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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 68
Πρακτικό της µε αριθµό 7ης/8.3.2016, συνεδρίασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 8η του µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους
2016.
Στην Καισαριανή σήµερα,8/3/2016, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00 µ. µ , το
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής συνήλθε σε τακτική δηµόσια
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών ,
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.2543 /4.3.2016, πρόσκληση του Προέδρου
του, που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι πέντε (25) µέλη και
ονοµαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι

ΑΠΟΝΤΕΣ
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι

Κατηµερτζής Γεώργιος Πρόεδρος ∆.Σ.
1. Πολυχρονάκης Συµεών
2. Γεωργοπούλου Κανέλλα
3. Περρής Ιωάννης
4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος
5. Καραβασίλης Εµµανουήλ
6. Χριστοφής Μιχαήλ
7. Χατζηδηµητράκης Αργύριος
8. Κολοβού Κων/να
9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ
10. Παπαγιάννης Ιωάννης
11. Βεχλίδη Μαρία
12. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος
13. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα
14. Βασιλάκη Αικατερίνη
15. Κοντόσταυλος Γεώργιος
16. Κατσαρέλης Νικόδηµος
17. Σοφιανόπουλος Γεώργιος
18. Γαβρίλης Γεώργιος
19. Καµπάκας Αντώνης
20. Λυκούδης Αλεβίζος

1. Αξιώτης Χρήστος
2. Βούρλος ∆ηµήτρης

21. Βοσκόπουλος Χρήστος
22. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης
23. Ιωαννίδης Θεόδωρος
24. Μαζαράκη Έλλη
25.
26.
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο ∆ήµαρχος κ. Σταµέλος Ηλίας
και η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών
της συνεδρίασης.
ΘΕΜΑ: Έγκριση ετήσιου
προγράµµατος δράσης της Κοινωφελής
Επιχείρησης του ∆ήµου Καισαριανής ( Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση
Πολιτισµού, Αθλητισµού, Αναψυχής και Ανάπτυξης Καισαριανής-ΚΕ.∆Η.Κ)
για το 2016.
.
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση του
Προέδρου της ΚΕ∆ΗΚ κ. Τσιτσιρίδη Ιωσήφ η οποία έχει ως εξής:

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης

2016

Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήμου Καισαριανής
(ΚΕΔΗΚ)
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Εισαγωγικά
Με το παρόν Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Καισαριανής για το 2016,
υποβάλλεται για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο Καισαριανής ο προγραμματισμός της δράσης
της ΚΕΔΗΚ και η αιτιολόγηση της ανάγκης χρηματοδότηση της από τον οικείο Δήμο, με στόχο την
στήριξη της λειτουργίας της και του έργου που προσφέρει στα κοινωνικά δρώμενα του Δήμου μας.
Το Σχέδιο Δράσης εκπονείται ενώ η ΚΕΔΗΚ διανύει τον όγδοο χρόνο λειτουργίας της με την
σημερινή επωνυμία και Καταστατικό και ενώ πολλά έχουν αλλάξει σε σχέση με το νομικό πλαίσιο,
αλλά και σε σχέση με την ίδια τη δομή και τη δραστηριότητα της επιχείρησης από την εποχή της
αρχικής της σύστασης. Το παρόν δίνει μια γενική εικόνα της σημερινής κατάστασης και μπορεί να
συμβάλει στην κωδικοποίηση των βασικών νομικών διατάξεων που αφορούν στην επιχείρηση.
Στο διάστημα αυτό αναδείχθηκαν και συσσωρεύτηκαν προβλήματα που βαραίνουν την
καθημερινή της λειτουργία, που πηγάζουν από το θεσμικό πλαίσιο και τις κεντρικές πολιτικές
κατευθύνσεις αλλά και τη διαχείριση της ΚΕΔΗΚ τα χρόνια που πέρασαν. Το ετήσιο Πρόγραμμα
Δράσης για το 2016 δεν καταπιάνεται ειδικά με τα ζητήματα αυτά που έχουν συχνά αποτελέσει
αντικείμενο συζήτησης τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης όσο και στο Δημοτικό
Συμβούλιο και αντικειμενικά θα βρεθούν στο επίκεντρο και το επόμενο διάστημα.
Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης εκπονείται σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(ΦΕΚ Α’114) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(ΦΕΚ Α’114) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την
Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»» (ΦΕΚ
Α/85/2012), το οποίο τροποποιεί το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006 και ειδικά τον τρόπο
χρηματοδότησης των Κοινωφελών Επιχειρήσεων από τον οικείο Δήμο.
Το πρόγραμμα δράσης της ΚΕΔΗΚ για το 2016 περιλαμβάνει:






Σύντομη παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου και των βασικών διατάξεων που αφορούν τη
λειτουργία της ΚΕΔΗΚ.
Σύντομη παρουσίαση του ιστορικού της επιχείρησης, των στοιχείων και των σκοπών της όπως
προβλέπονται από τη συστατική πράξη - Καταστατικό της ΚΕΔΗΚ.
Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσει και των υπηρεσιών που θα
παρέχει η επιχείρηση μέσα στο 2016.
Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που θα προσφέρει η επιχείρηση και
συγκεντρωτικός πίνακας Εσόδων –Εξόδων.
Με βάση την κοστολόγησή της και τον υπολογισμό των εσόδων καθορίζεται το ύψος της
χρηματοδότησης της επιχείρησης από το δήμο για το 2016.
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Το πρόγραμμα χρηματοδότησης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν εντός του έτους
αυξομειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόμενη υπηρεσία, που δεν
οδηγούν σε αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης από τον δήμο. Σε διαφορετική περίπτωση
απαιτείται η αναθεώρησή του έπειτα από τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: Νομικό πλαίσιο λειτουργίας.
1. Σύσταση και σκοποί.
Σύμφωνα με την παρ. 2, άρθρο 252 του Ν. 3463/06 ο Δήμος μπορεί να συνιστά δημοτικές ή
κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων, συναφών με αντίστοιχου περιεχομένου αρμοδιότητες αυτών.
Στον ίδιο νόμο προσδιορίζονται ενδεικτικά οι σκοποί που μπορούν να επιτελούν οι Κοινωφελείς
επιχειρήσεις των ΟΤΑ. Με την εγκύκλιο 77/2007 (Διευκρινίσεις ζητημάτων που προκύπτουν από
την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για τις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις) το ΥΠΕΣ
ξεκαθαρίζει παραπέρα τους σκοπούς αυτούς, διευκρινίζοντας ότι:




Το χαρακτηριστικό στοιχείο αυτής της κατηγορίας επιχειρήσεων είναι ότι δεν πρόκειται για
εμπορικές επιχειρήσεις, αφού σκοπός τους δεν είναι η επιδίωξη κέρδους. Αντίθετα, μέσω
αυτών επιδιώκεται η καλύτερη και αποτελεσματικότερη άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων
κοινωφελούς χαρακτήρα.
Όμως, τα έσοδα που προέρχονται από πηγές, που συνδέονται συμπληρωματικά με τους
κύριους σκοπούς της επιχείρησης (όπως πχ η λειτουργία κυλικείου σε πολιτιστικό κέντρο ή
μουσείο), δεν αλλοιώνουν τον κοινωφελή χαρακτήρα της επιχείρησης. Οι πόροι αυτοί
διατίθενται από την επιχείρηση αποκλειστικά για την ικανοποίηση-χρηματοδότηση των
καταστατικών της σκοπών.

Με το άρθρο 107 του Ν. 3952/2010 «Επιχειρήσεις των Δήμων» ορίζεται ότι οι δήμοι μπορούν να
έχουν μόνον μια κοινωφελή επιχείρηση, ενώ με το άρθρο 109 «Συγχώνευση κοινωφελών
επιχειρήσεων των νέων δήμων» προσδιορίζονται οι διαδικασίες και τα χρονικά πλαίσια της
συγχώνευσης των υφιστάμενων δομών.
2. Σύνταξη προϋπολογισμού
Η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό
εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική διαχείριση. (παρ 1 Άρθρο
260 Ν. 3463/06)
Επειδή δεν υπάρχει καμία διάταξη που να αναφέρει τον τύπο προϋπολογισμού των επιχειρήσεων
ΟΤΑ, οι δημοτικές επιχειρήσεις δεν έχουν έως σήμερα την υποχρέωση εφαρμογής του
προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και μπορούν γενικά να χρησιμοποιούν τον τύπο
προϋπολογισμού που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες, τους σκοπούς και δραστηριότητες
που αναπτύσσουν.
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Ωστόσο οι δαπάνες που πραγματοποιούν υπάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 275
του ν. 3852/2010, στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο
οποίος, σε περίπτωση μη υπάρξεως κανονισμού οικονομικής διαχείρισης αυτών, διενεργείται
σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ./τος της 17 Μαΐου/15 Ιουνίου 1959 (ΦΕΚ Α΄ 114), καθώς και τις
διατάξεις του Κ.Δ.Κ. οι οποίες αφορούν στην οικονομική διοίκηση και το λογιστικό των δήμων,
προσαρμοσμένες στα όργανα των κοινωφελών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, κατά τον προληπτικό
έλεγχο νομιμότητας των δαπανών αυτών ελέγχεται η ύπαρξη στον προϋπολογισμό της
κοινωφελούς επιχείρησης εγγεγραμμένης πίστωσης, η οποία κατά ρητή επιταγή του νόμου πρέπει
να υπάρχει πριν από την έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας για την ανάθεση των υπηρεσιών,
τουλάχιστον για το τμήμα που πρόκειται να εκτελεσθεί μέχρι τέλος του έτους. Συνεπώς, η έλλειψη
εγγεγραμμένης πίστωσης, στον προϋπολογισμό της επιχείρησης, κατά τον άνω κρίσιμο χρόνο,
αποτελεί λόγο διακωλυτικό της πληρωμής της δαπάνης. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 204/2013)
Σύμφωνα με την παρ 2, άρθρο 260 του Ν. 3463/06 η έγκριση του προϋπολογισμού της
επιχειρήσεως από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός μηνός
από την ψήφιση του προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ. Κάθε τροποποίηση του προϋπολογισμού
απαιτεί νέα έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.
3. Χρηματοδότηση από τον οικείο Δήμο.
Με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, αλλάζει 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.
Συνεπώς, λόγω της μη κατάρτισης σύμβασης δεν θα απαιτείται πλέον διενέργεια προσυμβατικού
ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. (βλ. και το σχετικό με το προσυμβατικό έλεγχο άρθρο 278
του Ν.3852/2010, από το οποίο παραλήφθηκε μετά την τροποποίησή του από την παρ 2 του
άρθρου 9 του ν. 4071/2012 η φράση «και των συμβάσεων υλοποίησης των διετών προγραμμάτων
δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων»).
Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου, 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. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.
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.
Οι διατάξεις του άρθρου 259, που προέβλεπαν την κατάρτιση διετούς προγράμματος δράσης, εκ
μέρους της επιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της χρηματοδότησης θα αρκεί η
υποβολή του προϋπολογισμού της επιχείρησης συνοδευόμενου από εισηγητική έκθεση του
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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. Οι πληρωμές
δαπανών προηγούμενων ετών, συμπεριλαμβάνονται στο έλλειμμα που παρουσιάζει ο
προϋπολογισμός.
Η σχετική δαπάνη του δήμου δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, αλλά ούτε και σε παρακράτηση φόρου
εισοδήματος 8% (βλ. και Εγγ. Δ12Β1009560ΕΞ2011/19.01.2011, Υπ. Οικ. ΔΕΑΦ Β 1056098 ΕΞ
2015/23.04.2015) και για την είσπραξή της η επιχείρηση θα εκδίδει αθεώρητο τιμολόγιο
ανόργανων εσόδων του άρθρου 12 του ΚΒΣ. Για την καταβολή, μετά την έναρξη ισχύος του ν.
4257/2014, στις 14.4.2014, από τους ΟΤΑ ποσών επιχορηγήσεων στις δημοτικές επιχειρήσεις
τους δεν απαιτείται πλέον η υποβολή απολογιστικών στοιχείων της προηγούμενης τυχόν
επιχορήγησής τους, καθώς και του προϋπολογισμού τους για το επόμενο οικονομικό έτος, στον
φορέα εποπτείας τους και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, αλλά αρκεί η ενσωμάτωση των οικονομικών
στοιχείων τους στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 267 του ν. 3852/2010 και εκείνες των 74712/29.12.2010 (Β΄ 2043) αποφάσεως του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Τέλος βάσει του άρθρου 259 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10
του Ν.4071/2012 οι κοινωφελείς επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν σε προγραμματικές
συμβάσεις, με οργανισμούς των ΟΤΑ, εφόσον οι σκοποί τους προβλέπονται από τη συστατική
πράξη της επιχείρησης.
4. Υλικές παροχές από το Δήμο.
Με την παρ. 6, άρθρο 259 του Ν. 3463/06 δίνεται η δυνατότητα στον οικείο Ο.Τ.Α. με απόφαση
του συμβουλίου του να παραχωρεί χωρίς αντάλλαγμα σε κοινωφελή επιχείρηση, εφόσον τούτο
κρίνεται αναγκαίο για την επιτέλεση των σκοπών της και εφόσον η τελευταία αναλαμβάνει τις
δαπάνες συντήρησής τους, τη χρήση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού ή άλλων μέσων.
Επιτρέπεται επίσης η παροχή αγαθών κάθε είδους, από δήμο σε νομικό του πρόσωπο δημοσίου
δικαίου, καθώς και ιδιωτικού δικαίου που παρέχει υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα για την
άσκηση των αρμοδιοτήτων του, έπειτα από σχετικό αίτημα του τελευταίου και απόφαση
αποδοχής αυτού, εν όλω ή εν μέρει, από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.
Η αξία των αγαθών σε χρήμα καθορίζεται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και
αποτυπώνεται σε σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής τους. Το συνολικό ποσό των
ανωτέρω παροχών για κάθε οικονομικό έτος δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό πενήντα τοις
εκατό (50%) του ύψους της επιχορήγησης-μεταβιβαστικής πληρωμής που ο δήμος οφείλει να
καταβάλλει στο νομικό του πρόσωπο για το έτος αυτό και συμψηφίζεται με την επιχορήγηση ή τη
μεταβιβαστική
πληρωμή
του
ίδιου
ή
του
επόμενου
οικονομικού
έτους.

