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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 5/2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Σμίνθη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 26η του μηνός Φεβρουαρίου του
έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης, ύστερα από την υπ' αριθμόν: 2041/2102-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου
και επιδόθηκε νόμιμα σε καθ' ένα από τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.
2ο Θέμα: Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της
ΚΔΕΜ.
(Αρ. απόφασης 20/2020)
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (07)
μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ (πρόεδρος)
2) ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
3) ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ
4) ΑΓΓΟΥΣΟΓΛΟΥ ΕΡΓΚΙΟΥΛ
5) ΡΑΜΑΔΑΝ ΜΠΑΧΡΗ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΧΑΒΟΥΖ ΑΧΜΕΤ ΧΑΪΡΕΔΙΝ
ΜΕΤΣΟΓΛΟΥ ΟΝΤΕΡ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Χαλκίδου Γεωργία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών 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 2ης 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: «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).
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
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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 έκτακτης δαπάνης που προέκυψε α) αίτημα του
Προέδρου της ΚΔΕΜ για συνδρομή γραμμής κινητής τηλεφωνίας , με το έξοδο να κοστολογείται
μηνιαία με 70 ευρώ όσο δηλαδή και το πακέτο των αντιδημάρχων του δήμου και β) από
απόφαση του Ειρηνοδικείου Ξάνθης, αριθ. Αποφ. 04/2020 η οποία επιδόθηκε στη ΚΔΕΜ στις
16/01/2020 και είναι εις βάρος της Επιχείρησης. Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά την αγωγή με
αριθμό 348/2018 της Καλλιόπης Συμεωνίδου- δικηγόρος , και έχει σχέση με μια εργασία που έχει
πραγματοποίηση για την ΚΔΕΜ το έτος 2016, είχε εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, όμως
δεν είχε γίνει σύμφωνα με αυτά που απαιτεί η νομοθεσία η διαδικασία της ανάθεσης από την
υπηρεσία της ΚΔΕΜ, με αποτέλεσμα να μην είναι νόμιμη η δαπάνη και δεν μπορούσε να γίνει η
εξόφληση της από της υπηρεσία της ΚΔΕΜ, όταν ζητήθηκε εκ νέου το 2018 από την ίδια να γίνει η
εξόφληση, η απάντηση της υπηρεσίας ήταν πάλι αρνητική με αποτέλεσμα να ακολουθηθεί η
δικαστική οδός. Κατά την εκδίκαση της αγωγής, την ΚΔΕΜ εκπροσώπησε η δικηγόρος Αλεβ
Σιαμπάν Ογλού. Σε συζήτηση με τον νομικό του Δήμου Μύκης Κενάν Σοφτά για τις μετέπειτα
ενέργειες της ΚΔΕΜ για όσον αφορά την κατάθεση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 04/2020
Απόφασης του Ειρηνοδικείου Ξάνθης και η οποία θα πρέπει να κατατεθεί έως και την 16-022020, σύμφωνα με την γνωμοδότηση του δικηγόρου αριθ. Πρωτ. 106/24-02-2020 αναφέρει:
μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη της παραπάνω απόφασης αναφέρω ότι α) έτσι όπως
αιτιολογείται από την Ειρηνοδίκη β) το εκδοθέν τιμολόγιο που υπάρχει και ότι πράγματι έχει γίνει
η εργασία από την δικηγόρο και γ) το ποσό της υπόθεσης είναι τέτοιο 372 ευρώ το κεφάλαιο + 85
ευρώ τα δικαστικά έξοδα + 31,98 ευρώ τόκοι , με όλα τα παραπάνω δεν είναι συμφέρουσα η
πραγματοποίηση έφεσης λόγω των εξόδων που θα επιβαρυνθεί η ΚΔΕΜ, επιπλέων τόκους και
επίσης η πιθανότητες ευδοκίμησης της έφεσης είναι μηδαμινές. Με το παραπάνω σκεφτικό
προτείνω την αποδοχή της απόφασης του Ειρηνοδικείου Ξάνθης και την εξόφλησης της . Με όλα
τα παραπάνω, προτείνει την 2η 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.: 04/25-02-2020 (ΑΔΑ: 68ΥΘΟΡΤΑ-ΟΡ6) απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου της ΚΔΕΜ
-και μετά από διαλογική συζήτηση,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΕΓΚΡΙΝΕΙ την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της
Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μύκης (Κ.Δ.Ε.Μ.) ως εξής:

Α. Αύξηση Εξόδων
ΚΑ

τίτλος

ποσό

00-6223

Κινητή τηλεφωνία

700,00

006492.002

εκτέλεση της απόφασης 04/2020
του Ειρηνοδικείου Ξάνθης, αγωγή
ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ

αιτιολογία
Επιπλέον δαπάνη
εκτέλεση της απόφασης
04/2020 του Ειρηνοδικείου
Ξάνθης

500,00
1200,00

Β. Μείωση Εξόδων
ΚΑ
006117.002

00-6111

τίτλος

ποσό

αιτιολογία

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

-700,00

Μη πραγματοποίηση δαπάνης

Αμοιβές νομικών και
συμβολαιογράφων
ΣΥΝΟΛΟ

-500,00 Μη πραγματοποίηση δαπάνης
-1200,00

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 1η
αναμόρφωση
567.218,59

Προϋπολογισμός με την 2η
αναμόρφωση
567.218,59

Διαμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων:
Αρχικός προϋπολογισμός
2020
567.880,00

Προϋπολογισμός με την 1η
αναμόρφωση
567.218,59

Προϋπολογισμός με την 2η
αναμόρφωση
567.218,59

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 20/2020
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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