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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  95/2017      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

32. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 16/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΠΙ∆ ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 

2017» 

 

 Σήµερα Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε 

τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 5.754/24.3.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. 

Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του 

∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 

67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα 

τα 22 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 13 Μάρκου ∆ιονύσιος 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 14 Μουράτογλου Ιωάννης  

4 Βερικούκης Χρήστος  15 Πασχάλης Αλέξανδρος 

5 Γιώγας ∆ηµήτριος  16 Ρυσάφης Αντώνιος 
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6 ∆ασκάλου Χρήστος  17 Σαµλίδης Μιχαήλ 

7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 18 Σόντρας Ιωάννης  

8 ∆ίου Αναστάσιος 19 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

9 Ζδρου Αικατερίνη  20 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 21 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  22 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 4 Ταµβίσκου Ευτυχία  

2 Κούκος Γεώργιος 5 Τσιβόγλου Χρήστος 

3 Πέτκος Χρήστος   

 

Μετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης, συζητήθηκε κατά 

προτεραιότητα το 12o θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Τσιβόγλου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά 

τη συζήτηση του 20ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Φίλιππος Γκιούρος εξήλθε της 

αίθουσας κατά τη συζήτηση του 20ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και επανήλθε κατά 

τη συζήτηση του 25ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας κ. Πέτρος 

Γαλανός, αν και προσκλήθηκε νόµιµα για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια 

διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις 

αντίστοιχες κοινότητές τους και δεν παραβρέθηκε κανένας. 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν τα 

θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 32ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα 

παρακάτω: 
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Θέτω υπόψη σας την αριθµ. 16/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Έδεσσας µε θέµα «Έγκριση στοχοθεσίας 

οικονοµικών αποτελεσµάτων ΝΠΙ∆ ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. για το οικονοµικό έτος 2017», η οποία 

διαβιβάστηκε, µε το µε αριθµ. πρωτ. 363/23.3.2017 έγγραφο, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για 

έγκριση και έχει ως εξής:  

«Θέµα: Έγκριση στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων Ν.Π.Ι.∆. ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. του 

∆ήµου Έδεσσας για το οικονοµικό έτος 2017.  

 

     Σήµερα Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 14:00 στα γραφεία του Πολιτιστικού 

Κέντρου του ∆ήµου Έδεσσας συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Έδεσσας, ύστερα από την υπ’ 

αριθµ. 175/17-02-2017 πρόσκληση της Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που 

επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη του ∆.Σ., σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ 1 & 2 της Υ.Α. 

25027/84,  για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερησίας διάταξης: 

      Στη συνεδρίαση υπήρξε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) µελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) τακτικά µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 

(Πρόεδρος) 

1. Μπουρδάνης Γεώργιος (Μέλος) 

2. Φράγκου Ελισάβετ (Αντιπρόεδρος) 2. Σαµαρίνος Αθανάσιος (Μέλος) 

3. Ευαγγελίδης ∆ηµήτριος  (Μέλος) 3. ∆ίου Αναστάσιος (Μέλος) 

4. Παπαλαζάρου Ιωάννης (Μέλος)  

5. Χρυσός Μιχαήλ (Μέλος)  

6. Ζδρού Αικατερίνη (Μέλος)  

7. Χατζηαντωνιάδης Ιορδάνης (Μέλος)   

8. Ιακωβάκης Ηλίας  (Μέλος)  

 

Παρόντες επίσης στη συνεδρίαση ήταν ο ∆/ντης της ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. Κ. Τακατζόγλου 

Κωνσταντίνος και ο προϊστάµενος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών & Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών 

Προγραµµάτων ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. κ. Συµεωνίδης Ηρακλής.   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε., κ. Ζάσκα Αναστασία. 

Η Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 

και εισηγούµενη το 10ο θέµα της ηµερησίας διάταξης είπε τα εξής:  

Η «στοχοθεσία» είναι ο όρος που χρησιµοποιούµε για την  αποτύπωση του ετήσιου 

προϋπολογισµού και του µηνιαίου προγράµµατος καθώς και την πορεία  της εκτέλεσής 
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του από το εκάστοτε Νοµικό Πρόσωπο σε πίνακα. Στον πίνακα αυτό αποτυπώνονται σε 

ενοποιηµένη και συνοπτική µορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισµού του Ν.Π.Ι.∆., 

τα οποία συνιστούν τις κατά προσέγγιση εκτιµήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα 

του αντίστοιχου οικονοµικού έτους. Οι εκτιµήσεις αυτές στην ουσία αποτελούν τους 

ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει το Ν.Π. δια της κατάρτισης του 

προϋπολογισµού του, ο βαθµός επίτευξης των στόχων ελέγχεται διαρκώς στην πορεία  

του έτους µε βάση τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του και πάντα µε 

γνώµονα το επίπεδο συµβολής του στην επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων που 

τίθενται για το σύνολο των ΟΤΑ  της χώρας καθώς και των ΝΠΙ∆ αυτών, σύµφωνα µε το 

ν. 4093/12 («Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 

– Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4064/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου 

∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016»). 