6

ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ΚΕΔΗΚ)
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2016

5. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Με την έκδοση του Ν.4071/2012, η αύξηση κεφαλαίου κοινωφελούς επιχείρησης δεν επιτρέπεται
πριν την πάροδο τετραετίας από τη σύστασή της. Το κεφάλαιο που προέρχεται από αύξηση
κεφαλαίου αφορά μόνον σε επενδυτικό πρόγραμμα ή σε επέκταση των σκοπών της επιχείρησης,
αποκλειομένης απολύτως της χρησιμοποίησής του για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: Στοιχεία, σκοποί και δραστηριότητες της Επιχείρησης.
1. Ιστορικό της επιχείρησης.
Με την απόφαση 3102/2008 του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας (ΦΕΚ 589/Β/7-4-2007) η
αμιγής Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης (Δ.Ε.Α.Κ.) του Δήμου Καισαριανής μετατράπηκε σε
κοινωφελή δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ».
Η απόφαση αυτή έχει το χαρακτήρα συστατικής πράξης-Καταστατικού της επιχείρησης, ενώ για
όσα θέματα δεν υπάρχει ειδική μνεία σε αυτή, έχουν εφαρμογή οι οικείες διατάξεις του Ν.
3463/2006, οι εκδοθείσες ή εκδιδόμενες Υπουργικές Αποφάσεις καθώς και η κείμενη λοιπή
νομοθεσία (άρθρο 12 του Καταστατικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης).
Με το 18272/18-4-2007 έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του
ΥΠΕΣΔΔΑ, έγινε γνωστό ότι θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν τα άρθρα 2 και 3 του Καταστατικού
της Κοινωφελούς πλέον επιχείρησης και να συνάδουν με τις διατάξεις του Νέου Κώδικα Δήμων &
Κοινοτήτων, που αφορούν την επωνυμία και τους σκοπούς της Επιχείρησης.
Έτσι με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής, υπ' αριθμ. 186/2008 που
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 10448/23059 απόφαση του Γενικού Γραμματέα (ΦΕΚ 1938/Β/19-92008) αναπροσαρμόστηκαν τα επίμαχα άρθρα του Καταστατικού, όσον αφορά στην επωνυμία
(άρθρο 2) και τους σκοπούς (άρθρο 3).
Η νέα και πλήρης επωνυμία της επιχείρησης είναι «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» και ο διακριτικός τίτλος της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ-ΚΕΔΗΚ».
Με το άρθρο 4 της συστατική πράξης της ΚΕΔΗΚ, ορίζεται η διάρκεια της Επιχείρησης στα πενήντα
(50) χρόνια.
2. Έδρα και εγκαταστάσεις της ΚΕΔΗΚ.
Με το άρθρο 5, ορίζεται ως έδρα της Επιχείρησης το Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου
Καισαριανής. Η επιχείρηση ωστόσο διατηρεί τη δυνατότητα να ιδρύει και αλλού, εντός η εκτός
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της διοικητικής της περιφέρειας, γραφεία και εγκαταστάσεις που θα εξυπηρετούν τους σκοπούς
της.
Με την απόφαση 38/2016 του Δημοτικού του Συμβουλίου, ο Δήμος Καισαριανής προχώρησε τον
Φεβρουάριο του 2016 σε σύναψη ιδιωτικών συμφωνητικών παραχώρησης χρήσης (χρησιδάνεια)
με την Κοινωφελή Επιχείρηση Καισαριανής (ΚΕΔΗΚ), παραχωρώντας σε αυτή χωρίς αντάλλαγμα, τη
χρήση της ταβέρνας και της καφετέριας στο Πάρκο του Αϊ Γιάννη, το κατάστημα-κυλικείο στο
Δημοτικό Κοιμητήριο, το κυλικείο στη θέση Καλοπούλα στο αισθητικό δάσος της Καισαριανής, το
κυλικείο στα συνεργεία του Δήμου και το κυλικείο εντός του Δημαρχιακού Καταστήματος.
Τα συμφωνητικά αυτά ανανέωσαν στην ουσία την παραχώρηση των παραπάνω εγκαταστάσεων
στην ΚΕΔΗΚ, στην οποία είχε προχωρήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Καισαριανής τον Ιανουάριο του
2009 με διάρκεια επτά (7) έτη.
Επίσης είναι σε ισχύ το ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης του θερινού δημοτικού
κινηματογράφου «ΑΙΟΛΙΑ», με επταετή (7) διάρκεια και λήξη στις 6.7.2018.
Οι παραχωρήσεις αυτές κρίθηκαν αναγκαίες για τη λειτουργία της ΚΕΔΗΚ και σύμφωνες με το
άρθρο 3 της Συστατικής της Πράξης (Σκοποί της Επιχείρησης), σύμφωνα με το οποίο και ανάμεσα
στα άλλα, η επιχείρηση αναλαμβάνει την «ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού … όπως χώροι υποδοχής κοινωνικών εκδηλώσεων και τελετών, κυλικεία και λοιπές
εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν και προάγουν ηθικοκοινωνικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες των
πολιτών κλπ».
Η επιχείρηση (ΚΕΔΗΚ), για όσο διάστημα διαρκεί η χρήση, υποχρεούται στις δαπάνες συντήρησης
και επισκευής των χώρων που χρησιμοποιεί από φθορές χρήσης καθώς και σε κάθε δαπάνη που
της αναλογεί έναντι κοινωφελών οργανισμών ή έναντι του δημοσίου για τέλη φόρους και
δικαιώματα.
Τα συμφωνητικά ξεκαθαρίζουν επίσης ότι απαγορεύεται απόλυτα η χρησιμοποίηση των χώρων για
χρήση διαφορετική από εκείνη που καθορίζουν οι σκοποί της Επιχείρησης (ΚΕΔΗΚ). Άλλη
παραχώρηση των εγκαταστάσεων από την Επιχείρηση προς τρίτους, απαγορεύεται, χωρίς τη
συναίνεση του Δ.Σ. του Δήμου Καισαριανής.
3. Διοίκηση.
Η Επιχείρηση διάκειται από ενδεκαμελές (11μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου
ορίστηκαν με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο Καισαριανής, με την αριθμ.
13/2015 απόφαση του. Στη συνέχεια το Δ.Σ. της Επιχείρησης με τις αποφάσεις 1/2015 και 31/2015
όρισε από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Η θητεία του Δ.Σ. ακολουθεί την θητεία
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Το Δ.Σ. διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις που αφορούν την Επιχείρηση, σύμφωνα με τον
Εσωτερικό Κανονισμό της Επιχείρησης. Ανάμεσα στα άλλα είναι αρμόδιο για:


Τις προσλήψεις και όλες τις μεταβολές στην υπερεσιακή κατάσταση των εργαζόμενων της
ΚΕΔΗΚ.
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Την ψήφιση του Προϋπολογισμού και την έγκριση του Ισολογισμού κάθε έτους.
Τον καθορισμό του αντιτίμου και των όρων για τη χρήση των υπηρεσιών της ή τη διάθεση των
προϊόντων της επιχείρησης.
Τη διενέργεια των προμηθειών υλικών και υπηρεσιών.
Την άσκηση ή την παραίτηση από οποιοδήποτε ένδικό μέσο καθώς και τα σχετικά με τους
δικαστικούς και εξωδικαστικούς συμβιβασμούς.

4. Οικονομική διαχείριση.
Η οικονομική διαχείριση της επιχείρησης γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων
και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική διαχείριση. Το οικονομικό έτος
συνάδει με το ημερολογιακό έτος.
Η Επιχείρηση τηρεί βιβλία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Γ’ κατηγορίας κατά την ισχύουσα
νομοθεσία.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 της συστατικής της πράξης, ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος της
επιχείρησης γίνεται από δύο (2) ελεγκτές, που επιλέγονται και διορίζονται από το δημοτικό
συμβούλιο στη αρχή κάθε οικονομικού έτους, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

5. Πόροι της επιχείρησης.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της συστατικής της πράξης, οι πόροι της επιχείρησης προέρχονται από:
1.
2.
3.
4.
5.

Δάνεια, δωρεές, κληροδοτήματα, ειδικά αντίτιμα κ.λπ.
Ενισχύσεις, επιχορηγήσεις, χορηγίες και πάσης φύσεως εισφορές.
Χρηματοδοτήσεις του Δήμου για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, με βάση
το άρθρο 259 του ΔΚΚ.
Τη συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα, εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων και ταμείων.
Την εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων της.

6. Κεφάλαιο της Επιχείρησης.
Η συστατική πράξη της ΚΕΔΗΚ, καθόρισε ως αρχικό κεφάλαιο της Επιχείρησης το ποσό των
οκτακόσιων χιλιάδων ευρώ (800.000 €), η καταβολή του οποίου έπρεπε να γίνει από τον Δήμο
Καισαριανής σε δόσεις εντός της πρώτης τετραετίας από την λειτουργία της επιχείρησης ανάλογα
με τις δυνατότητες του δήμου.
Ωστόσο με την πάροδο της τετραετίας, το ποσό που είχε καταβληθεί στην Επιχείρηση έναντι του
αρχικού της κεφαλαίου, υπολειπόταν σημαντικά - κατά 312.400€ - του οριζόμενου. Έτσι με νέα
τροποποίηση της συστατικής πράξης της ΚΕΔΗΚ (ΦΕΚ 1033/Β/2013), η υποχρέωση καταβολής του
αρχικού κεφαλαίου από το Δήμο, παρατάθηκε κατά τρία (3) έτη, πέραν της πρώτης τετραετίας
λειτουργίας της επιχείρησης.
Στην ολοκλήρωση και αυτής της παράτασης, το αρχικό κεφάλαιο είχε ουσιαστικά στο σύνολό του
καταβληθεί (στο αναλυτικό καθολικό του Δήμου το υπόλοιπο είναι 3.791,78€).
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Επομένως η Επιχείρηση δεν έχει να λαμβάνει έναντι του αρχικού κεφαλαίου και οποιαδήποτε
τέτοια επένδυση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου,
σύμφωνα με τον Ν.4071/2012.

