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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 21/2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Σμίνθη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 03η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα της
εβδομάδος Παρασκευή και από ώρα 11.00., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (διά περιφοράς) η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Μύκης, ύστερα από την υπ' αριθμόν: 5025/29-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα σε καθ' ένα από τα μέλη
της, σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄, αρίθμ. Φύλλου 55/11-3-2020), άρθρο
10, παρ. 1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
1ο Θέμα: Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 ΚΔΕΜ
(Αρ. απόφασης 102/2020)
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (07) μελών
βρέθηκαν παρόντα και τα επτά (7) μέλη ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ (πρόεδρος)
2) ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
3) ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ
4) ΑΓΓΟΥΣΟΓΛΟΥ ΕΡΓΚΙΟΥΛ
5) ΡΑΜΑΔΑΝ ΜΠΑΧΡΗ
6) ΚΙΟΥΡΤ ΑΧΜΕΤ
7) ΜΕΤΣΟΓΛΟΥ ΟΝΤΕΡ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Χαλκίδου Γεωργία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Οικονομικής επιτροπής
τα εξής:
Σύμφωνα με το Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/9-8-2019) η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο,
αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου (παρ.1 άρθρο 72
Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19).
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές
αρμοδιότητες: Ι) Καθεστώς από 09.08.2019 Α) Αρμοδιότητες ……….. κ)……… (vi) Αποφασίζει για την έγκριση των
προϋπολογισμών (και κάθε τροποποίηση), των ισολογισμών, των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των
εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήμου.
Πιο αναλυτικά και όσον αφορά στο θέμα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Μύκης με τίτλο: «Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μύκης (ΚΔΕΜ)», ο πρόεδρος της Ο.Ε. παραθέτει την εισήγηση του
προέδρου της ΚΔΕΜ κου Αγγούσογλου Εργκιούλ προς το Δ.Σ. της επιχείρησης ως εξής: «Σύμφωνα με την υπ'
αριθμ. 10/2020 (ΑΔΑ 6Ο5ΔΟΡΤΑ-3Ι7) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΔΕΜ με τίτλο: «4η
Τροποποίηση προϋπολογισμού 2020 της ΚΔΕΜ» η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μύκης προέβη στη λήψη
της εν λόγω απόφασης και την πρότασή της προς την Οικονομική επιτροπή του Δήμου Μύκης για την
απαιτούμενη έγκρισή της 4ης τροποποίησης του προϋπολογισμού της ΚΔΕΜ του έτους 2020 και συγκεκριμένα :
Η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και
εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική ή κοινοτική διαχείριση.(παρ 1 Αρθρο 260 Ν. 3463/06).
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Επίσης, λόγω της σύνδεσης της οικονομικής διαχείρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης με αυτής του
οικείου Ο.Τ.Α., αντίστοιχα, των δημοσιονομικών επιπτώσεων που δύναται να επέλθουν σε βάρος του Ο.Τ.Α.
από τη λειτουργία του νομικού του προσώπου, η κατάρτιση του προϋπολογισμού της Επιχείρησης διέπεται από
τις γενικές αρχές που ισχύουν για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και
συγκεκριμένα της ενότητας και της καθολικότητας, της εξειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας
των πιστώσεων καθώς και της ειλικρίνειας και της ακρίβειας του προϋπολογισμού (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πρακτικά
Συν. 16ης/2.6.2015)
O προϋπολογισμός της επιχείρησης μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλεται
προς έγκριση στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο.( Κ.Υ.Α. 50891/10.09.2007 άρθρο 2- ΦΕΚ 1876/14.09.2007
τεύχος Β’) Εννοείται λοιπόν ότι κάθε τροποποίηση του προϋπολογισμού εγκρίνεται επίσης από το Δημοτικό
Συμβούλιο.
Με την περίπτ. κ. iv. της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1
του άρθρου 3 του Ν.4623/19, από 09.08.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4623/19) η αρμοδιότητα έγκρισης
των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού
Συμβουλίου
Στη συνέχεια αναφέρει ότι λόγω του COVID-19 στα πλαίσια μέτρων κατά τις διασποράς του ιού και τις
κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή μας, προέκυψαν επιπλέον ανάγκες σε είδη φαρμακείου, πρώτης
ανάγκης υλικά κυρίως για την ασφάλεια των εργαζομένων του Βοήθεια στο Σπίτι που είναι περισσότερο
εκτεθειμένη λόγω του είδους τις εργασίας που προσφέρουν. Τα υλικά που χρειάζονται κυρίως είναι γάντια μιας
χρήσης, αντισηπτικά, οινόπνευμα, μάσκες μιας χρήσης, φόρμες ολόσωμες για περιπτώσεις που ο
εξυπηρετούμενος είναι θετικός στο Covid-19. Με όλα τα παραπάνω, προτείνει την 4η τροποποίηση του
προϋπολογισμού έτους 2020»
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
-την περίπτ. (κ) (iv) της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του
άρθρου 3 του Ν.4623/19, από 09.08.2019
-την υπ’ αρίθμ.: 138/10-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΑΨΑΩΚΛ-Ζ53) απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης κατάρτισης και
ψήφισης εισηγητικής έκθεσης και ετήσιου προγράμματος δράσης (προϋπολογισμός) της ΚΔΕΜ τα οποία
τεκμηριώνουν τα έσοδα και τα έξοδα του 2020.
-την υπ’ αρίθμ.: 10/2020 (ΑΔΑ: 6Ο5ΔΟΡΤΑ-3Ι7) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΔΕΜ
-και μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΕΓΚΡΙΝΕΙ την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Κοινωφελούς Δημοτικής
Επιχείρησης Μύκης (Κ.Δ.Ε.Μ.) ως εξής:
Α. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ

τίτλος

ΚΑ 15-6681
Υλικά φαρμακείου
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

ποσό

αιτιολογία

ΕΠΙΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ ΛΟΓΩ
2.254,10 COVID-19
2.254,10
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Β. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ

τίτλος

ποσό

αιτιολογία

ΚΑ 00-6111

Αμοιβές νομικών και
συμβολαιογράφων

ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
-500,00 ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΑ 00-6331.003

Φόροι χρήσης

ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
-395,00 ΔΑΠΑΝΗΣ

KA 10-6612

Προμήθεια γραφικής ύλης και
λοιπά υλικά γραφείων

ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
-600,00 ΔΑΠΑΝΗΣ

Προμήθεια γραφικής ύλης και
ΚΑ 15-6612
λοιπά υλικά γραφείων(ΒΣΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
-759,10 ΔΑΠΑΝΗΣ
-2.254,10

Από τις ανωτέρω τροποποιήσεις δεν μεταβάλλεται το αποθεματικό .
Το ύψος εσόδων-εξόδων δεν μεταβάλλεται και διαμορφώνεται ως ακολούθως :
Διαμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων :
Αρχικός προϋπολογισμός 2020
567.880,00

Προϋπολογισμός με την 3η
αναμόρφωση
576.914,64

Προϋπολογισμός με την 4η
αναμόρφωση
576.914,64

Διαμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων :
Αρχικός προϋπολογισμός
2020
567.880,00

Προϋπολογισμός με την 3η
αναμόρφωση
576.914,64

Προϋπολογισμός με την 4η
αναμόρφωση
576.914,64

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 102/2020
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Με εντολή Δημάρχου
Η Πρακτικογράφος της Οικ. Επιτροπής
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