Καθορίζοντας µηνιαίο πρόγραµµα το Ν.Π. θέτει τους στόχους  εκτέλεσης του 

προϋπολογισµού του και αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των 

ετήσιων εκτιµήσεών του, εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο µήνα και τριµήνου καθώς και 

σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιαν.-Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ.  και Ιαν.-∆εκ.). 

Στην κατάρτιση του προγράµµατος αυτού λαµβάνεται υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης 

του προϋπολογισµού του προηγούµενου έτους σε συνδυασµό µε κάθε άλλο στοιχείο 

που µπορεί να αξιοποιηθεί από το Ν.Π. λαµβάνοντας υπόψη τις ετήσιες ανάγκες που 

πρέπει να καλύψει για την εύρυθµη λειτουργία του, προκειµένου να αποδοθεί  ρεαλιστικό 

και αξιόπιστο πρόγραµµα. 

Καταρτίζεται το  πρόγραµµα  µε βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισµού, 

υπό την έννοια  ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των 

εσόδων, περιλαµβανοµένου του ταµειακού υπολοίπου. Οι στόχοι των εσόδων και των 

εξόδων αναλύονται σε υπο-οµάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσµατα συγκεκριµένων 

επιµέρους Κωδικών Αριθµών (Κ.Α), η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση 

του προϋπολογισµού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές 

τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέµενους στόχους. 

Λαµβάνοντας υπόψη και την εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων του Ν.Π. σε σχέση µε 

την 31/12 οικονοµική χρήση  προηγούµενου έτους, γίνεται η αξιολόγηση του 

προγράµµατος εκτέλεσης του προϋπολογισµού και της επίτευξης των στόχων, µε 

γνώµονα το βαθµό συµβολής του στους αντίστοιχους δηµοσιονοµικούς στόχους που 

έχουν τεθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύµφωνα µε το ν. 4093/12. 

 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού ο ΟΤΑ (και τα ΝΠΙ∆) έχει την υποχρέωση  να   

αποτυπώνει στον πίνακα στοχοθεσίας το επίπεδο των υποχρεώσεων του κατά την 31/12 
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του προηγούµενου οικονοµικού έτους και να θέτει ως στόχο το µέσο επίπεδο αυτών που 

προκύπτει κάθε τρίµηνο (µέσος όρος µηνιαίων υποχρεώσεων) να εµφανίζεται µειωµένο 

έναντι του επιπέδου τους κατά την 31/12. 

 

Το πρόγραµµα εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του ΟΤΑ σε κάθε περίπτωση πρέπει να 

διασφαλίζει την ισοσκέλιση του προϋπολογισµού και να συµβάλλει στην επίτευξη των 

δηµοσιονοµικών στόχων που έχουν τεθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τόσο σε σχέση µε 

τη διαφορά εσόδων και δαπανών όσο και ως προς τη µεταβολή των απλήρωτων 

υποχρεώσεων σε σχέση µε την 31/12 του προηγούµενου οικονοµικού έτους.  

   

 Ο έλεγχος του βαθµού της  επίτευξης των στόχων, ο εντοπισµός αποκλίσεων αρνητικού 

χαρακτήρα και η αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισµού γίνεται 

εφόσον λαµβάνονται υπόψη οι εξής παράµετροι : 

 

-Η εκτέλεση του προϋπολογισµού και η ισοσκέλιση του κατά τη διάρκεια του έτους και 

ετησίως (υπό την έννοια ότι τα συνολικά ετήσια έξοδα πρέπει να είναι µικρότερα ή ίσα των 

εσόδων), 

-Η πορεία είσπραξης για τους ∆ήµους  των υπό - οµάδων εσόδων των γραµµών 3, 4 και 

5 του πίνακα στοχοθεσίας (Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις, Ίδια έσοδα – Έσοδα που 

προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις προηγούµενων οικονοµικών ετών (ΚΑΕ 32- 