7. Σκοποί της Επιχείρησης.
Με την απόφαση 186/2008 του Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής που εγκρίθηκε με την υπ’
αριθμ. 10448/23059 απόφαση του Γενικού Γραμματέα (ΦΕΚ 1938/Β/19-9-2008) τροποποιήθηκε το
άρθρο 3 του Καταστατικού της ΚΕΔΗΚ, που αφορά τους σκοπούς της Επιχείρησης που
καθορίστηκαν έτσι ως εξής:
Α. Στον τομέα του πολιτισμού.
1. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή
των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό
επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών,
κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών
χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών
προγραμμάτων.
2. Η προστασία μνημείων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των
εγκαταστάσεων αυτών.
3. Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και
κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
4. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή
η συμμετοχή της σε αυτά.
5. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
6. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
7. Η ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που προάγουν τους
παραπάνω σκοπούς και εξυπηρετούν την πολιτιστική πολιτική του Δήμου, όπως πνευματικά
και πολιτιστικά κέντρα, εκθεσιακά κέντρα, περίπτερα και κυλικεία υποδοχής και φιλοξενίας
επισκεπτών κλπ.
Β. Στον τομέα του αθλητισμού.
1. Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και
κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης.
2. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση
αθλητικών εκδηλώσεων.
Γ. Στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.
1. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και
κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με τη
λειτουργία δομών που αποσκοπούν στην καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών αυτών, καθώς
και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.
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2.

Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη
μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή
υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών και
κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με
αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων
ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά
εξαρτησιογόνων ουσιών.

3.

Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για
την ένταξη παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική,
οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

4.

Η ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που προάγουν τους
παραπάνω σκοπούς και εξυπηρετούν την πολιτική του Δήμου, όπως χώροι υποδοχής
κοινωνικών εκδηλώσεων και τελετών, κυλικεία και λοιπές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν
και προάγουν ηθικοκοινωνικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες των πολιτών, κ.λπ..

5.

Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης, με τη
δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων
εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση
του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας.

Δ. Στον τομέα της παιδείας.
1. Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
2. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
3. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
Ε. Στον τομέα του περιβάλλοντος.
1. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού,
αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών
πολιτικών και η χρήση και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, που βελτιώνουν
και αναβαθμίζουν την αισθητική και την ποιότητα ζωής στην πόλη, στα πλαίσια της
ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας ελεγχόμενης προστασίας και διαχείρισης του
οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις.
2. Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών εργαστηρίων και παρατηρητηρίων
προστασίας του περιβάλλοντος.
3. Η ίδρυση και, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που προάγουν τους
σκοπούς και εξυπηρετούν την πολιτική του Δήμου στον τομέα του περιβάλλοντος, όπως
χώροι υποδοχής περιβαλλοντικών εκδηλώσεων, χώροι ανάπαυσης και αναψυχής περιηγητών
και περιπατητών με μικρά περίπτερα και κυλικεία, ελεγχόμενοι χώροι στάθμευσης
οχημάτων, κ.λπ..
4. Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που
διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό
χαρακτήρα.
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ΣΤ. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της
περιοχής.
Ζ. Η οργάνωση της δημοτικής συγκοινωνίας, με την οργάνωση, χρήση και εκμετάλλευση των
αναγκαίων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
Στο άρθρο 9 της συστατικής πράξης της ΚΕΔΗΚ, καθορίζεται ότι τα τυχόν καθαρά κέρδη που
προκύπτουν από την λειτουργία της διατίθενται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της για
την βελτίωση ή την επέκταση των εγκαταστάσεων της, ή διατίθενται στον Δήμο για την εκτέλεση
κοινωφελών έργων.
Η εκτέλεση των έργων αυτών μπορεί να γίνει από την ίδια την επιχείρηση, για λογαριασμό του
Δήμου ή να διατεθούν τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης για την παροχή υπηρεσιών προς το Δήμο
ή την παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες.
Με την ίδια διαδικασία το Δ.Σ. της επιχείρησης εκτιμώντας τους στόχους, την αποδοτικότητα και
την παραγωγικότητα της, μπορεί να διαθέσει μέχρι 12% από τα καθαρά κέρδη σε ιδιαίτερο
λογαριασμό για την παροχή κινήτρων στους εργαζόμενους, με την μορφή πρόσθετης αμοιβής.

8. Λύση-Εκκαθάριση
Το άρθρο 11 του Καταστατικού της ΚΕΔΗΚ ορίζει ότι:
1. Η επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν από την πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου και την οικεία πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.
2. Με την ίδια διαδικασία λύνεται η επιχείρηση υποχρεωτικά αν καταστεί ανενεργός για
τουλάχιστον δύο χρόνια.
3. Επίσης λύεται μετά την πάροδο του χρόνου λειτουργίας της, αν εν παραταθεί νόμιμα.
4. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση, κατά την οποία διεκπεραιώνονται οι
εκκρεμείς υποθέσεις, εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία της και
πληρώνονται οι τα χρέη και οι υποχρεώσεις της.
5. Οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο και πρέπει να είναι ορκωτοί λογιστές.
Με τον ορισμό τους παύει αυτοδίκαια η εξουσία των μελών του Δ.Σ. της επιχείρησης.
6. Μετά την εκκαθάριση, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν, περιέρχονται στον Δήμο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Περιγραφή των δράσεων για το έτος 2016
Διοικητική Υποστήριξη
Προκειμένου οι δραστηριότητες της ΚΕΔΗΚ να υλοποιηθούν αποτελεσματικά πρέπει να
υποστηρίζονται διοικητικά. Με δεδομένο ότι η Επιχείρηση δεν διαθέτει αντίστοιχο προσωπικό, ο
Δήμος Καισαριανής εξασφαλίζει τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των ενεργειών και
δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Για τη λογιστική διαχείριση υποστηρίζεται από εξωτερικό
συνεργάτη λογιστή, ο οποίος τηρεί αρχείο πληρωμών, εσόδων και εξόδων και συντάσσει σε
συνεργασία με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΗΚ τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της επιχείρησης.

Συνοπτική τεκμηρίωση του προγράμματος
Τα προηγούμενα χρόνια μια σειρά από αρμοδιότητες και δράσεις που προβλέπονταν μέσα από το
Καταστατικό της ΚΕΔΗΚ, πέρασαν στην ευθύνη των Υπηρεσιών του Δήμου (Πνευματικό Κέντρο Δημοτική Συγκοινωνία – Αθλητικά Προγράμματα) ή άλλων του δομών (Παιδικοί σταθμοί και
Κέντρο Συμβουλευτικής στο Ν.Π.Δ.Δ. «Λ. Μανωλίδης»). Αντίστοιχα με τις ευνοϊκές διατάξεις των
παρ. 3 και 7 του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006 και την απόφαση 24/2008 του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής το σύνολο σχεδόν του προσωπικού των δημοτικών
επιχειρήσεων μεταφέρθηκε σταδιακά σε προσωποπαγείς θέσεις αορίστου χρόνου στις δομές του
Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Λ. Μανωλίδης». Ως επακόλουθο οι δράσεις της ΚΕΔΗΚ σε σχέση με τις
δυνατότητες που δίνει το Καταστατικό της, περιορίστηκαν σημαντικά.

Για το προσωπικό που εργάζεται στην ΚΕΔΗΚ.
Σήμερα το προσωπικό με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στην ΚΕΔΗΚ έχει περιοριστεί σε τρία
(3) άτομα:




έναν (1) εργαζόμενο κλάδου ΔΕ και ειδικότητας -Βοηθός Μάγειρας- που με την απόφαση
134/2009 του Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής μεταφέρθηκε από την αμιγή δημοτική
επιχείρηση ΔΕΚΑ στην ΚΕΔΗΚ και
δύο (2) εργαζόμενους κλάδου ΥΕ και ειδικότητας -Γενικών Καθηκόντων- που
προσλήφθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος επιδότησης Ν.Θ.Ε. του ΟΑΕΔ για άτομα με
ειδικές ανάγκες (Κ.Υ.Α. 200064/15.03.2007, ΦΕΚ 430/Β΄/28.03.2007). Βάσει του άρθρου 11
του Ν. 3227/2004, το Δ.Σ. της ΚΕΔΗΚ με την απόφαση 15/2015 και το Δημοτικό Συμβούλιο
με την απόφαση 74/2015 αιτήθηκαν την μετατροπή των συμβάσεών τους σε σχέση
εργασίας ΙΔΑΧ.

Η έλλειψη μόνιμου προσωπικού λόγω της απαγόρευσης προσλήψεων που είναι σε ισχύ, αποτελεί
βασικό και διαρκές πρόβλημα για τη λειτουργία της ΚΕΔΗΚ. Η λειτουργία των δομών της
Επιχείρησης στηρίζεται στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012).
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Στο επαναλαμβανόμενο αίτημά του Δ.Σ. της επιχείρησης για πρόσληψη εργαζομένων με μόνιμη
σχέση εργασίας, αλλά και τις προσπάθειες για μετατροπή των συμβάσεων των ήδη εργαζόμενων
σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, τόσο το Υπουργείο Εσωτερικών όσο και η Αποκεντρωμένη
Διοίκηση δίνουν αρνητική απάντηση, παρά το ότι οι θέσεις αυτές καλύπτουν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες και η μισθοδοσία τους προκύπτει από τα έσοδα της Επιχείρησης. Μέσα στο 2016 θα
πρέπει να συνεχιστούν οι συστηματικές κινήσεις στην κατεύθυνση της απαίτησης πολιτικών
αποφάσεων που θα δώσουν τη δυνατότητα πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στις δομές της
ΚΕΔΗΚ.
Σήμερα η ΚΕΔΗΚ απασχολεί οχτώ (8) εργαζόμενους με σύμβαση ορισμένου χρόνου, που στην
πλειοψηφία τους δραστηριοποιούνται στη λειτουργία και υποστήριξη των κυλικείων και
αναψυκτήριων της Επιχείρησης.
Επίσης έως τον 2/2016 η ΚΕΔΗΚ υλοποιώντας το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Απασχόληση
ανέργων πλησίον της Σύνταξης ηλικίας 55-64 – ΛΑΕΚ» του ΟΑΕΔ, απασχόλησε δέκα (10)
εργαζόμενους στην καθαριότητα και φύλαξη εγκαταστάσεων του Δήμου και ειδικότερα του
Σκοπευτήριο Καισαριανής (Θυσιαστήριο - Μουσείο - Πάρκο).

