξν εληφο κελφο
απφ ηελ ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α..
Δάλ δελ εγθξηζεί ν πξνυπνινγηζκφο ηεο επηρείξεζεο, απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην
ηφηε ε επηρείξεζε δελ κπνξεί λα πξνβεί ζε νηθνλνκηθέο δνζνιεςίεο, νχηε λα θάλεη
αλαζέζεηο ζε ηξίηνπο θαη γεληθά δελ κπνξεί λα ιακβάλεη απνθάζεηο θαη λα πξνβαίλεη
ζε πξάμεηο ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ παξάγνπλ νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο θαη ζπλέπεηεο.
Ζ έγθξηζε παξέρεηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηφηε πνπ θνηλνπνηήζεθε ε απφθαζε
ζην

δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην. Αλ πεξάζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία απηή,

ζεσξείηαη φηη ε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ έρεη εγθξηζεί. (παξ 1 Άξζξν
256 Ν. 3463/06).
Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 50891/10.09.2007 άξζξν 2- ΦΔΚ 1876/14.09.2007
ηεχρνο Β’:
1. Ζ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο ελεξγείηαη κε βάζε ην δηθφ ηεο
πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ θαη εμφδσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 260 ηνπ ΚΓΚ.

2. Ο πξνυπνινγηζκφο θαηαξηίδεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία, δχν κήλεο πξηλ ηελ
έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, βάζεη πξνβιέςεσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε νηθνλνκηθά ή
άιια ζηνηρεία θαη ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
επηρείξεζεο, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
3. Μεηά ηελ έγθξηζή ηνπ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε
ζην Γεκνηηθφ ή Κνηλνηηθφ πκβνχιην. Ζ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο
επηρείξεζεο απφ ην Γεκνηηθφ ή Κνηλνηηθφ πκβνχιην, γίλεηαη ην αξγφηεξν εληφο
κελφο απφ ηελ ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο.
4. Σν χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Γήκνπ θαη ε αλάιπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηελ επηρείξεζε γηα νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο
θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
θαη ησλ εμφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ παξειζφληα έηε, κείνλ ηα έζνδα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εζφδσλ απφ απαηηήζεηο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, απφ
ηηο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο φπσο αλαιπηηθά εθηέζεθαλ αλσηέξσ.
πγθεθξηκέλα έρνπκε ηελ εμήο δηαθνξά:

ΔΣΟ
2016

(Γ ) = (Α-Β)

(Α)

(Β)

ΓΑΠΑΝΔ

ΔΟΓΑ

ΤΦΟ
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ

236.982,10 €

202.502,89 €

34.479,21 €

Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ ηεο επηρείξεζεο αλέξρεηαη ζε
236.982,10 € ελψ ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ αλέξρεηαη ζε 202.502,89€. πλεπψο ην
ππνιεηπφκελν πνζφ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε θάιπςε ησλ αλαγθαίσλ
δαπαλψλ ηεο επηρείξεζεο αλέξρεηαη ζε 34.479,21€ θαη ην νπνίν ζα θαιπθζεί απφ ηνλ
νηθείν δήκν. Πιένλ ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Γήκνπ ζα θαιχπηεη ηε δηαθνξά κεηαμχ
εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο, ρσξίο ηνπο
πεξηνξηζκνχο (σο πξνο ην είδνο ησλ δαπαλψλ) πνπ επέβαιαλ νη πξντζρχνπζεο
δηαηάμεηο.

Σν Γ.. αθνχ δηάβαζε αλαιπηηθά ηνλ πξνηεηλφκελν Πξνυπνινγηζκφ ζηνλ νπνίν
επέθεξε νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο, είδε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο:
-

ηηο παξ 1-3 ηνπ άξζξνπ 260 ηνπ Ν. 3463/06

-

ηελ παξ 1 Άξζξν 256 ηνπ Ν. 3463/06

-

ηελ ΚΤΑ 50891/10.09.2007 άξζξν 2 (ΦΔΚ 1876/14.09.2007 ηεχρνο Β΄):

- Σελ παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν.4071/2012 θαη ύζηεξα από δηαινγηθή
ζπδήηεζε:

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ

Σελ ςήθηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ Δηεζίνπ ρεδίνπ Γξάζεο ηνπ έηνπο 2016
ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο

Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ Γήκνπ

Νεζηνξίνπ , φπσο εκθαλίδεηαη ζην ζπλεκκέλν θείκελν ην νπνίν απνηειεί
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη ζπλνπηηθά αλαθέξεηαη σο εμήο:
ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ ΔΟΓΧΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖΝ ΠΖΓΖ
ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ ΔΟΓΧΝ ΚΑΣΑ ΠΖΓΖ
Κ.Α.

