
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

                                                                                    Αριθ.Αποφ. 232/2022 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 18/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 Θέμα: Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς    

             Επιχείρησης  Πρέβεζας , οικ. Έτους  2022. 

                   

             

 
     Στην Πρέβεζα, σήμερα Μ. Τρίτη 19 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 

55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την 

αρ.πρωτ.6477/15-04-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό 

στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω μέλη:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

     1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος  

     2. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

     3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

     4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

     5. Σαριάνογλου Γεώργιος-  Τακτικό μέλος  

     6. Ματέρης Κων/νος      -   Τακτικό. μέλος  

     7. Ανωγιάτης Αθανάσιος-    Τακτικό μέλος    

     8. Ντόντης Γεώργιος  -       Τακτιικό μέλος  

     9. Κύρλας Κωνσταντίνος -  Αναπληρ.μέλος  

 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτικό υπάλληλο. 

   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο  θέμα  έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

την αριθ.8/2022 (ΑΔΑ 6ΩΛΒΟΚΨΚ-ΓΓΣ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης  Πρέβεζας με την οποία  ψηφίστηκε το Ετήσιο Πρόγραμμα 

δράσης της ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π έτους 2022. 

    Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 

    Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

 

• το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

• το άρθρο 172 τ.ν. 3463/2006  

• την αριθ.8/2021 (ΑΔΑ  6ΩΛΒΟΚΨΚ-ΓΓΣ) απόφαση ΝΕ.ΔΗ.ΚΕΠ  
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• 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 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 
Εγκρίνει το Ετήσιο Πρόγραμμα δράσης της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Πρέβεζας, οικονομικού έτους 2022 όπως εμφανίζεται στην αριθμ. 8/2022 (ΑΔΑ  6ΩΛΒΟΚΨΚ-

ΓΓΣ) απόφαση του Δ.Σ. της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας η οποία 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης,  και συνοπτικά αναφέρεται ως εξής:    

 

 

      
    

              ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ  

‘ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ’ 

ΕΤΟΥΣ 2022 

 

                                                 

Α.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

Τα αντικείμενα δράσης της Επιχείρησης έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο του σκοπού σύστασής της 

και περιγράφονται στο αρ.1073/τ.Β/31.05.2011 ΦΕΚ.  

 

Οι δραστηριότητες – δομές & υπηρεσίες της ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π έχουν κατανεμηθεί σε τομείς , που 

είναι οι εξής: 

1. Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας 

2. Τομέας Περιβάλλοντος 

3.Επιμορφωτικές Δραστηριότητες – Εκδηλώσεις 

4.Τομέας Καλλιτεχνικής  Παιδείας 

 

To ετήσιο πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες και δραστηριότητες ανά τομέα 

 

1.  Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας 
 

1.α.  Μονάδες  «Βοήθεια στο σπίτι»  
 

Λειτουργία των μονάδων: 

   «Βοήθεια στο Σπίτι» Πρέβεζας 

  «Βοήθεια στο Σπίτι» Ζαλόγγου 

  «Βοήθεια στο Σπίτι» Λούρου 

 

-  Τα τρία προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε 

ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ), στοχεύει στην παραμονή τους στο οικείο 

φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, την 

αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, την 

εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 

Με την παροχή οργανωμένης και συστηματικής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, από 

ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη , σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, 

ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες, με προτεραιότητα σε αυτούς που διαβιούν μόνοι τους και το 

εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης, 

ώστε να διευκολυνθεί η καθημερινή τους ζωή και μέσω της ενδυνάμωσης να αποκτήσουν τη 

μέγιστη δυνατή αυτονομία και την κοινωνική ευημερία. 

Ταυτόχρονα, στόχο αποτελεί η αποδέσμευση των μελών της οικογένειας από την φροντίδα 

των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση τους 
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στην απασχόληση, η σταδιοδρομία και ο συμβιβασμός της επαγγελματικής με την οικογενειακή 

ζωή. 

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.4735/20 (ΦΕΚ 197/ 

12.10.2020), θα υλοποιηθεί μέχρι τη δημοσίευση του διορισμού των επιτυχόντων των 

οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020.  

Προβλέπεται απασχόληση εξειδικευμένου και βοηθητικού προσωπικού με συμβάσεις εργασίας 

ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου. 

               ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ με σύμβαση ΙΔΟΧ 

Ειδικότητα Άτομα 

Κοινωνικός Λειτουργός 3 

Νοσηλευτής 3 

Οικογενειακός Βοηθός 3 

Γενικό Σύνολο 9 

 

1.β . Δομή «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων {ΚΗΦΗ}» στο 
Δήμο Πρέβεζας 

 

 Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων {ΚΗΦΗ} απευθύνεται σε 

ηλικιωμένους, μη δυναμένων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες – άνοια 

κ.λ.π.), των οποίων το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται η αντιμετωπίζει σοβαρά 

κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη 

φροντίδα που έχει αναλάβει. 

Το ΚΗΦΗ αναπληρώνει αυτό το κενό με την παροχή οργανωμένης κοινωνικής φροντίδας, από 

ειδικευμένο προσωπικό, σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους ημερήσιας ή/ και ολιγόωρης 

παραμονής. Παράλληλα προσθέτει τη δυνατότητα στα συγγενικά πρόσωπα, που μέχρι τώρα 

τους φρόντιζαν, να αποδεσμευτούν για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην  παραμονή των ατόμων 3ης ηλικίας στο οικείο φυσικό και 

κοινωνικό περιβάλλον, στη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας, στην εναρμόνιση της 

οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με ηλικιωμένο μέλος, στην 

αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού, στην εξασφάλιση 

αξιοπρεπούς διαβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων αλλά και των 

άλλων μελών της οικογένειας. 

Το  ΚΗΦΗ έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» που 

χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ για την επιχορήγηση της πράξης « Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων στο Δήμο Πρέβεζας» μέχρι 30/06/2023. 

Προβλέπονται λειτουργικές δαπάνες , αγορές αναλωσίμων,  δαπάνες συντήρησης, έξοδα 

προβολής και ενημέρωσης, προμήθεια εξοπλισμού, λοιπές δαπάνες. 

Προβλέπεται απασχόληση εξειδικευμένου και βοηθητικού προσωπικού με συμβάσεις εργασίας 

ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου. Επίσης ενός (1) Ιατρού  Παθολόγου με σύμβαση μίσθωσης 

έργου. 

 
              ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ με σύμβαση ΙΔΟΧ 

Ειδικότητα Άτομα 

Νοσηλευτής 1 

Κοινωνικός φροντιστής 2 

Υπάλληλος καθαριότητας 1 

Γενικό Σύνολο  
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1.γ. Υλοποίηση προγραμμάτων του ΟΑΕΔ  

- Συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΟΑΕΔ επιχορήγησης επιχειρήσεων Δημοσίου Τομέα και 

επιχειρήσεων Δήμων και Περιφερειών, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-

67 ετών,ι θα συνεχιστεί το έτος 2022 με τη συμμετοχή πέντε (5) ατόμων , με σύμβαση ΙΔΟΧ. 

- Συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΟΑΕΔ επιχορήγησης επιχειρήσεων Δημοσίου Τομέα και 

επιχειρήσεων Δήμων και Περιφερειών, για την απασχόληση  ανέργων ατόμων με αναπηριες 

(ΑμΕΑ),  το οποίο  θα συνεχιστεί το έτος 2022 με τη συμμετοχή πέντε (5) ατόμων, με σύμβαση 

ΙΔΟΧ. 

Οι παραπάνω δράσεις είναι συμπληρωματικές των δράσεων που αναπτύσσει ο ∆ήμος. 

2. Τομέας Περιβάλλοντος 

▪  Διαχείριση και λειτουργία Ιαματικών Λουτρών 

▪  Διαχείριση και λειτουργία Δημοτικών Σφαγείων 
 

2.α. Διαχείριση Ιαματικών Λουτρών 

 

Με την αριθμ.23370/19-12-2017 απόφαση της Υπουργού Τουρισμού αναγνωρίστηκε ο φυσικός 

πόρος «νερό πηγής Πρέβεζας» ως ιαματικός (ΦΕΚ 4744/Β/29-12-2017).  