Για τα χρέη της Επιχείρησης.
Το συνολικό χρέος που κληρονόμησε η ΚΕΔΗΚ είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με τα ετήσια
κέρδη που παρουσιάζει, δημιουργεί αντικειμενικά συνθήκες ασφυξίας και περιορίζει τις
δυνατότητες ανάπτυξης κοινωφελών δραστηριοτήτων, μιας και η αποπληρωμή του "στραγγίζει"
σταθερά τα έσοδα.
Οι σημαντικότερες οφειλές που βαραίνουν την Επιχείρηση σήμερα αφορούν ασφαλιστικές
εισφορές προς το ΙΚΑ για το διάστημα 2006-2010 (στις 31.12.2015 συνολικά 124.734,64€),
βεβαιωμένες υποχρεώσεις προς την Εφορία (στις 31.12.2015 συνολικά 27.021,65€), οφειλές
έναντι Προγραμματικής σύμβασης με την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΣΙΤΙΖΩ (στις 31.12.2015 με βάση την
προγραμματική σύμβαση 56.909,76€) και οφειλές προς διάφορους προμηθευτές που παρείχαν
υλικά ή υπηρεσίες στην ΚΕΔΗΚ τα προηγούμενα χρόνια, ως επί το πλείστον ως τις 31/12/2010. Για
μεγάλο μέρος αυτών έχουν γίνει αγωγές, έρχονται συνεχώς κατασχετήρια και εκκρεμούν και άλλες
δικαστικές αποφάσεις.
Μόνο μέσα στο 2015 η ΚΕΔΗΚ πλήρωσε για υποχρεώσεις παρελθόντων ετών περίπου εβδομήντα
χιλιάδες ευρώ (70.000€). Σε μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων της ΣΙΤΙΖΩ
πληρώθηκαν 28.600€, στην εφορία για ρυθμισμένες οφειλές πληρώθηκαν 17.100€ και στο ΙΚΑ
περίπου 20.000€.
Η αποπληρωμή του χρέους επηρεάζει αποφασιστικά και το βραχυπρόθεσμο και το
μακροπρόθεσμο προγραμματισμό της Επιχείρησης. Στο νέο έτος υπολογίζεται βάσει των
ρυθμίσεων που έχει συνάψει η επιχείρηση ότι θα πρέπει να αποδοθούν:



Για ρυθμισμένες οφειλές προς την Εφορία: 4.544,00€
Για ρυθμισμένες οφειλές προς το ΙΚΑ: 18.945,00€
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Έναντι της προγραμματικής σύμβασης με την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΣΙΤΙΖΩ: 25.000,00€
Έναντι οφειλών προς προμηθευτές και τρίτους: 71.000,00€

Παρά τις δυσκολίες, η ΚΕΔΗΚ καλείται μέσα στο 2016 να συμβάλλει στα κοινωνικά δρώμενα της
πόλης, στην προσπάθεια ανακούφισης των λαϊκών νοικοκυριών, στην άθληση και αναψυχή και
στην ανάδειξη του φυσικού πλούτου του περιβάλλοντος της Καισαριανής.
Παρακάτω παρουσιάζονται ανά τομέα οι δράσεις που συνεχίζονται ή προγραμματίζονται για το
2016.
Α) Τομέας Πολιτισμού
Θερινός δημοτικός κινηματογράφος «Αιολία»
Στην ευθύνη της ΚΕΔΗΚ βρίσκεται ο κινηματογράφος της «ΑΙΟΛΙΑΣ», συμπεριλαμβανομένου και
του κυλικείου που βρίσκεται στον ίδιο χώρο.
Ο Δημοτικός Κινηματογράφος, αναδείχθηκε στα χρόνια της λειτουργίας του σε πραγματική όαση
μέσα στη ραγδαία εμπορευματοποίηση όλων των κοινωνικών λειτουργιών, ένα σημείο
συνάντησης του λαού και της νεολαίας με τα μεγάλα επιτεύγματα έβδομης τέχνης.
Η περυσινή πρωτοβουλία για δωρεάν προβολές αρχικά τη Δευτέρα και η διεύρυνση τους έτσι που
να συμπεριληφθούν και οι προβολές της Τρίτης – Τετάρτης – Πέμπτης, βρήκαν τεράστια αποδοχή
από τους δημότες της πόλης, αλλά και των γύρω συνοικιών. Χωρίς υπερβολή από το χώρο της
«ΑΙΟΛΙΑΣ» πέρασαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού χιλιάδες κινηματογραφόφιλοι.
Στις προβολές της Παρασκευής – Σαββάτου – Κυριακής, η επιχείρηση παρά το σημαντικό κόστος
των προβολών αλλά και την αύξηση του ΦΠΑ στα εισιτήρια του κινηματογράφου από το 13% στο
23% με την ψήφιση του 3ου Μνημονίου, δεν μετακύλησε την επιβάρυνση στους θεατές. Έτσι η τιμή
του εισιτηρίου παρέμεινε στα 5€.
Μ’ αυτόν τον τρόπο προσφέρθηκε μια μικρή διέξοδο στη λαϊκή οικογένεια, που στις σημερινές
συνθήκες δέχεται καθημερινά χτυπήματα από την προώθηση της αντιλαϊκής πολιτικής και συχνά
αδυνατεί να καλύψει ακόμα και τα στοιχειώδη.
Και φέτος θα πορευτούμε στα ίδια βήματα, βελτιώνοντας πλευρές της λειτουργίας του
κινηματογράφου (καλύτερη διαφήμιση των προβολών, πιο προσιτό ωράριο λειτουργίας και
περισσότερα προϊόντα στο κυλικείο). Το πρόγραμμά της «ΑΙΟΛΙΑΣ» θα ξεκινήσει στις 13.6.2016
και θα διαρκέσει 13-14 εβδομάδες (ως τα μέσα Σεπτέμβρη), με 3 διανομές εβδομαδιαία.
Επίσης την περσινή χρονιά φιλοξενήθηκαν στο χώρο της Αιολίας σειρά θεατρικών παιδικών
παραστάσεων και παραστάσεις Καραγκιόζη, που θα συνεχιστούν και φέτος.
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Πολιτιστικές εκδηλώσεις
Η ΚΕΔΗΚ υποστηρίζει πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων που γίνονται υπό την αιγίδα του Δήμου
Καισαριανής αλλά και των φορέων της πόλης, προμηθεύοντας τα απαραίτητα προϊόντα (τρόφιμα αναψυκτικά) αλλά και διαθέτοντας το προσωπικό της. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν και έχουν
πλέον καθιερωθεί οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου για παιδιά, οι αποκριάτικες
δραστηριότητες και τα Κούλουμα, που συγκεντρώνουν εκατοντάδες επισκέπτες κάθε χρόνο.
Ταυτόχρονα πραγματοποιεί η ίδια σημαντικές δράσεις σε αυτό τον τομέα.
Εδώ και αρκετά χρόνια στα «Ξύλινα» αρχικά και στο χώρο της «ΑΙΟΛΙΑΣ» από πέρυσι,
πραγματοποιούνται τους καλοκαιρινούς μήνες δωρεάν προβολές Καραγκιόζη και κουκλοθέατρου
που αγκαλιάζονται από γονείς και παιδιά μικρών ηλικιών. Πέρυσι προχωρήσαμε σε δέκα (10)
τέτοιες παραστάσεις, ενώ η μεταφορά τους στην «ΑΙΟΛΙΑ» ανανέωσε το κοινό και το ενδιαφέρον.
Συνολικά υπολογίζουμε ότι από αυτές πέρασαν πάνω από 1000 άτομα. Πάνω σε αυτή την
εμπειρία θα συνεχίσουμε και το 2016.
Τέλος θα επιδιώξουμε να αναβαθμίσουμε δράσεις που έχουν να κάνουν με τις νεανικές ηλικίες,
διαμορφώνοντας έναν πιο στοχευόμενο σχεδιασμό που θα περιλαμβάνει συναυλίες και πάρτι,
ξεκινώντας με το πάρτι "αποχαιρετισμού" και τη βράβευση των αποφοίτων στο τέλος της σχολικής
χρονιάς. Στο ίδιο μοτίβο μπορούμε να δούμε πιθανά και το ζωντάνεμα ενός "Μουσικού
Καφενείου" για την προβολή της νεανικής δημιουργίας που ασφυκτιά στις σημερινές συνθήκες,
αξιοποιώντας τις εγκαταστάσεις της ΚΕΔΗΚ.

Β) Τομέας Αθλητισμού
Στην ευθύνη της ΚΕΔΗΚ είναι η συντήρηση και επίβλεψη των αθλητικών χώρων και των παιδικών
χαρών στα «Ξύλινα», έτσι που να φυλάσσονται, να διατηρούν το φιλόξενο χαρακτήρα τους και να
μπορούν να υποδέχονται και οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες.
Φέτος την περίοδο Απρίλη-Μάη, σε συνεργασία με τον Δήμο και αθλητικές Ομοσπονδίες, η ΚΕΔΗΚ
θα συμμετάσχει στη διοργάνωση αθλητικού τουρνουά με τίτλο «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ», ενώ
επιδίωξή μας είναι να φιλοξενηθούν στις αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλες παρόμοιες
διοργανώσεις, στοχεύοντας κυρίως στην ενίσχυση του εργατικού και σχολικού αθλητισμού.
Για να προωθηθούν τα παραπάνω είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί άμεσα η άσχημη
κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις στα «Ξύλινα», όπου αντικειμενικά
θα πρέπει να στραφεί ένα σημαντικό τμήμα των δαπανών συντήρησης από τον φετινό
προϋπολογισμό.
Στον ίδιο Τομέα θα πρέπει να αναδείξουμε και την υποστηρικτική δράση της ΚΕΔΗΚ στο
καλοκαιρινό παιδικό Camp που από πέρυσι πραγματοποιείται στο δημοτικό στάδιο «Μ.
Κρητικόπουλος», αξιοποιώντας την άμεση πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις του χώρου.
Μέσω της ΚΕΔΗΚ εξασφαλίζεται η προμήθεια αναλώσιμων και αθλητικού εξοπλισμού, καθώς
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επίσης και τα υλικά για το εργαστήριο μαγειρικής, που στην ουσία παρέχει ένα μίνι γεύμα για την
σίτιση των παιδιών που φιλοξενούνται στο camp.