ΚΑΕ 85)) και το επίπεδο των εξόδων των γραµµών 1, 4, 5, 6 και 7 του πίνακα (Κόστος 

προσωπικού, ∆απάνες για επενδύσεις, Πληρωµές ΠΟΕ, Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπές 

λειτουργικές δαπάνες), 

 

Κατά την διάρκεια του έτους τα ποσά που εισπράττονται  (έσοδα περιλαµβανοµένου του 

χρηµατικού υπολοίπου για τους δήµους) συγκρίνονται µε τους αντίστοιχα τιθέµενους 

στόχους (Εκτέλεση µείον Στόχος) και τα ποσά των εξόδων που τέθηκαν ως στόχοι 

συγκρίνονται µε τις δαπάνες που πληρώνονται εντός του έτους (Στόχος µείον Εκτέλεση). 

Ως απόκλιση αρνητικού χαρακτήρα λογίζεται η υστέρηση εσόδων έναντι του τιθέµενου 

στόχου (ποσό µε αρνητικό πρόσηµο : Εκτέλεση µείον Στόχος), η πραγµατοποίηση 

δαπανών καθ’ υπέρβαση του τιθέµενου στόχου (ποσό µε αρνητικό πρόσηµο : Στόχος 

µείον Εκτέλεση) και η αύξηση του ποσού των απλήρωτων υποχρεώσεων έναντι αυτού 

που καταγράφηκε την 31/12 του προηγούµενου έτους (ποσό µε αρνητικό πρόσηµο : 

ποσό την 31/12 µείον ποσό µήνα). Για τον υπολογισµό του βαθµού της αρνητικής 

απόκλισης και την αναγωγή της σε ποσοστό (%) έναντι των τιθέµενων στόχων, 

αθροίζονται οι ανωτέρω διαφορές των ποσών εσόδων και εξόδων και στην περίπτωση 
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που υπάρχει αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεων, και το ποσό της αντίστοιχης 

διαφοράς (σε περίπτωση που αυτές εµφανίζουν µείωση, η διαφορά δε λαµβάνεται 

υπόψη) .  

 

Από το άθροισµα των ανωτέρω προκύπτει το συνολικό ποσό το οποίο συγκρίνεται  µε το 

στόχο εσόδων και συνιστά το ποσοστό (%) της αρνητικής απόκλισης που προκύπτει από 

την εκτέλεση του προϋπολογισµού (διαίρεση αθροίσµατος ποσών µε στόχο εσόδων).  

 

Την σχετική του θέµατος θέτω υπόψη του ∆.Σ, έχοντας υπόψη: 

1.Την µε Α.Π. 7261/22-2-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση ( Κ.Υ.Α) των Υπουργών 

Οικονοµικών και Εσωτερικών µε θέµα «καθορισµός διαδικασιών και κριτηρίων για την 

παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) και την εφαρµογή του 

Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν.4111/2013. 

2.Την µε Α.Π. 5/14065/9-4-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  µε θέµα «Παροχή 

οδηγιών και διευκρινήσεων επί της αριθ. 7261/22-2-2013 ΚΥΑ». 

3.Το αριθ. 19400/15-5-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα «Κατάρτιση, 

ψήφιση και υποβολή  του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης  (ΟΠ∆) στις οικείες 

Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της Χώρας» 

Υποβάλλουµε ( τους απαραίτητους Πίνακες από την Υπηρεσία µας) προκειµένου  να 

ψηφιστεί η στοχοθεσία οικονοµικών. 

Στην συνέχεια  η Πρόεδρος  της ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. ενηµέρωσε ότι µε την στοχοθεσία τίθενται  

στόχοι σύµφωνα µε την 7261/22.02.2013 (ΦΕΚ Β’ 450/26-2- 2013,Κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών) και έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τους 

πίνακες  – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΕΞΟ∆ΩΝ ΤΗΣ ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ  και µεταξύ 

άλλων ενηµέρωσε τα µέλη ότι όλοι οι ∆ήµοι και τα Ν.Π. που ανήκουν σ’ αυτούς,    έχουν 

υποχρέωση να υποβάλλουν στο Υπ. Εσωτερικών το Ο.Π.∆. , το Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα, το Τεχνικό πρόγραµµα, το Ετήσιο Πρόγραµµα και τους Πίνακες Στοχοθεσίας.  

