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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Με την αριθ. 962/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ’
αριθ. 146/2018 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 2019.
Η ανωτέρω επιχείρηση μας αποστέλλει την αριθ. 11/2019 απόφασή της
«Τροποποίηση του ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2019 της ΚΕΠΑ»,
προκειμένου να εγκριθεί και να ενταχθεί στο Ε.Π.Δ. του δήμου για το έτος 2019, η
παρακάτω τροποποίηση :
α/α
Προϋπ/σμός
1 Κάλυψη του ΦΠΑ του προγράμματος Leader (μέσω ΑΝΗΜΑ) στο
οποίο εντάχθηκε η ΚΕΠΑ και το οποίο δεν αποτελεί επιλέξιμη
δαπάνη.
Με την απόφαση της ΑΝΗΜΑ εντάχθηκε το έργο «Δημοτική
Βιβλιοθήκη και κέντρο μουσικής Μακροχωρίου», με κωδικό ΟΠΣΑΑ
0010878842 και συνολικού προϋπολογισμού (συνολικής δημόσιας
δαπάνης) 101.267,53 € στις χρηματοδοτήσεις που αφορούν τη δράση
«Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
CLLD/LEADER»,
Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική
25.000 €
στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα».
2 Βελτίωση της βιβλιοθήκης Θ. Ζωγιοπούλου. Παράλληλα με την
αναβάθμιση μέσω του προγράμματος Leader της δημοτικής
βιβλιοθήκης, η ΚΕΠΑ θα προχωρήσει στην αναβάθμιση και την
10.000 €
δημοτική βιβλιοθήκη Θ. Ζωγιοπούλου.
3 Οργάνωση μουσικού τριήμερου για τη νεολαία. Πρόκειται για μια νέα
δράση που προγραμματίζεται για το καλοκαίρι με το δεδομένο ότι
μέχρι τώρα δεν έχει οργανωθεί οτιδήποτε που να αφορά την νεολαία
9.000 €
και μόνο.
4 Βελτίωση των χώρων υγιεινής φουαγιέ Αντωνιάδειας Στέγης
Γραμμάτων & Τεχνών. Πρόκειται για μια παρέμβαση που είναι
αναγκαία, με δεδομένο το γεγονός ότι οι χώροι αυτοί υφίστανται από
το 1975 και αν και είναι σε συνεχή χρήση από τότε δεν έχουν
10.000 €
ανακαινιστεί ποτέ.
ΣΥΝΟΛΟ
54.000 €

………………………………………………..………………………………………..
Με τις διατάξεις των παρακάτω άρθρων του Ν. 3463/06 προβλέπεται ότι:
«Αρθρο 256 ΄΄Εγκριση αποφάσεων΄΄. 1. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της
επιχείρησης εγκρίνονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, αν αυτές αφορούν:
α) Την ψήφιση του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και της έκθεσης πεπραγμένων.
β) Την αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή την επιβάρυνση αυτών με εμπράγματο δικαίωμα.
γ) Τη διάθεση των καθαρών κερδών ή τη διενέργεια επενδύσεων.
δ) Την αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης.
ε) Τη συγχώνευση ή τη λύση της επιχείρησης.
στ) Τη σύναψη δανείων και
ζ) Την έγκριση των κανονισμών του επομένου άρθρου.
2. Για τη νόμιμη λήψη ή έγκριση των ανωτέρω αποφάσεων απαιτείται η πλειοψηφία του
συνόλου των μελών του αντίστοιχου συμβουλίου.
3. Η έγκριση παρέχεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που κοινοποιήθηκε η απόφαση στο
δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, θεωρείται ότι η
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου έχει εγκριθεί.».
«Αρθρο 259 ΄΄Χρηματοδότηση΄΄. 1. (όπως η παράγραφος αντικαταστάθηκε από την
παρ.14 του άρ.10 του Ν.4071/2012) «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.». (..).

{παρ.3, αρ.206.: 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.}.

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το συμβούλιο για την έγκριση ή μη
της υπ’ αριθ. 11/2019 απόφασης του δ/κού συμβουλίου της παραπάνω επιχείρησης,
περί τροποποίησης του ετησίου προγράμματος δράσης έτους 2019 και ένταξής του
στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου Βέροιας έτους 2019.
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