Γ) Τομέας Κοινωνικής Προστασίας
Υλοποίηση του Προγράμματος «Πλησίον της σύνταξης ηλικίας 55-64»
Η ΚΕΔΗΚ συμμετείχε στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Επιχορήγησης Επιχειρήσεων των ΟΤΑ για την
απασχόληση ανέργων πλησίον της Σύνταξης ηλικίας 55-64 ετών». Σύμφωνα με το πρόγραμμα
αυτό στην επιχείρηση προσλήφθηκαν δέκα (10) άτομα, βάση των όρων και των διαδικασιών που
προέβλεπε η ΚΥΑ 4589/182 (ΦΕΚ 2639/τΒ79-11-2013), ειδικότητας προσωπικού καθαριότητας και
φύλαξης χώρων πρασίνου για την καθαριότητα και την φύλαξη των χώρων πρασίνου του Δήμου
και ιδιαίτερα για την φύλαξη και καθαριότητα του Σκοπευτηρίου, του Μουσείου Εθνικής
Αντίστασης και του "Θυσιαστηρίου της Λευτεριάς".
Η συνολικής διάρκεια του προγράμματος οριζόταν στους 27 μήνες, 24 από τους οποίους
χρηματοδοτήθηκαν από τον ΟΑΕΔ και οι υπόλοιποι τρεις (3) εξ’ ολοκλήρου από την Επιχείρηση. Το
συνολικό κόστος για τους 27 μήνες εκτιμάται ότι προσέγγισε τα 300.000€.
Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στα μέσα Φλεβάρη 2016 και ως το διάστημα αυτό κατόρθωσε να
συνταξιοδοτηθεί ένας (1) εργαζόμενος του προγράμματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αλλαγές στα
όρια συνταξιοδότησης που προωθήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια στην ουσία αναίρεσαν τον
επιδιωκόμενο σκοπό του προγράμματος, το οποίο τελικά δεν παρατάθηκε παρά τις προσπάθειες
που καταβλήθηκαν και το αίτημα της ΚΕΔΗΚ.
Στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων του Δήμου
Η ΚΕΔΗΚ συμμετέχει διαθέτοντας προσωπικό (μάγειρας) αλλά και απαραίτητα υλικά στο
κοινωνικό συσσίτιο του Δήμου, που πραγματοποιείται στο χώρο της ταβέρνας στα «Ξύλινα»,
εξασφαλίζοντας καθημερινά πάνω από 100 μερίδες φαγητό για απόρους και ευπαθείς ομάδες της
πόλης μας.
Στο ίδιο πλαίσιο και σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία και τους Διευθυντές των σχολείων
της πόλης, από το φετινό σχολικό έτος κατορθώσαμε να βοηθήσουμε τους μαθητές των
Δημοτικών Σχολείων της πόλης μας των οποίων οι οικογένειες χτυπήθηκαν περισσότερο από την
οικονομική κρίση, εξασφαλίζοντας ένα πλήρες γεύμα για δεκάδες παιδιά του ολοήμερου
σχολείου.
Ταυτόχρονα στην καφετέρια στα «Ξύλινα» παρέχονται τα τελευταία χρόνια σε καθημερινή βάση,
δωρεάν ροφήματα τις πρωινές ώρες, στην Τρίτη ηλικία της πόλης μας.
Οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν και το 2016, στην προσπάθεια να ανακουφιστούν οι λαϊκές
οικογένειες της πόλης.
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Υποστήριξη των κοινωνικών δράσεων των φορέων της πόλης
Η επιχείρηση καλείται να υποστηρίξει πρωτοβουλίες των φορέων της πόλης που γίνονται με
σκοπό την ανάδειξη επίκαιρων ζητημάτων και των στόχων-αιτημάτων πάλης τους.
Δύο φορές μέσα στον περασμένο χρόνο στις εγκαταστάσεις της ΚΕΔΗΚ παρασκευάστηκε φαγητό
για τους πρόσφυγες με πρωτοβουλία των ΚΑΠΗ της πόλης και τον Μικρασιατικό Σύλλογο, ενώ
συγκεντρώνονταν τακτικά υλικά αλληλεγγύης.
Στο χώρο της «ΑΙΟΛΙΑΣ» πραγματοποιείται κάθε χρόνο η Μαθητική Γιορτή της Ένωσης Γονέων και
Κηδεμόνων του Δήμου.
Πρόσφατα η ΚΕΔΗΚ υποστήριξε με προϊόντα την αναδάσωση στο λόφο Αράπη, που
συνδιοργάνωσαν η Εθελοντική Δασοπροστασία Καισαριανής και ο Δήμος.
Η προσφορά αυτή της ΚΕΔΗΚ είναι πολύ σημαντική για τα κοινωνικά δρώμενα της συνοικίας μας
και πρέπει να συνεχιστεί και στο 2016 με την ίδια διάθεση και προσφορά.
Δ) Τομέας Περιβάλλοντος
Η δραστηριότητα της ΚΕΔΗΚ περιστρέφεται σε μεγάλο βαθμό γύρω από τη λειτουργία των
κυλικείων στο πάρκο του Αϊ-Γιάννη (καφετέρια «ΞΥΛΙΝΑ») καθώς και των κυλικείων της
Καλοπούλας και της «ΑΙΟΛΙΑΣ». Οι χώροι αυτοί είναι χώροι υψηλού αισθητικού κάλλους,
αναψυχής & άθλησης, χώροι πραγματικό στολίδι για την πόλη μας, που κουβαλάνε πολλές &
ζωντανές αναμνήσεις για τους Καισαριανιώτες.
Η καφετέρια στα Ξύλινα (Πάρκο Αι- Γιάννη) βρίσκεται μέσα σε έναν πνεύμονα πρασίνου στα όρια
της πόλης μας. Το μέρος είναι ιδανικό ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά, δίπλα σε παιδική χαρά,
γήπεδα μπάσκετ-βόλεϊ και ποδοσφαίρου 5χ5.
Το αναψυκτήριο της Καλοπούλας είναι στην καρδιά του αισθητικού δάσους της Καισαριανής, που
σε καθημερινή βάση προσελκύει πλήθος επισκεπτών από όλο το λεκανοπέδιο και είναι
απαραίτητη στάση για όλους τους περιπατητές, με αποκορύφωμα τους καλοκαιρινούς μήνες.
Ο θερινός κινηματογράφος «ΑΙΟΛΙΑ» την περίοδο λειτουργίας του είναι ανάσα πολιτισμού και
ψυχαγωγίας για τις γειτονιές της πόλης μας. Το κυλικείο της εξυπηρετεί πέρα από τους θεατές του
κινηματογράφου και τους επισκέπτες στις παιδικές χαρές, τους χώρους αθλητισμού και αναψυχής
στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.
Οι εγκαταστάσεις της ΚΕΔΗΚ αποτελούν πόλο έλξης που αναδεικνύουν τον φυσικό πλούτο της
περιοχής και κάνουν πιο προσιτή την πρόσβαση σε αυτόν. Η συντήρηση τους και η ποιότητα των
προσφερόμενων υπηρεσιών συμβάλει τα μέγιστα στην γνωριμία με τη φύση και την
περιαυτολογική ευαισθητοποίηση των επισκεπτών, ιδιαίτερα της νέας γενιάς.
Σ’ αυτές τις συνθήκες αποτελούν και το βασικό πλεονέκτημα για την βιωσιμότητα της ΚΕΔΗΚ, στο
οποίο πρέπει να στηριχθεί η προσπάθεια βελτίωσης της δύσκολης κατάστασης στην οποία έχει
περιέλθει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Κοστολόγηση δράσεων – Πίνακας Εσόδων & Εξόδων της ΚΕΔΗΚ.
Συνολικά τα αναμενόμενα Έσοδα και Έξοδα της επιχείρησης για το 2016, παρουσιάζονται στους
παρακάτω πίνακες, όπου γίνεται φανερό ότι το σύνολο σχεδόν των προϋπολογιζόμενων εσόδων
της ΚΕΔΗΚ, προκύπτουν από την παροχή υπηρεσιών- τη λειτουργία των παραχωρημένων από τον
Δήμο Καισαριανής εγκαταστάσεων (κυλικεία - αναψυκτήρια). Τα έσοδα αυτά είναι που στηρίζουν
το κοινωφελές έργο της ΚΕΔΗΚ.
Αντίστοιχα το μεγαλύτερο μερίδιο από τα έξοδα, αφορά τη μισθοδοσία του προσωπικού και τις
προμήθειες των κυλικείων, ενώ η αποπληρωμή παλαιότερων οφειλών σβήνει στην ουσία το όποιο
θετικό πρόσημο μεταξύ εσόδων και δαπανών και περιορίζουν τις δραστηριότητες της Επιχείρησης
αλλά και της δυνατότητες παραπέρα ελάφρυνσης των δημοτών.

Συγκεντρωτικός πίνακας Εσόδων-Εξόδων για το 2016

ΕΣΟΔΑ
ΚΩΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
33.13.90 Συμψηφιστέο στην επόμενη χρήση ΦΠΑ
35.01 Λογαριασμός προς απόδοση (Παγία)
38 Χρηματικά διαθέσιμα (ταμείο)
Σύνολο εσόδων από πωλήσεις
70 εμπορευμάτων
73 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
(33+35+38+70+73)

36818.38
4,000.00 €
39,000.00 €
500,000.00 €
20,000.00 €

599,818.38 €

ΕΞΟΔΑ
ΚΩΔ
14
60
61
62
63
64
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ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ
2016
ΠΟΣΟ

ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ
2016

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Σύνολο αμοιβών τρίτων
Πληρωμές τρίτων
Φοροι τελη
Σύνολο διαφόρων εξόδων

8,624.38 €
183,872.00 €
66,500.00 €
11,000.00 €
500.00 €
222,200.00 €
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65 Τοκοι και συναφη εξοδα τραπεζων
50 Σύνολο υποχρεώσεων προς τρίτους
Σύνολο Υποχρεώσεων προς Δημόσιο έως
54+55 και 2014
68 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (14+60+61+62+63+64+65+50+54+55+68)

33.00 €
103,600.00 €
23,489.00 €
10,000.00 €
629,818.38 €

Χρηματοδότηση της ΚΕΔΗΚ από το Δήμο Καισαριανής
Από τα ανωτέρω συνεπάγεται ότι το σύνολο των εκτιμώμενων δαπανών της επιχείρησης ανέρχεται
σε 629.812,38€ ενώ το σύνολο των εκτιμώμενων εσόδων ανέρχεται σε 599.818,38€. Συνεπώς το
υπολειπόμενο ποσό προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της
επιχείρησης ανέρχεται σε 30.000€. Το ποσό αυτό θα καλυφθεί με απ’ ευθείας χρηματοδότηση από
το Δήμο Καισαριανής.
Εάν προκύψουν εντός του έτους αυξομειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή
παρεχόμενη υπηρεσία, που οδηγούν σε αύξηση του χρηματοδοτικού το ποσό της χρηματοδότησης
δύναται να τροποποιηθεί με συμπληρωματική αίτηση προς το Δήμο, μετά από νέα σχετική
απόφαση και αίτημα από το Δ.Σ. της ΚΕΔΗΚ.

Παράτημα
I.

I.
II.

ΦΕΚ 589/Β/7.4.2008 - Μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης (ΔΕΑΚ) σε
κοινωφελή δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ».
ΦΕΚ 1938/Β/19.4.2008 - Τροποποίηση της συστατικής πράξης της «Κοινωφελούς Δημοτικής
Επιχείρησης Πολιτισμού, Αθλητισμού, Αναψυχής και Ανάπτυξης Καισαριανής».
ΦΕΚ 1033/Β/26.4.2013 – Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου Καισαριανής με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση
Πολιτισμού, Αθλητισμού, Αναψυχής και Ανάπτυξης Καισαριανής».
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7243

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 589
7 Απριλίου 2008

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3102
(1)
Μετατροπή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης «Δημο−
τική Επιχείρηση Ανάπτυξης» (Δ.Ε.Α.Κ.) σε κοινωφελή
δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,
ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ».

Μετατροπή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης «Δη−
μοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης» (Δ.Ε.Α.Κ.) σε κοινω−
φελή δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΟΙ−
ΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ−
ΣΑΡΙΑΝΗΣ». ..........................................................................................
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 3589/7.2.2008 απόφασης του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας (ΦΕΚ242/τ. Β΄/14.2.2008) «Έγκριση μετα−
κίνησης της Λαϊκής Αγοράς των Κυβελείων επί
της οδού Αρχαιολογικού Μουσείου».............................
Χορήγηση άδειας ίδρυσης Μονάδας Φροντίδας Ηλι−
κιωμένων, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την ίδια
επωνυμία «Άγιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης», στην
περιοχή Κερασιά Ν. Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης.
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή
Νομάρχη». .............................................................................................
Απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής στον Προϊστάμενο Γε−
νικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Τεχνικών Υπηρε−
σιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυχτερινές ώρες
των εργασίμων ημερών, Κυριακών κ’ εξαιρέσιμων
από 1.1.2008 έως 31.12.2008 για το προσωπικό της
Δ/νσης Αγροτικής Αν/ξης της Ν.Α. Μεσσηνίας............
Χορήγηση αδείας μεταλλευτικών ερευνών (Α.Μ.Ε). .
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ−
ϊόντος FLUDARABINE/TEVA. .................................................
Χορήγησης άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος PANTOPRAZOLE KRKA. ................................
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διορθώσεις σφαλμάτων στα υπ’ αριθμ. 1931/354/
14.1.2008 και 72/3.3.2008 έγγραφα του Κέ−
ντρου Προσχολικής Αγωγής Παιδικών και Βρε−
φονηπιακών Σταθμών Δήμου Πρέβεζας ΕΚ 206
τ.Β΄/11.2.2008 ...................................................................................... 10
Διόρθωση σφάλματος στην απόφαση πολιτογράφη−
σης Ομογενών Αλλοδαπών ΜΕΧΙΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
του ΣΠΥΡΟΥ κ.λπ. ........................................................................ 11

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση,
στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπι−
κή Αυτοδιοίκηση & άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 107/Α΄/1997),
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 264 και 269 έως
270 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/8.6.2006), περί σύστασης και
γενικών κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας των δη−
μοτικών και κοινωφελών επιχειρήσεων.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3613/2007 σχετι−
κά με τις ρυθμίσεις θεμάτων επιχειρήσεων ΟΤΑ πρώτου
βαθμού (ΦΕΚ 263/Β΄/23.11.2007).
4. Την υπ’ αριθμ. οικ.10819/16 εγκ./22.2.2007 εγκύκλιο
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.&Α., σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο
των Επιχειρήσεων των ΟΤΑ.
5. Την υπ’ αριθμ. οικ.43886/3.8.2007 απόφαση του
Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.&Α., περί καθορισμού των αναγκαίων
στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύστα−
ση ή μετατροπή επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου
αυτής (ΦΕΚ 1574/Β΄/17.8.2007).
6. Την υπ’ αριθμ. 50891/10.9.2007 απόφαση του Υπουρ−
γού ΕΣ.Δ.Δ.&Α., περί οικονομικής διοίκησης και δια−
χείρισης των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών
Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ
1876/Β΄/14.9.2007).
7. Την υπ’ αριθμ. 7131/19.4.1990 απόφαση του Νομάρ−
χη Αθηνών (Φ.Ε.Κ. 316/Β΄/14.5.1990), με την οποία συ−
στήθηκε αμιγής δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία
«Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Καισαριανής»,
όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
29380/25.11.1991 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, τις υπ’
αριθμ. 46667/8.1.1997, 20302/12.5.2000, και 29249/25.5.2004
αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

