
                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   283/2020 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 26/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΗΚΕΑ 
για το έτος 2021. 

Στο Αμύνταιο, στις 10 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 09:00 έως 11:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου 
συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του 
Ν.3852/2010, με επικοινωνία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ύστερα από την με 
αριθμό πρωτ. 16897/06-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε 
ένα από τα μέλη της χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                       Θεοδωρίδης Κων/νος 
2. Μπάντης Ιορδάνης       
3. Γεώργου Τρύφων  
4. Αντωνιάδης Θεοχάρης  
5. Νάτσης Ιωάννης 
6. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:  

Σύμφωνα με το εδ. γ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση 
των προϋπολογισμών, των ισολογισμών, των ετησίων προγραμμάτων δράσης 
και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων 
του δήμου.  

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. 
37/2020 απόφαση  της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου 
που αφορά την  Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΗΚΕΑ για το 
έτος 2021 και προτείνει την έγκριση της. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού  άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Το εδάφιο το εδ. γ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει  

2. Την αριθ. 37/2020 απόφαση της ΔΗΚΕΑ 
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3. Την εισήγηση του Προέδρου. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει την στοχοθεσία των  οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΗΚΕΑ για το 
έτος 2021 ως εξής: 

1. Εγκρίνει τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων «Σ4. 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΝΠΙΔ» που αναφέρεται στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 
Δικαίου των ΟΤΑ, όπως αυτός καταρτίσθηκε με βάση τα στοιχεία του 
προϋπολογισμού έτους 2020, καθώς και του προϋπολογισμού έτους 
2020 της ΔΗ.Κ.Ε.Α.  

2. Για την ρεαλιστική απεικόνιση των μηνιαίων εσόδων όσο και των εξόδων 
του προϋπολογισμού λήφθηκε υπόψη: 

 η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους 
αλλά και τα προσδοκώμενα έσοδα για το έτος 2021 

 η ροή των επιχορηγήσεων από το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι και 
το άρθρο 38 του Ν. 4735/2020 περί παράτασης του Προγράμματος 
και των συμβάσεων των εργαζομένων σε αυτό από τη λήξη τους 
μέχρι τη δημοσίευση του διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών 
πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020 στις αντίστοιχες 
θέσεις  

 το ποσό της χρηματοδότησης από το Δήμο το οποίο είναι μειωμένο 
για το έτος 2021 σε σχέση με τα προηγούμενα έτη 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 283/2020 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

 
 

     Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           4. ΝΑΤΣΗΣ Ι. 
                                                                                           5. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.                                                                                                     
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