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ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 33/2017 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Έγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΓΖΚΔΑ για το έτος
2018.
Αριθ. Απόυασης: 387/2017
ην Ακύληαην, ζήκεξα 13 ηνπ κελόο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα
18:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 20309/08-12-2017 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27
κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 24 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο

Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Αθξνδίηε Καξανύιε
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια

ΑΠΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Γνξάληε Δηξήλε
Βνιηώηεο Αξγύξηνο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, Φηιώηα θ. Μαξθόπνπινο
Αλέζηεο, θαη Ληκλνρσξίνπ θ. Σζεξέπεο Αληώληνο.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.

Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ηελ κε αξηζκό 64/2017 απόθαζε
ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ ΝΠΓΓ ε νπνία αθνξά ηελ Έγθξηζε ζηνρνζεζίαο
νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ ηεο ΓΗΚΔΑ γηα ην έηνο 2018 θαη πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηεο.
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο
απόςεηο ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε:
 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σελ έγθξηζε ηεο κε αξηζκό 64/2017 απόθαζεο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ ΝΠΓΓ
ε νπνία αθνξά ηελ Έγθξηζε ζηνρνζεζίαο νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ ηεο ΓΗΚΔΑ γηα ην
έηνο 2018 σο εμήο:
1. Δγθξίλεη ηνλ πίλαθα 5Γ ηεο νηθνλνκηθήο ζηνρνζεζίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηα Ννκηθά
Πξόζσπα Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ ησλ ΟΣΑ, όπσο απηόο θαηαξηίζζεθε κε βάζε ηα
ζηνηρεία ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2017, θαζώο θαη ηνπ εγθεθξηκέλνπ
πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2018 ηεο ΓΗΚΔΑ.
2. Γηα ηελ ξεαιηζηηθή απεηθόληζε ησλ κεληαίσλ θαη ηξηκεληαίσλ εζόδσλ όζν θαη εμόδσλ
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ιήθζεθε ππόςε ε πνξεία εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ
πξνεγνύκελνπ έηνπο.
3. ρεηηθά κε ηελ ξνή ησλ επηρνξεγήζεσλ από ην Πξόγξακκα Βνήζεηα ζην πίηη θαη ηα
ινηπά πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ ην Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο Δπηπέδνπ 2
(Κε.Γη.Βη.Μ.2), πξώηνλ δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία γηα ην ρξνληθό
δηάζηεκα θαηαβνιήο ησλ δόζεσλ από ηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο
«Βνήζεηα ζην πίηη έηνπο 2018», αιιά θαη αλ ζα θαιπθζνύλ εληόο ηνπ 2018 όιεο νη
θελέο ζέζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην πξόγξακκα, κεηά ηελ νηθεηνζειή απνρώξεζε
ηνπ αληίζηνηρνπ πξνζσπηθνύ. Δπίζεο όζνλ αθνξά ηα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ ην
Κε.Γη.Βη.Μ.2, δελ κπνξεί λα ππνινγηζζεί κε αθξίβεηα ν αξηζκόο ησλ πξνγξακκάησλ
πνπ πηζαλόλ λα πινπνηεζνύλ θαηά ην έηνο 2018, θαζώο θαη πνηνο ζα είλαη ν αξηζκόο
ησλ θαηαξηηδόκελσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηα έζνδα θαη έμνδα πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ
ζηελ επηρείξεζε.
4. Τπνινγίζακε όηη ε ρξεκαηνδόηεζε από ηνλ Γήκν ζα παξακείλεη ζηαζεξή όπσο θαη
θαηά ηα πξνεγνύκελα έηε 2016 - 2017 θαη ζε αληίζηνηρε βάζε ζα θηλεζνύλ θαη ηα
έμνδα.
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 387/2017.
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