(Φ.Ε.Κ. 1022/Β΄/18.12.1991, 14/Β΄/15.1.1997, 711/Β΄/8.6.2000 και
917/Β΄/18.6.2004 αντίστοιχα).
8. Την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για τη
αμιγούς δημοτικής επιχείρησης «Δημοτική Επιχείρηση
Ανάπτυξης» (Δ.Ε.Α.Κ.) σε κοινωφελή δημοτική επιχείρηση
με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥ−
ΞΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ».
9. Την υπ’ αριθμ. 27/2008 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ψυχικού για τη μετατροπή της
αμιγούς δημοτικής επιχείρησης «Δημοτική Επιχείρηση
Ανάπτυξης» (Δ.Ε.Α.Κ.) σε κοινωφελή δημοτική επιχείρηση
με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥ−
ΞΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ», αποφασίζουμε:
Μετατρέπουμε την αμιγή δημοτική επιχείρηση με την
επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης» (Δ.Ε.Α.Κ.)
σε κοινωφελή δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙ−
ΑΝΗΣ» ως εξής:
Άρθρο 1
ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Ιδρύεται στο Δήμο Καισαριανής κοινωφελής δημοτική
επιχείρηση πολιτισμού, κοινωνικής προστασίας και αλ−
ληλεγγύης, η οποία αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 254
και επόμενα του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).
Άρθρο 2
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Η επωνυμία της επιχείρησης με την οποία αυτή θα
συναλλάσσεται με τρίτους, θα είναι: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,
ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ».
Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Σκοποί της επιχείρησης είναι:
α. Η παροχή υπηρεσιών μελέτης και εφαρμογής το−
πικών αναπτυξιακών προγραμμάτων.
β. Η παροχή υπηρεσιών μελέτης, εκτέλεσης και δι−
αχείρισης προγραμμάτων περιβαλλοντικής, πολεοδο−
μικής και οικιστικής ανάπτυξης, καθώς και η εκτέλεση
έργων, εργασιών και μεταφορών που έχουν ως σκοπό
την εξυπηρέτηση του κοινού και την παροχή αγαθών
στον κοινωνικό, αθλητικό και & ψυχαγωγικό τομέα.
γ. Η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, προβολής,
επικοινωνίας και ενημέρωσης, με τη χρήση εντύπων και
ηλεκτρονικών μέσων.
δ. Η εκπόνηση μελετών & εκτέλεση έργων & εργασιών
μηχανογραφικών λύσεων & πληροφοριακών συστημά−
των.
ε. Η υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης & επιμόρ−
φωσης και η συμμετοχή σε αυτοχρηματοδοτούμενα ή
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα αναπτυξιακού &
κοινωνικού χαρακτήρα, σε ευρωπαϊκό εθνικό ή τοπικό
επίπεδο.
στ. Η παροχή υπηρεσιών αναψυχής και η ανάπτυξη
των τουριστικών πόλων έλξης της περιοχής.

ζ. Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στην ελληνική
παραδοσιακή μαγειρική, από τα επιδοτούμενα εθνικά και
κοινοτικά προγράμματα ή και ανεξάρτητα απ’ αυτά.
η. Η παροχή υπηρεσιών κάθε είδους ανθοστολι−
σμών.
θ. Η παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση έργων και ερ−
γασιών διακόσμησης σε χώρους κοινωνικού ενδιαφέ−
ροντος.
Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η επιχείρηση θα έχει διάρκεια πενήντα (50) χρόνια,
από τη δημοσίευση της οικείας πράξης του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Άρθρο 5
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1. Έδρα της επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος Καισαριανής
και δη το δημοτικό κατάστημα.
2. Η επιχείρηση μπορεί να ιδρύει και αλλού, εντός ή
εκτός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου, γραφεία
και εγκαταστάσεις, για την υλοποίηση των σκοπών της.
Άρθρο 6
ΔΙΟΙΚΗΣΗ − ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ − ΘΗΤΕΙΑ
1. Η επιχείρηση διοικείται από (7μελές−9μελές−11με−
λές) Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), τα μέλη του οποίου
ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους, από το δη−
μοτικό συμβούλιο. Το δημοτικό συμβούλιο ορίζει από
τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τον Πρόεδρο και
τον Αντιπρόεδρο.
2. Από τα μέλη του Δ.Σ. τουλάχιστον τρεις (3) είναι
αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, τουλάχιστον δε ένα
μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.
3. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης συμμε−
τέχει και ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της
περιοχής.
4. Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του
δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντι−
κείμενο της επιχείρησης.
5. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης συμ−
μετέχει και ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων
στην επιχείρηση, σε περίπτωση που αυτή απασχολεί
περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, υπο−
δεικνυόμενος από τη γενική συνέλευση αυτών, οπότε
και μειώνονται κατά ένα τα μέλη που είναι δημότες ή
κάτοικοι του Δήμου, χωρίς ανάγκη τροποποίησης του
καταστατικού.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης συντάσσει
υποχρεωτικά και υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο
προς έγκριση:
• Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών
• Κανονισμό Προσωπικού
• Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης.
7. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί
τη θητεία του εκάστοτε δημοτικού συμβουλίου, ήτοι
διαρκεί τέσσαρα (4) χρόνια. Σε κάθε περίπτωση η θη−
τεία του λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την
εγκατάσταση του νέου δημοτικού συμβουλίου.
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Άρθρο 7
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Οι πόροι της επιχείρησης προέρχονται από:
1. Δάνεια, δωρεές, κληροδοτήματα, κληροδοσίες, ει−
δικά αντίτιμα κ.λπ.
2. Ενισχύσεις, επιχορηγήσεις, χορηγίες και πάσης φύ−
σεως εισφορές από νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή
του ιδιωτικού τομέα και φυσικά πρόσωπα.
3. Χρηματοδοτήσεις του Δήμου για τις δραστηριότη−
τες και τις παρεχόμενες απ’ αυτή υπηρεσίες, με βάση
το άρθρο 259 του ΔΚΚ.
4. Τη συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα, εθνι−
κών ή ευρωπαϊκών φορέων και ταμείων.
5. Την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων.
Άρθρο 8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Το κεφάλαιο της επιχείρησης ανέρχεται στο ποσόν
των οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ, η δε κατα−
βολή αυτού από το Δήμο Καισαριανής θα γίνει σε δό−
σεις, εντός της πρώτης τετραετίας λειτουργίας της
επιχείρησης, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες
του δήμου.
Άρθρο 9
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
1. Η διαχείριση των οικονομικών της επιχείρησης γίνε−
ται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και
εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική
διαχείριση.
2. Το οικονομικό έτος της διαχείρισης συμπίπτει με
το ημερολογιακό έτος.
3. Η επιχείρηση τηρεί βιβλία του Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων Γ’ κατηγορίας, κατά την ισχύουσα νομοθε−
σία.
4. Τα τυχόν καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τη
διαχείριση, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομι−
κών καταστάσεων, την αφαίρεση των αποσβέσεων και
τη δημιουργία του απαραίτητου αποθεματικού, διατί−
θενται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για
τη βελτίωση ή την επέκταση των εγκαταστάσεων της
επιχείρησης ή διατίθενται στο Δήμο για την εκτέλεση
κοινωφελών έργων.
5. Η εκτέλεση των έργων αυτών μπορεί να γίνει από
την ίδια την επιχείρηση, για Λογαριασμό του Δήμου ή
να διατεθούν τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης για
την παροχή υπηρεσιών προς το Δήμο ή την παροχή
υπηρεσιών προς τους δημότες.
6. Με την ίδια διαδικασία το Διοικητικό Συμβούλιο
της επιχείρησης, εκτιμώντας τους στόχους, την απο−
δοτικότητα και την παραγωγικότητα της, μπορεί να
κρατήσει μέχρι δώδεκα τοις εκατόν (12%) από τα κα−
θαρά κέρδη, σε ιδιαίτερο λογαριασμό για την παροχή
κινήτρων στους εργαζόμενους, με τη μορφή πρόσθετης
αμοιβής.
Άρθρο 10
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος της επιχείρησης
γίνεται από δύο (2) ελεγκτές, που επιλέγονται και διο−
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ρίζονται από το δημοτικό συμβούλιο στην αρχή κάθε
οικονομικού έτους, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Ελεγκτές ορίζονται ορκωτοί ελεγκτές ή πρόσωπα
που έχουν δικαίωμα να οριστούν ελεγκτές σε Ανώνυμη
Εταιρεία.
Άρθρο 11
ΛΥΣΗ − ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
1. Η επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν από την πάροδο
της διάρκειας της με απόφαση του δημοτικού συμβουλί−
ου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των μελών του και οικεία πράξη του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας.
2. Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υπο−
χρεωτικά, αν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα
άνω των δύο (2) ετών.
3. Η επιχείρηση λύεται με την πάροδο του χρόνου
διάρκειας της, αν δεν παραταθεί νόμιμα.
4. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση
αυτής. Στην εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς
υποθέσεις, εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται
η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη της επιχείρησης.
5. Οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δημοτικό συμ−
βούλιο. Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς
ελεγκτές.
6. Με τον ορισμό των ελεγκτών; παύει αυτοδίκαια η
εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Μετά την εκκαθάριση, όσα περιουσιακά στοιχεία
απομένουν, περιέρχονται στο δήμο.
Άρθρο 12
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Κ.Κ.
Για όσα θέματα δεν υπάρχει ειδική μνεία στο παρόν
έχουν εφαρμογή οι οικείες διατάξεις του Ν. 3463/2006
(Δ.Κ.Κ.), οι δυνάμει αυτών, εκδοθείσες ή εκδιδόμενες
Υπουργικές Αποφάσεις, καθώς και η κείμενη λοιπή νο−
μοθεσία.»
Από τις διατάξεις της ως άνω απόφαση προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κ.Α. 00/673.0002 του προϋπολο−
γισμού του Δήμου Καισαριανής ύψους 150.000 € για το
οικονομικό έτος 2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. 7663
(2)
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 3589/7.2.2008 απόφασης του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο−
νίας (ΦΕΚ242/τ. Β΄/14.2.2008) «Έγκριση μετακίνησης
της Λαϊκής Αγοράς των Κυβελείων επί της οδού Αρ−
χαιολογικού Μουσείου».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6 παρ. 10, και 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1938

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

19 Σεπτεμβρίου 2008

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
΄Εγκριση της υπ’ αριθμ. 228/2008 απόφασης του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης σχετικά με
τη σύσταση «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρη−
σης Μεταμόρφωσης». .................................................................
΄Εγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Ταύ−
ρου..............................................................................................................
΄Εγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Πνευμα−
τικό Κέντρο Δήμου Δάφνης. ................................................
΄Εγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Πεύ−
κης. .............................................................................................................
΄Εγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Ν.
Ερυθραίας. ...........................................................................................
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της «Κοινωφε−
λούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού, Αθλητι−
σμού, Αναψυχής και Ανάπτυξης Καισαριανής». ....
΄Εγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου από τη Δημο−
τική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου
Φαρκαδόνας. ......................................................................................
΄Εγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Ν.Π.
«Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Τρα−
γίλου». ......................................................................................................
΄Εγκριση υπέρβασης του ανωτάτου ορίου των 120
ημερών κίνησης εκτός έδρας για κλάδους υπαλ−
λήλων της Δ/νσης Γεωργίας, και του Τμήματος
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Ν.Α. Κιλκίς για το
έτος 2008..............................................................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 10419/23030
(1)
΄Εγκριση της υπ’ αριθμ. 228/2008 απόφασης του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης σχετικά με τη
σύσταση «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Με−
ταμόρφωσης».