 

Κάθε ∆ήµος και Ν.Π. συµπληρώνει οικονοµικούς στόχους ανά µήνα  τόσο στα έσοδα 

όσο και στα έξοδα. Ανά τρίµηνο θα γίνεται αξιολόγηση στόχων. Αν όχι θα γίνεται  

σύσταση για αναµόρφωση προϋπολογισµού. Αν ξανά δεν πετύχουµε τους στόχους 

µπαίνουµε σε διαδικασία επιτήρησης. Έχουµε τα στοιχεία στους πίνακες, τα οποία είναι 

πραγµατικά δεδοµένα. Έχουν µπει ανά κατηγορίες και στα έσοδα και στα έξοδα. Πιστεύω 

ότι είναι φιλόδοξο  βάσει της οικονοµικής κρίσης.  
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των µελών του ∆.Σ., 

αφού άκουσαν την εισήγηση της Προέδρου και  έχοντας υπόψη: 

• τις διατάξεις του ν.3463/2006 

• το Π∆ 89/2011(ΦΕΚ Α΄213/29-9-2011) και το νέο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των 

ΟΤΑ, σύµφωνα µε το Ν.3852/2010, το Ν. 3871/2010, το Π∆ 185/2007 και Π∆ 

89/2011 καθώς και το Ν.3952/2010 

• το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 περί προγραµµατισµού, προϋπολογισµού και 

θεµάτων Οικονοµικής ∆ιαχείρισης των νέων ∆ήµων όπως τροποποιήθηκε µε την 

παρ. 10 κα. του άρθρου 18 του Ν.3870/10. 

• την ΚΥΑ 7261/22-2-2013(ΦΕΚ 450/Β) «Καθορισµός διαδικασιών και κριτηρίων για 

την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης» και την εφαρµογή 

του Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του 

ν.4111/2013». 

• την εγκύκλιο 5 (αρ. πρωτ. 14065/9-3-2013) του ΥΠΕΣ «Παροχή οδηγιών και 

διευκρινήσεων επί της αριθ. 7261/22-2-2013». 

• Τα οριζόµενα στην υπ΄ αριθ. 7028/3-2-2004 (Β΄253) απόφαση του Υπουργείου 

Εσωτερικών, περί καθορισµού του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και 

κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις υπ΄αριθ.64871/2007 (Β΄2253), 

70560/2009 (Β΄2394), 50698/2011 (Β΄2832), 47490/2012 (Β΄3390) 30842/2013 

(Β΄1896) και 29530/2014 (Β΄2059) όµοιες και ισχύει. 

• Την υπ’ αριθ. οικ. 47490/18-12-2012 Απόφαση Υπουργού ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ για τον καθορισµό του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων 

και κοινοτήτων, 

• Την αριθ. 64/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, περί έγκρισης 

προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.Εγκρίνει τον πίνακα στοχοθεσίας της ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. του ∆ήµου Έδεσσας για το οικονοµικό 

έτος 2017. 

2.Επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης απόφασης ο πίνακας 

στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων του Ν.Π.Ι∆. της ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε.. του ∆ήµου 

Έδεσσας. 

3. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο για όλες τις απαιτούµενες ενέργειες.   

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 16/201». 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 
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- τις παρ 1-3 του άρθρου 260 του Ν. 3463/06 

- την παρ 1 Άρθρο 256 του Ν. 3463/06 

- την ΚΥΑ 7261/22.02.2013  (ΦΕΚ 450/26.02.2013 τεύχος Β΄) 

      -     την εγκύκλιο 5/14065/9.3.2013 του ΥΠ.ΕΣ.        

- την απόφαση αριθ. 16/2017 του ∆.Σ. της Επιχείρησης  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την αριθµ. 16/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Έδεσσας µε θέµα «Έγκριση στοχοθεσίας οικονοµικών 

αποτελεσµάτων ΝΠΙ∆ ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. για το οικονοµικό έτος 2017», όπως αυτή εµφανίζεται 

στο συνηµµένο κείµενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 

απόφασης. 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλος κ.κ. Μιχαήλ Φουνταλής και Χρήστος Τσιβόγλου 

µειοψηφούν µε την παραπάνω απόφαση. 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Αντώνιος Ρυσάφης και Ζωγράφα Αρβανιτίδου – 

Ιωσηφίδου δεν συµµετείχαν στον καταρτισµό και τη λήψη της παραπάνω απόφασης 

(Λευκή ψήφος).  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 95/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  30.3.2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, 

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου ∆ιονύσιος, 

Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος,   

Πασχάλης Αλέξανδρος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης  

Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,  Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,   

Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

           - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

- Πρόεδρο ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. κα Α. Ιατρίδου - Βλαδίκα  

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊσταµένη ∆/κών &  Οικονοµικών Υπηρεσιών κα Μ. Ρούσκα 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 
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