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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY 
2Η Συνεδρίαση   25-01-2021 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 09/2021 
 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση χρηματοδότησης  της Κοινωφελoύς Επιχείρησης Δήμου Καισαριανής 
(Κ.Ε.ΔΗ.Κ.) από το Δήμο Καισαριανής. 
 
Πρακτικό της με αριθμό 2ης/2021 τακτικής δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης  της 
Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την 25η του μηνός 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα  16:00 μ.μ.  συνήλθε στο δημοτικό 
κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.   710/21-01-2021 έγγραφη πρόσκληση 
του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,αναφορικά με την οργάνωση και 
λειτουργία των δήμων». 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη. 
Ονομαστικά οι:  
             
              ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ 
                                                          
Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος    
1.Τσιροζίδης Ιωάννης   
2.Χατζησάββας Μηνάς  
3.Αντωνόπουλος Δημήτριος  
4. Πολυχρονάκης Συμεών  
5. Γραφίδου Γεσθημανή  



6. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος)  
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον   υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού του Δήμου     
Σταθάκη Ιωάννη. 

 
                            
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 

εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την κάτωθι υπ’ αριθμ. πρωτ. 712/21-01-2021 εισήγηση της 
αναπληρώτριας προϊσταμένης Λογιστηρίου κ. Κοσμαδάκη Αργυρούς, η οποία έχει ως 
εξής:   

 
Από  9.8.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4623/2019) η απόφαση για την χρηματοδότηση 
κοινωφελών επιχειρήσεων κατά το άρθρο 259 παρ.1 του Κ.Δ.Κ. λαμβάνεται από την 
Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου (Ν.4735/20). 
 
«Με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, άλλαξε ριζικά ο τρόπος χρηματοδότησης 
των κοινωφελών επιχειρήσεων από το Δήμο, καθώς δεν απαιτείται πλέον σύναψη σύμβασης 
χρηματοδότησης, βάσει καταρτισθέντος από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης.  
 
Με την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται η χρηματοδότηση κοινωφελούς δημοτικής 
επιχείρησης από τον οικείο δήμο προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των 
αναγκαίων δαπανών της, όταν τα έσοδα υπολείπονται των αναγραφομένων στον 
προϋπολογισμό της.  
 
Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων 
του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος 
των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις.  
 
Για την καταβολή της χρηματοδότησης αρκεί η υποβολή του προϋπολογισμού της επιχείρησης 
συνοδευόμενου από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα 
τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της 
παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006. 
 
Βάσει του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2021, τα εκτιμώμενα έσοδα είναι 719.100,00 
ευρώ. Τα  εκτιμώμενα έξοδα είναι 769.100,00 ευρώ. Συνεπώς η διαφορά εσόδων εξόδων 
ανέρχεται σε 50.000,00 ευρώ. 
Η Κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου Καισαριανής (ΚΕΔΗΚ) με το υπ΄αριθ.20/2021 έγγραφό 
της, αιτείται την χρηματοδότησή της με το ποσό των 28.000,00ευρώ, ποσό που έχει 
προβλεφθεί και στον προϋπολογισμό του Δήμου Καισαριανής  για το έτος  2021.  
Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης 
 

Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 
3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλείται η Οικονομική Επιτροπή 
να αποφασίσει σχετικά. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 



Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα 
πρακτικά και λαμβάνοντας υπ΄ οψιν:   
 

 Την εισήγηση της αναπληρώτριας προϊσταμένης Λογιστηρίου 
 Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης οικονομικού έτους 2021 της Κοινωφελoύς Επιχείρησης 

Καισαριανής (Κ.Ε.ΔΗ.Κ.) 
 Το υπ’ αριθ. 20/2021 αίτημα της Κοινωφελoύς Επιχείρησης Καισαριανής 

(Κ.Ε.ΔΗ.Κ.) 
 Το άρθρο 10 παρ. 14 του ν. 4071/2012 
 Το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Την έγκριση χρηματοδότησης της Κοινωφελoύς Επιχείρησης Δήμου Καισαριανής 
(Κ.Ε.ΔΗ.Κ.) από το Δήμο Καισαριανής, με το ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ 
(28.000,00 €) για την κάλυψη της διαφοράς εσόδων – εξόδων του προϋπολογισμού της, 
οικονομικού έτους 2021. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2021 
 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                                      
                                                                                      1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                                      2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                                      3.Αντωνόπουλος Δημήτριος 
                                                                                      4. Πολυχρονάκης Συμεών 

                                                             5. Γραφίδου Γεσθημανή 
                                                                                      6. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος) 
                                                                              
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                                 Καισαριανή       25/01/2021 

                                                                     
                                                                        Ακριβές απόσπασμα για χρήση  

                                                          της υπηρεσίας                                                                                                       

                                                                   
                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

                                                                            
                                                                           
                                                                                  ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 