ΟΝΟΜΑΗΑ

ΠΟΟ

0

ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ

52.500,00 €

01

ΠΡΟΟΓΟΗ ΑΠΟ ΑΚΗΝΖΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ

51.000,00 €

02

ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ

1.500,00 €

03

ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

0,00 €

04

Άιια Σαθηηθά έζνδα
ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ

0,00 €
102.502,89 €
0,00 €

1
11

ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΔΚΠΟΗΗΖΖ ΚΗΝΖΣΖ ΚΑΗ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ

12

102.502,89 €

13

ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ
ΓΧΡΔΔ - ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΔ - ΚΛΖΡΟΓΟΗΔ

2

ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΑΤΞΖΖ ΑΡΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ

0,00 €

21
3

Έζνδα αύμεζεο αξρηθνύ θεθαιαίνπ ζύζηαζεο
ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΠΌ ΓΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ

0,00 €
0,00 €
32.500,00 €
0,00 €

31

ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΠΌ ΓΑΝΔΗΑ

32

ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΑΠΌ ΒΔΒΑΗΧΜΔΝΑ ΔΟΓΑ ΚΑΣΆ ΣΑ
ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΣΖ

33
4

ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ
ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ

15.000,00 €

41

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΥΡΖΖ
ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ

15.000,00 €
202.502,89 €

32.500,00 €
0,00 €

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ ΔΞΟΓΧΝ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ - ΤΠΟΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΑ
ΠΗΝΑΚΑ 1 : ΤΝΟΛΑ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΤΠΟΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
Κ.Α.
6

ΟΝΟΜΑΗΑ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α` : ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΥΡΖΖ

ΠΟΟ
144.982,10 €

60

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζωπηθνύ

114.122,10 €

61

Ακνηβέο αηξεηώλ θαη ηξίηωλ

12.500,00 €

62

Παξνρέο ηξίηωλ

3.000,00 €

63

Φόξνη - ηέιε

64

Λνηπά γεληθά έμνδα

6.500,00 €

65

Πιεξωκέο Γαλείωλ

0,00 €

66

Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαιώζηκωλ

8.360,00 €

67

Έθηαθηα έμνδα
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β` : ΔΠΔΝΓΤΔΗ - ΔΡΓΑ - ΜΔΛΔΣΔ - ΛΟΗΠΔ
ΔΡΓΑΗΔ - ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ - ΛΟΗΠΔ ΓΑΠΑΝΔ

0,00 €
24.000,00 €

Αγνξέο θηηξίωλ, ηερληθώλ έξγωλ θαη πξνκήζεηεο παγίωλ

3.000,00 €

72

Έξγα

10.000,00 €

73

Μειέηεο, έξεπλεο, πεηξακαηηθέο εξγαζίεο θαη εηδηθέο δαπάλεο

0,00 €

74

Γαπάλεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ

0,00 €

75

Γαπάλεο δηελέξγεηαο πξνκεζεηώλ

76

Γαπάλεο γηα ηξίηνπο

77
8

Λνηπέο δαπάλεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οθεηιέο πξνεγνπκέλωλ εηώλ

10.000,00 €
63.000,00 €

81

Λνηπέο απνδόζεηο ΠΟΔ

24.000,00 €

82

Λνηπέο Οθεηιέο ΠΟΔ πεξί κε είζπξαμεο ππνινίπωλ βεβαηωκέλωλ εζόδωλ

83

Λνηπέο πιεξωκέο νθεηιώλ ΠΟΔ
ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ

7
71

9
91
92
10
10.1

500,00 €

1.000,00 €
0,00 €

Πνζό δηαζέζηκν γηα αλαπιήξωζε αλεπαξθώλ πηζηώζεωλ γηα ηε δεκηνπξγία
λέωλ κε πξνβιεπνκέλωλ ζηνλ πξνππνινγηζκό
Σαθηηθό Απνζεκαηηθό ζε πνζνζηό 5 % επί ηωλ θαζαξώλ θεξδώλ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ (ΚΔΡΓΖ)
Κέξδε/δεκηέο ρξήζεο
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ

0,00 €
39.000,00 €
5.000,00 €

5.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
236.982,10 €

Ζ απνθάζεηο απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 31 ηνπ έηνπο 2015.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΑΡΟΝΣΔ
1. Αλδξεφπνπινο Θσκάο
2. Δπαγγέινπ Ησάλλεο
ΕΗΑΡΑ ΝΗΚΟΛΑΟ

Ακριβές Αντίγραφο

3. Εηάξαο Νηθφιανο
4. Λέθνο Κσλ/λνο
5. Κπξηαθνχ Γεκήηξηνο
6. Άθθνπ Διεπζεξία
7. Γηνπξνχθεο Αιέμαλδξνο

ΤΠΟΓΡΑΦΖ