την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄
107).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 254 έως 264 του
ν. 3463/2006, Κεφάλαιο Β΄, Δημοτικές και Κοινοτικές
Κοινωφελείς Επιχειρήσεις.
3. Το υπ’ αριθμ. οικ. 10819/16 εγκ./22.2.2007 έγγραφο
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.&Α., σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο
των Επιχειρήσεων των ΟΤΑ.
4. Την υπ’ αριθμ. οικ.43886/3.8.2007 απόφαση του
Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.&Α., περί καθορισμού των αναγκαίων
στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύστα−
ση ή μετατροπή επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου
αυτής (ΦΕΚ 1574/Β΄/17.8.2007).
5. Την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της Δη−
μοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Μεταμόρφωσης.
6. Την υπ’ αριθμ. 228/2008 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Μεταμόρφωσης, σχετικά με τη σύσταση
«Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Μεταμόρφωσης»,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 228/2008 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης σχετικά με τη
σύσταση «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Μετα−
μόρφωσης», ως εξής:
Συστήνεται στο Δήμο Μεταμόρφωσης του Νομού Ατ−
τικής δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ», ως ίδιο
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που διέπεται από τις
διατάξεις των άρθρων 252−264 και 268−270 του ν. 3463/
2006 και του κατωτέρω καταστατικού της.
Άρθρο 1
Επωνυμία
Επωνυμία του Νομικού Προσώπου είναι: ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ.
Άρθρο 2
Έδρα
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρ−
φωσης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Άρθρο 3
Νομική Μορφή

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω−
ση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που διέπεται από
τις διατάξεις του ν. 3463/2006 και ειδικότερα των άρ−
θρων 252−264 και 268−270.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η δαπάνη για την αμοιβή του πιο πάνω προσωπικού
θα βαρύνει την με ΚΑ 00.6117.0002 πίστωση που έχει
γραφτεί στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου μας
έτους 2008.
Τόπος εκτέλεσης θα είναι ο Δήμος Πεύκης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. οικ. 12718/24704
(5)
΄Εγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο
Νέας Ερυθραίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω−
ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου».
3. Την από 16.5.2008 βεβαίωση της Νομικής Υπηρεσίας
Δήμου Ν. Ερυθραίας, σύμφωνα με την οποία πρόκειται
για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν
εξαρτημένη εργασία.
4. Την με υπ’ αριθμ. 14058/2008 εισηγητική μας έκ−
θεση.
5. Το υπ’ αριθμ. 52622/2008 έγγραφο του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών το οποίο μας γνωρίζει την υπ’ αριθμ.
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/309/16003/16011/4.8.2008 απόφαση της
επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 και
την υπ’ αριθμ. 50253/21.8.2008 με την οποία εγκρίθη−
καν συμβάσεις μίσθωσης έργου για ένα έτος, υπό την
απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του
αρ.6 του ν. 2527/1997 που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το
προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συ−
νήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των οικείων φορέων,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έρ−
γου με 2 άτομα διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, για
χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους, σύμφωνα με
όσα διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 127/2008 απόφαση
του Δ.Σ. Δήμου Ν. Ερυθραίας και υπό την απαραίτη−
τη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ.6 του
ν. 2527/1997 ως εξής:
Ένας Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός, Διπλωματούχος
Πολυτεχνικής Σχολής με εξειδικευμένη εμπειρία σε θέ−
ματα διαχείρισης τοπικής και υπερτοπικής κυκλοφορί−
ας, σήμανσης, ελεγχόμενης στάθμευσης (επίγειας και
υπόγειας), και παροχής συμβουλών για βελτίωση της
οδικής ασφάλειας και της προσπελασιμότητας, καθώς
και έργων ΣΔΙΤ. Το αντικείμενο της εργασίας του αφορά
έρευνες για ΣΔΙΤ, για ζητήματα επίλυσης κόμβων, για
τοπικά συγκοινωνιακά προβλήματα, για εφαρμογή και
επίλυση προβλημάτων προσβασιμότητας. Το ποσό της
αμοιβής θα ανέρχεται στα 25.000€ χωρίς το Φ.Π.Α. και
η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ετήσια.
Ένας Πολεοδόμος Μηχανικός, Διπλωματούχος Πολυ−
τεχνικής Σχολής, με επιστημονική εμπειρία σε θέματα
αναπλάσεων αστικού χώρου, εφαρμογής πολεοδομικών

27965

μελετών, εφαρμογής σχεδίου πόλης, Γενικού Πολεοδο−
μικού Σχεδίου και σχεδίου ανασυγκρότησης του αστικού
Χώρου. Το αντικείμενο της εργασίας του αφορά έρευ−
νες για πολεοδομική αναβάθμιση και ανασυγκρότηση
γειτονιών, για βελτίωση της προσπελασιμότητας των
πεζών στον αστικό χώρο, για ένταξη δημοτικών έργων
σε εθνικά και κοινοτικά προγράμματα. Το ποσό της
αμοιβής θα ανέρχεται στα 25.000€ χωρίς το Φ.Π.Α. και
η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ετήσια.
Η αμοιβή των ανωτέρω θα καταβάλλεται τμηματικά
ανάλογα με τη πρόοδο του έργου.
Στον προϋπολογισμό του 2θθ8 έχουν προβλεφθεί οι
σχετικές πιστώσεις στον ΚΑ 10.6117.0001. Τόπος εκτέλε−
σης του έργου θα είναι ο Δήμος Ν. Ερυθραίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. 10448/23059
(6)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της «Κοινωφε−
λούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού, Αθλητι−
σμού, Αναψυχής και Ανάπτυξης Καισαριανής».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση,
στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπι−
κή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 107/Α΄/1997),
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 253 έως 264 του
ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή−
των» (ΦΕΚ 114/Α/8.6.2006), περί σύστασης και γενικών
κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας των δημοτικών
και κοινωφελών επιχειρήσεων.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 1416/1984, όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
4. Την υπ’ αριθμ. οικ.10819/16 εγκ./22.2.2007 εγκύκλιο
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.&Α., σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο
των Επιχειρήσεων των ΟΤΑ.
5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 6493/30.5.2008 (ΦΕΚ/1152/
Β΄/24.6.2008) απόφαση σχετικά με μεταβίβαση αρμο−
διοτήτων και εξουσίας υπογραφής με εντολή Γενικού
Γραμματέα στο Γενικό Δ/ντή Περιφέρειας.
6. Την με υπ’ αριθμ. 3102/19.3.2008 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 589/Β΄/7.4.2008),
περί σύστασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρη−
σης με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρη−
ση Πολιτισμού, Αθλητισμού, Αναψυχής και Ανάπτυξης
Καισαριανής».
7. Την με υπ’ αριθμ. 186/2008 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, περί τροποποίησης
της συστατικής πράξης της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική
Επιχείρηση Πολιτισμού, Αθλητισμού, Αναψυχής και Ανά−
πτυξης Καισαριανής», αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με υπ’ αριθμ. 3102/19.3.2008 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής ως
προς το Άρθρο 2 «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» και το Άρθρο 3 «ΣΚΟΠΟΙ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ως εξής:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
«Άρθρο 2
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της επιχείρησης, με την οποία αυτή θα
συναλλάσσεται με τρίτους, θα είναι: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗ−
ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ−
ΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΚΠΟ−
ΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» με δ.τ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ».
«Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Σκοποί της επιχείρησης είναι:
Α. Στον τομέα του πολιτισμού.
1. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ−
στασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτι−
στικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων
που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία
πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πι−
νακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονι−
κών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού,
ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και
εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
2. Η προστασία μνημείων, καθώς και αρχαιολογικών
και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστά−
σεων αυτών.
3. Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσι−
ακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που
παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
4. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή
της σε αυτά.
5. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
6. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
7. Η ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστά−
σεων και εξοπλισμού που προάγουν τους παραπάνω
σκοπούς και εξυπηρετούν την πολιτιστική πολιτική του
Δήμου, όπως πνευματικά και πολιτιστικά κέντρα, εκ−
θεσιακά κέντρα, περίπτερα και κυλικεία υποδοχής και
φιλοξενίας επισκεπτών κ.λπ..
Β. Στον τομέα του αθλητισμού.
1. Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητι−
κών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και κοινοτικών
γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και
κοινοτικών χώρων άθλησης.
2. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυ−
σης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών
εκδηλώσεων.
Γ. Στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και αλλη−
λεγγύης.
1. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις
που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο−
ντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης
ηλικίας, με τη λειτουργία δομών που αποσκοπούν στην
καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών αυτών, καθώς και
τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμ−
μάτων.
2. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις
και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υπο−
στήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων

με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή
ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών και κοινο−
τικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης
και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυ−
χικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων
ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων
προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογό−
νων ουσιών.
3. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ−
μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη
παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύ−
γων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της
τοπικής κοινωνίας.
4. Η ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστά−
σεων και εξοπλισμού που προάγουν τους παραπάνω
σκοπούς και εξυπηρετούν την πολιτική του Δήμου, όπως
χώροι υποδοχής κοινωνικών εκδηλώσεων και τελετών,
κυλικεία και λοιπές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν και
προάγουν ηθικοκοινωνικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες
των πολιτών, κ.λπ..
5. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και
της κοινωνικής αλληλεγγύης, με τη δημιουργία τοπικών
δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ−
σεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού−
νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση
του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης
του Δήμου και της Κοινότητας.
Δ. Στον τομέα της παιδείας.
1. Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
2. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απα−
σχόλησης παιδιών.
3. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής
αγωγής.
Ε. Στον τομέα του περιβάλλοντος.
1. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−
στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών
και ευρωπαϊκών πολιτικών και η χρήση και εκμετάλ−
λευση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, που βελτιώνουν
και αναβαθμίζουν την αισθητική και την ποιότητα ζωής
στην πόλη, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής και εθνικής
νομοθεσίας ελεγχόμενης προστασίας και διαχείρισης
του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος από ανθρω−
πογενείς παρεμβάσεις.
2. Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών
εργαστηρίων και παρατηρητηρίων προστασίας του πε−
ριβάλλοντος.
3. Η ίδρυση και, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστά−
σεων και εξοπλισμού που προάγουν τους σκοπούς και
εξυπηρετούν την πολιτική του Δήμου στον τομέα του
περιβάλλοντος, όπως χώροι υποδοχής περιβαλλοντικών
εκδηλώσεων, χώροι ανάπαυσης και αναψυχής περιηγη−
τών και περιπατητών με μικρά περίπτερα και κυλικεία,
ελεγχόμενοι χώροι στάθμευσης οχημάτων, κ.λπ..
4. Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική
υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για
την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που
έχουν δασικό χαρακτήρα.
ΣΤ. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.
Ζ. Η οργάνωση της δημοτικής συγκοινωνίας, με την
οργάνωση, χρήση και εκμετάλλευση των αναγκαίων
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.»

