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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

 

Με την αριθ. 825/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ’ 

αριθ. 81/2017 απόφαση του Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία 

«Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας», περί του ετησίου  

προγράμματος δράσης, του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου προγράμματος 

δράσης, έτους 2018. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωτέρω επιχείρησης μας αποστέλλει την αριθ. 

39/2018 απόφασή του «Εγκριση τροποποίησης του ετήσιου Προγράμματος Δράσης 

έτους 2017 της ΚΕΠΑ και ένταξή της στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του δήμου». 

Στην ανωτέρω απόφαση προτείνεται η 10
η
 συνεχής διοργάνωση του φεστιβάλ 

«Βέροια – εύηχη πόλη 2018» για την πραγματοποίηση του οποίου πρέπει να γίνει 

τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) της ΚΕΠΑ και 

παράλληλα να υπάρξει επιπλέον χρηματοδότηση από την πλευρά του δήμου που θα 

καλύψει τη χρηματοδότησή του. Η δαπάνη που θα προκύψει εκτιμάται στο ποσό των 

60.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της απόφασης 

Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω επιχείρησης. 

………………………………………………..……………………………………….. 

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ. 259 του Ν. 3463/06, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με την  παρ. 14 του άρ.10 του Ν.4071/2012, ορίζεται  ότι: 
«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 τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της 

παραγράφου 3 του άρθρου 206 του παρόντος νόμου.». [σημ.: στην παρ.3 του αρ.206 του 

ανωτέρω νόμου αναφέρεται ότι: Το επιχειρησιακό πρόγραμμα, μετά τον έλεγχο 
νομιμότητας για την τήρηση της διαδικασίας  κατάρτισής του από την 

Περιφέρεια, εξειδικεύεται σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης των  Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και διακεκριμένα Ετήσια Προγράμματα Δράσης των 

δημοτικών  ή κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων, δημοτικών ή 

κοινοτικών ανωνύμων εταιρειών, των  νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 

και των δημοτικών ή κοινοτικών ιδρυμάτων τους.  Αντίστοιχη ετήσια 

εξειδίκευση απαιτείται και για το επιχειρησιακό πρόγραμμα των  

Συνδέσμων.]. 



Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 259 του ν. 3463/2006 καταργούνται και οι παράγραφοι 3,5, 

6, 7 αναριθμούνται σε 2, 3, 4 και 5, αντίστοιχα. 

Με τροποποίηση του προγράμματος δράσης εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, η 

κάλυψη των δαπανών δραστηριοτήτων της επιχείρησης του προηγούμενου έτους 2011 μπορεί 

να χρηματοδοτηθεί από το δήμο με πρόσθετη χρηματοδότηση προς την κοινωφελή που θα 

αφορά αποκλειστικά και μόνο την εξόφληση των δαπανών, αφού ενταχθεί στο πρόγραμμα 

δράσης αυτής του τρέχοντος έτους. Για την τροποποίηση αυτή απαιτείται απόφαση του 

διοικητικού συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης και έγκριση αυτής από το δημοτικό 

συμβούλιο του οικείου δήμου και δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις οι οποίες προβλέπουν 

τροποποίηση προγράμματος δράσης κοινωφελούς μετά την παρέλευση εξαμήνου από την 

αρχική έγκρισή του. 

Για την κάλυψη δαπανών του 2011 δεν απαιτείται σύναψη σύμβασης δήμου και κοινωφελούς 

επιχείρησης.». 

 

 Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το συμβούλιο για την έγκριση ή μη 

της υπ’ αριθ. 39/2018 απόφασης του δ/κού συμβουλίου της παραπάνω επιχείρησης.   
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