Τα Ιαματικά Λουτρά Πρέβεζας έχουν ενταχθεί  στο πρόγραμμα Interreg V-A Greece-Italy 2014-

2020 και  είναι στη διαδικασία πλήρους ανακατασκευής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων  

με έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης και θα λειτουργήσουν ξανά μετά το τέλος των εργασιών 

και την έκδοση  του ειδικού σήματος λειτουργίας της νέας μονάδας. 

2.β. Διαχείριση Δημοτικών Σφαγείων 

Τα δημοτικά σφαγεία λειτουργούν στη περιοχή «Ψηλή Ράχη Λούρου» και είναι τριών γραμμών. 

 Ενέργεια που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των επαγγελματιών της περιοχής του Δήμου   

Πρέβεζας. Προβλέπονται έσοδα από την εκμίσθωσή τους. 
 

3. Επιμορφωτικές Δραστηριότητες – Εκδηλώσεις 

Υλοποίηση  εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και λοιπών προγραμμάτων. 

Υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης και Απασχόλησης ανέργων 

Διοργάνωση και διεξαγωγή κοινωνικών, πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων  

'Εκδοση, διακίνηση και διάθεση υλικού (προγράμματα, βιβλία, αφίσες, κ.λ.π.) 

4. Τομέας Καλλιτεχνικής  Παιδείας 

    4.α.Θερινός Κινηματογράφος 

 

Η δράση αφορά στη ανάδειξη και βελτίωση της κινηματογραφικής τέχνης και παιδείας με τη 

προβολή κινηματογραφικών ταινιών , ταινιών μικρού μήκους νέων κινηματογραφιστών , 

ντοκιμαντέρ,  που προάγουν τη τέχνη και τον πολιτισμό, μέσω του θερινού κιν-φου «ΚΥΑΝΗ 

ΑΚΤΗ». 

Σκοπός της λειτουργίας του  είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης της πόλης στο τομέα του 

Κινηματογράφου , στη βελτίωση της κινηματογραφικής παιδείας, στην ενεργοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού συμμετέχοντας στις διαδικασίες της κινηματογραφικής και πολιτιστικής 

ανάπτυξης και στη συνεργασία των τοπικών πολιτιστικών φορέων με επίκεντρο τον 

Κινηματογράφο. 
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Προβλέπονται δαπάνες ενοικίασης ταινιών, συντήρηση χώρων και εξοπλισμού, αναλωσίμων 

υλικών,  λοιπές δαπάνες. 

 4. Τομέας Διοίκησης 

Η Επιχείρηση,  στα πλαίσια  των δραστηριοτήτων της,  έχει ανάγκη διοικητικής, λογιστικής-

οικονομικής, νομικής και γραμματειακής υποστήριξης.   

Για το λόγο αυτό, προβλέπονται δαπάνες για πρόσληψη προσωπικού μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ. 

Προβλέπονται δαπάνες για συντήρηση οικονομικών προγραμμάτων, εξοπλισμού,  αμοιβές 

τρίτων (λογιστής κ.α), γραφική ύλη, έξοδα δημοσιεύσεων, λοιπές δαπάνες  
 

 

 
Β. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022 – 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Η διάρκεια του προγράμματος δράσης ορίζεται από 1/1/2022  έως 31/12/2022.  

Οι παραπάνω δράσεις και παρεχόμενες υπηρεσίες κατανέμονται ανά έτος στον παρακάτω 

πίνακα.  

Στον πίνακα ορίζεται ο αριθμός των μηνών,  κατά τους οποίους υφίσταται η σχετική 

δραστηριότητα, όπως αυτή έχει εκτεθεί στο παραπάνω τμήμα του σχεδίου.  

 

 

Α/Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ   2022 
(αριθμός  
μηνών) 

Α. Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης  

1 «Βοήθεια στο σπίτι» Πρέβεζας Μέχρι τη δημοσίευση  
του διορισμού των  

επιτυχόντων των  

οριστικών πινάκων 
διοριστέων της  
Προκήρυξης 4Κ/2020  

2 «Βοήθεια στο σπίτι» Ζαλόγγου 

3  «Βοήθεια στο σπίτι» Λούρου 

4 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) 12 

5 Προγράμματα ΟΑΕΔ 12 

Β. Τομέας Περιβάλλοντος  

6 Ιαματικά Λουτρά  - 

7 Δημοτικά Σφαγεία  12 

Γ.Επιμορφωτικές Δραστηριότητες – Εκδηλώσεις  

8 Επιμορφωτικές Δραστηριότητες 6 

9 Εκδηλώσεις 2 

 Δ. Τομέας Καλλιτεχνικής Παιδείας  

10 Θερινός Κιν-φος 3 

 Ε. Τομέας Διοίκησης  

11 Εξοδα λειτουργίας τομέα διοίκησης και οικονομικών 12 
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Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 2022 