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 3102/19.3.2008 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής,
ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2008
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ
F
Αριθμ. 1888
(7)
΄Εγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου από τη Δημοτι−
κή Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Φαρ−
καδόνας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση,Οργάνωση,
Στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθμιση Θεμάτων για την
Τοπ. Αυτ/ση και άλλες διατάξεις»
2. Τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. 280097/17.8.2000 και
14196/4/4/2003 εγκυκλίων του ΥΠΕΣΔΔΑ
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Π.Υ.Σ. 55/1998 όπως
συμπληρώθηκαν με την υπ’ αριθμ. 35/2000 Π.Υ.Σ.
4. Την υπ’ αριθμ. 1/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέ−
τευσης Δήμου Φαρκαδόνας.
5. Την από 24.1.2008 εισήγηση του Δημάρχου Φαρ−
καδόνας.
6. Τον κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.
Φαρκαδόνας.
7. Την βεβαίωση του πληρεξούσιου δικηγόρου Χρή−
στου Κατσαούνη, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε εν μέρει την υπ’ αριθμ. 1/2008 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρη−
σης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Φαρκαδόνας με
την οποία ζητείται η πρόσληψη με Σύμβαση Μίσθωσης
Έργου για το έτος 2008 ως ακολούθως.
Μία (1) θέση ΤΕ Λογιστής Ταμίας. Το συγκεκριμένο
έργο που θα εκτελεστεί θα είναι η Λογιστική και Ταμει−
ακή υποστήριξη της Επιχείρησης, η τήρηση λογιστικών
βιβλίων, η σύνταξη περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., δηλώ−
σεων λογαριασμών, η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων.
Το συνολικό ποσό των 16.000,00 ευρώ. Τόπος εκτέλεσης
του έργου θα είναι τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. Το χρο−
νικό διάστημα που απαιτείται για την παράδοση του
έργου είναι δώδεκα (12) μήνες ξεκινώντας από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης. Μία (1) θέση ΠΕ Πολιτικός
Μηχανικός στο γραφείο Διεύθυνσης. Το συγκεκριμένο
έργο που θα εκτελεστεί θα είναι ο συντονισμός η επο−
πτεία και ο έλεγχος όλων των δραστηριοτήτων της
Επιχείρησης για την εκπλήρωση των σκοπών της. Τόπος
εκτέλεσης του έργου θα είναι τα γραφεία της Επιχείρη−
σης. Το συνολικό ποσό της αμοιβής θα ανέρχεται στο
ποσό των 16.000,00 ευρώ. Το χρονικό διάστημα που
απαιτείται για την παράδοση του έργου είναι δώδεκα
(12 ) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Η
αμοιβή όλων θα γίνεται με δελτίο παροχής υπηρεσιών.
Τα δικαιώματα των συμβασιούχων είναι αυτά που χαρα−
κτηρίζουν κάθε απασχολούμενο με σύμβαση μίσθωσης
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έργου. Ειδικότερα οι απασχολούμενοι θα παρέχουν την
εργασία τους σε χρόνο που αυτοί επιλέγουν και όχι
σε συγκεκριμένο ωράριο της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. με στόχο την
ευόδωση των σκοπών της σύμβασης έργου. Η καθορι−
σθείσα αμοιβή θα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση μετά
τη διεκπεραίωση του έργου. Δεν θα υπάρξει ασφάλιση
των απασχολούμενων, δεν θα έχουν δικαίωμα χρήσης
κανονικής άδειας και δεν θα λαμβάνουν τα επιδόματα
Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας.
Για τις ανωτέρω προσλήψεις θα καταρτισθεί, σύμβαση,
σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ, μετα−
ξύ του αρμόδιου οργάνου της Επιχείρησης (Προέδρου)
και του εργαζομένου.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρους του προϋπολογισμού της επι−
χείρησης το ύψος το οποίο ανέρχεται στο ποσό των
32.000,00 Ευρώ( ΚΑ 61.00).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίκαλα, 21 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ
F
Αριθμ. 10014
(8)
΄Εγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Ν.Π. «Πνευ−
ματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Τραγίλου».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και
συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ 206/Α/1997),
β) των άρθρων 6 παρ. 10 και 7 παρ.1 του ν. 2503/1997
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/1997) και
γ) τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ
98 Α΄) αναφορικά με τον έλεγχο των δαπανών που προ−
καλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.
2. Την υπ’ αριθμ. Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α΄/28.12.2006),
που αφορά την αναστολή διορισμών και προσλήψεων
στο δημόσιο τομέα.
3. Το υπ’ αριθμ. 51116/12.8.2008 έγγραφο του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
με το οποίο γίνεται γνωστό ότι με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/
Φ.ΕΓΚΡ.1/234/9936/21.7.2008 απόφαση της επιτροπής του
άρθρου 2 παρ.1 της υπ’ αριθμ. Π.Υ.Σ. 33/27.12.2006 και
την υπ’ αριθμ. 46779/12.8.2008 απόφαση κατανομής του
Υφυπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκαν για τους Πρω−
τοβάθμιους ΟΤΑ της Π.Κ.Μ. οι συμβάσεις μίσθωσης έρ−
γου έως ένα (1) έτος και για τις οποίες είχε υποβληθεί
σχετικό αίτημα.
4. Την υπ’ αριθμ. 1/2008 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.
«Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Τραγίλου»
για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.
5. Το υπ’ αριθμ. 1149/29.2.2008 έγγραφο μας που αφορά
την εισήγηση μας για την απασχόληση προσωπικού με
συμβάσεις μίσθωσης έργου στο Ν.Π. «Πνευματικό και
Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Τραγίλου».
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
2

3

Αριθμ. 9175
(1)
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυ−
σης − φακέλων υποψηφιότητας των από 06.02.2013
προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα μέ−
τρα 311. 312. 313 στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανά−
πτυξης της Ελλάδας 2007−2013 (ΠΑΑ 2007−2013)»
ΑΞΟΝΑΣ 3 «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕ−
ΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙ−
ΚΟΝΟΜΙΑΣ».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

4
5

6
7
8

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 37 και
44 αυτού.
2. Της με αριθμό 4424/721/2.06.2010 (ΦΕΚ 772/Β/
2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα «Κα−
θεστώτα Ενισχύσεων της Προγραμματικής Περιό−
δου 2007−2013 για τον Άξονα 3 του Προγράμματος
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013 (ΠΑΑ)»
και ειδικότερα τα άρθρα 7 και 25 αυτής, όπως ισχύει
κάθε φορά.
3. Της με αριθμ. 5360/02/07/2010 (ΦΕΚ 1055/Β/2010)
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και

17672

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Τροφίμων για τις Λεπτομέρειες Εφαρμογής της κοινής
υπουργικής απόφασης 4424/721/2.06.2010 Καθεστώτα
Ενισχύσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2007−2013
για τον Άξονα 3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη
της Ελλάδας 2007−2013 (ΠΑΑ)».
4. Των με αριθμ. 2793/06.02.2013 (ΦΕΚ 341/Β/2013),
2794/06.02.2013 (ΦΕΚ 342/Β/2013) και 2796/06.02.2013
(ΦΕΚ 343/Β/2013) υπουργικών αποφάσεων προσκλήσεων
υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο των μέτρων
311, 312 και 313 του Άξονα 3 αντίστοιχα.
5. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επι−
πλέον δαπάνη, αποφασίζει:
Την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
ενίσχυσης − φακέλων υποψηφιότητας για ένταξη επεν−
δυτικών σχεδίων στα Μέτρα:
311 «ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣ−
ΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ»
312 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»,
313 «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ−
ΤΩΝ»
του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλά−
δας 2007−2013» και αντί της 24ης Απριλίου 2013 ορίζει
νέα καταληκτική ημερομηνία την 24η Μαΐου 2013 ημέρα
Παρασκευή.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στις με αριθμ.
2793/06.02.2013, 2794/06.02.2013 και 2796/06.02.2013
υπουργικές αποφάσεις Προσκλήσεων Υποβολής Αιτή−
σεων Ενίσχυσης των αντίστοιχων Μέτρων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

19.04.1990 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών (ΦΕΚ 316/
Β΄/14−5−1990).
5. Την υπ’ αριθμ. 92/2013 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, σχετικά με την
τροποποίηση του καταστατικού της «Κοινωφελούς
Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού, Αθλητισμού,
Αναψυχής και Ανάπτυξης Καισαριανής», αποφασί−
ζουμε:
Τροποποιούμε τη συστατική πράξη της Κοινωφελούς
Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική
Επιχείρηση Πολιτισμού, Αθλητισμού, Αναψυχής και Ανά−
πτυξης Καισαριανής», ως προς το άρθρο 8 η οποία
διαμορφώνεται ως εξής:
Άρθρο 8

Αθήνα, 23 Απριλίου 2013

Παρατείνεται κατά τρία (3) έτη η καταβολή του κε−
φαλαίου της επιχείρησης, που ανέρχεται στο ποσόν
των οχτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000,00 €), πέραν
της πρώτης τετραετίας λειτουργίας της επιχείρησης,
η οποία παρήλθε, κατά την οποία περίοδο θα καταβλη−
θεί το υπόλοιπο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που
ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων
τετρακοσίων ευρώ (312.400,00).
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 3102/19.3.2008
(ΦΕΚ 589/7.4.2008) απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Αττικής.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βά−
ρος του ΚΑ 1075130001 του προϋπολογισμού του Δήμου
Καισαριανής ύψους περίπου ενενήντα χιλιάδων ευρώ
(90.000,00€) για το οικονομικό έτους 2013, και αντίστοι−
χα για τα επόμενα οικονομικά έτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Αθήνα, 24 Απρίλιου 2013

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 21487/18059
(3)
Συμπλήρωση της αριθμ. 16734/14249/29−3−2013 (ΦΕΚ
849/Β/9−4−2013) απόφασης μας περί «Τροποποίη−
σης και συμπλήρωσης της αριθμ. 8684/7589/22−
2−2013 (ΦΕΚ 538/Β/2013) απόφασης» σχετικά με
τον καθορισμό ανώτατου ορίου ημερών μετακί−
νησης εκτός έδρας των υπαλλήλων υπηρετού−
ντων στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής
για το έτος 2013.

F
Αριθμ. 22329/18755
(2)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Κοινωφε−
λούς Επιχείρησης του Δήμου Καισαριανής με την
επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολι−
τισμού, Αθλητισμού, Αναψυχής και Ανάπτυξης Και−
σαριανής».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 107, 225 και 280 του
Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 264 και 269 έως
270 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8−6−2006).
4. Την υπ’ αριθμ. 3102/19−03−2008 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 589/Β΄/7.04.2008)
με την οποία συστάθηκε η Κοινωφελής Δημοτική Επι−
χείρηση Πολιτισμού, Αθλητισμού, Αναψυχής και Ανά−
πτυξης Καισαριανής» μετά από μετατροπή της αμιγούς
δημοτικής επιχείρησης «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυ−
ξης» (Δ.Ε.ΑΚ.) η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 7131/

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/27−12−2010) «Οργανισμός
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/99
(ΦΕΚ 35/Α/99) «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλ−
λήλων εντός και εκτός της Επικράτειας και άλλες δι−
ατάξεις».
3.Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/99
(ΦΕΚ 180/Α/9.9.1999) σύμφωνα με τις οποίες η αρμο−
διότητα της έκδοσης των αποφάσεων αύξησης των
ημερών εκτός έδρας των υπαλλήλων ΟΤΑ, Α΄ και Β΄
βαθμού Τοπικής Αυτ/σης περιήλθε στο Γ.Γ. Περιφέ−
ρειας.

Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για
την λήψη σχετικής απόφασης
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση
Μειοψηφούντων των κ.κ Κοντόσταυλου Γεώργιου , Κατσαρέλη Νικόδηµου ,
Σοφιανόπουλου Γεώργιου και Γαβρίλη Γεώργιου οι οποίοι ψηφίζουν ΚΑΤΑ ,
και του κ. Ιωαννίδη Θεόδωρου και της κα. Μαζαράκης Έλλης οι οποίοι
ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το ετήσιο πρόγραµµα δράσης της Κοινωφελής Επιχείρησης του
∆ήµου Καισαριανής (Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτισµού,
Αθλητισµού, Αναψυχής και Ανάπτυξης Καισαριανής –ΚΕ.∆Η.Κ ) , για το έτος
2016.

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς
Συµβούλους: 2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4)
Περρής Ιωάννης 5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 6) Καραβασίλης
Εµµανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ 8) Χατζηδηµητράκης Αργύριος 9)
Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 11) Παπαγιάννης Ιωσήφ 12)
Αξιώτης Χρήστος 13) Βεχλίδη Μαρία 14) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 15)
Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα 16) Βασιλάκη Αικατερίνη 17)Κοντόσταυλος
Γεώργιος 18) Κατσαρέλης Νικόδηµος 19) Σοφιανόπουλος ∆ηµήτριος 20)
Γαβρίλης Γεώργιος 21)Καµπάκας Αντώνιος 22) Βούρλος ∆ηµήτριος 23)
Λυκούδης Αλεβίζος 24) Βοσκόπουλος Χρήστος 25) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος
26) Ιωαννίδης Θεόδωρος 27) Μαζαράκη Έλλη.

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
9/3/2016
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