 

ΕΣΟΔΑ  

Κωδικός 
Λογαριασμού 

Περιγραφή Προϋπολογισμός 

00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.200,00 

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 8.200,00 

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 5.700,00 

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,00 

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

0,00 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 300,00 

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

0,00 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 454.000,00 

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

0,00 

12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

454.000,00 

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 

14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 

  0,00 

2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 
(Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

0,00 

21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 

Π.Ο.Ε. 

22.000,00 

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 
ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 

22.000,00 

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

141.000,00 

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 131.000,00 

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 10.000,00 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 92.265,07 

511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

70.849,64 

512 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 21.415,43 
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ΕΞΟΔΑ 

Κωδικός 
Λογαριασμ

ού 
Περιγραφή 

Προϋπολογισμός 

6 
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 

521.130,07 

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 394.800,00 

61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.000,00 

62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 3.800,00 

63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 8.000,00 

64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 68.830,07 

65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΠΙΣΤΗΣ 

1.000,00 

66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 12.200,00 

67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ 
ΤΡΙΤΟΥΣ: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ , ΠΑΡΟΧΕΣ , 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ , ΔΩΡΕΕΣ 

0,00 

68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 2.500,00 

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  13.400,00 

71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ , ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 

10.400,00 

73 ΕΡΓΑ 3.000,00 
74 ΜΕΛΕΤΕΣ , ΕΡΕΥΝΕΣ , ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
0,00 

75 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ( ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ )  

0,00 

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

188.500,00 

81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε  60.000,00 

82  ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 128.500,00 

85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 0,00 

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 435,00 

 
 
 
   

 
 

 
Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  

ΤΟΥ ΟΤΑ 
 

Αιτιολόγηση της σύνδεσής των δραστηριοτήτων με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ Όλες οι 

δραστηριότητες που ασκεί η δημοτική επιχείρηση περιλαμβάνονται στους σκοπούς της και 

συνδέονται άμεσα με τις αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα 

 

 
 

Ε. ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου και η ανάλυση του προγράμματος χρηματοδότησης 

προς την επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του έτους καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ 

των συνολικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων που προέρχονται από 

παρελθόντα έτη, μείον τα έσοδα, συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από απαιτήσεις 
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προηγούμενων χρήσεων, από τις επιμέρους δραστηριότητες όπως αναλυτικά εκτέθηκαν 

ανωτέρω. Συγκεκριμένα έχουμε την εξής διαφορά :  
 

ΕΤΟΣ  

 

( Α ) 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
(ΠΟΣΟ ΣΕ €)  

( Β ) 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
( ΠΟΣΟ ΣΕ € ) ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ 

( Γ ) = ( Α ) – (Β) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ   
ΑΠΟ ΟΤΑ 
(ΠΟΣΟ ΣΕ € ) 

 
2022 

 723.465,07 623.465,07 100.000,00 

 
Συνεπώς το υπολειπόμενο ποσό προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των 

αναγκαίων δαπανών της επιχείρησης ανέρχεται σε  100.000,00 € και το οποίο θα 

καλυφθεί από τον Δήμο Πρέβεζας με την μορφή επιχορήγησης. 

 

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. 

Το ποσό της χρηματοδότησης θα καταβληθεί από τον Δήμο στην επιχείρηση κατά τη διάρκεια 

του έτους. 

 

ΣΤ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν εντός του έτους 

αυξομειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή  υπηρεσία, που δεν οδηγούν σε 

αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης από τον Δήμο. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η 

α

ν

α

θ

ε

ώ

ρ

η

σ

ή

 

τ

ο

υ

 

έ

π

ε

ι

τ

α

 

α

π

ό

 

τ

ι

ς

 

σ

χ

ε

τ

ι

κ

έ

                                           

 

 

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  232/2022. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
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