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                                                                     ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ          13/12/2017 
                                                                     ΑΡ.ΠΡΩΤ.:              15251   
     
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    12/12/2017 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  273 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 28ης/12.12.2017,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ήµου Καισαριανής, την 12η του µηνός ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2017.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,12/12/2017, 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. 
14976/07.12.2017, 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 τέσσερα  (24) µέλη και ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

                                       
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1.Αξιώτης Χρήστος 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2.Βούρλος ∆ηµήτρης 
  3. Περρής Ιωάννης 3.Αλεξοπούλου Μαρία 
  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. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
17. Καµπάκας Αντώνης  
18. Λυκούδης Αλεβίζος  
19. Βοσκόπουλος Χρήστος  
20. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
21. Κακανάκης Ευάγγελος  
22. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
23. Γαβρίλης  Γεώργιος  
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24.   
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 Κοινωφελούς ∆ηµοτικής  Επιχείρησης 
Πολιτισµού, Αθλητισµού, Αναψυχής και Ανάπτυξης Καισαριανής-ΚΕ.∆Η.Κ   2018 . 

 
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 ∆ηµοτικής  
Επιχείρησης Πολιτισµού, Αθλητισµού, Αναψυχής και Ανάπτυξης Καισαριανής-ΚΕ.∆Η.Κ  
καθώς και την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΚΕ.∆Η.Κ 173/2017 κ. Τσιτσιρίδη 
Ιωσήφ η οποία έχει ως εξής : 
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Εισαγωγικά 

Με το παρόν Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Καισαριανής για το 2018, 
υποβάλλεται για έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καισαριανής ο προγραµµατισµός της δράσης της 
ΚΕ∆ΗΚ και η αιτιολόγηση της ανάγκης χρηµατοδότηση της από τον οικείο ∆ήµο, µε στόχο την 
στήριξη της λειτουργίας της και του έργου που προσφέρει στα κοινωνικά δρώµενα του ∆ήµου µας. 

Ήδη στο Σχέδιο ∆ράσης για το 2016 και 2017 παρουσιάστηκε το  θεσµικό πλαίσιο δράσης της ΚΕ∆ΗΚ καθώς και το 
ιστορικό, τα στοιχεία και οι σκοποί της, όπως αυτά προβλέπονται από τη συστατική πράξη - Καταστατικό της ΚΕ∆ΗΚ. 

Επίσης παρουσιάστηκαν σύντομα τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΚΕΔΗΚ, λόγω 

του υπάρχοντος νομικού πλαισίου, των κεντρικών πολιτικών κατευθύνσεων αλλά και της 

διαχείρισης της ΚΕΔΗΚ τα χρόνια που πέρασαν. 

Το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης για το 2018 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 2018 περιλαμβάνει:  

• Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσει και των υπηρεσιών που 

θα παρέχει η επιχείρηση μέσα στο 2018.  

• 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 2018. 

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. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
: Περιγραφή των δράσεων για το έτος 2018 

Για το προσωπικό που εργάζεται στην ΚΕΔΗΚ. 

Σήµερα το προσωπικό µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στην ΚΕ∆ΗΚ έχει 
περιοριστεί σε τέσσερα (4) άτοµα:  

• έναν (1) εργαζόµενο κλάδου ∆Ε και ειδικότητας -Βοηθός Μάγειρας- που µε 
την απόφαση 134/2009 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καισαριανής 
µεταφέρθηκε από την αµιγή δηµοτική επιχείρηση ∆ΕΚΑ στην ΚΕ∆ΗΚ και  

• δύο (2) εργαζόµενους κλάδου ΥΕ και ειδικότητας -Γενικών Καθηκόντων- που 
προσλήφθηκαν στο πλαίσιο του προγράµµατος επιδότησης Ν.Θ.Ε. του ΟΑΕ∆ 
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 ∆.Σ. της 
ΚΕ∆ΗΚ µε την απόφαση 15/2015 και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την 
απόφαση 74/2015 οι συµβάσεις τους µετατράπηκαν σε συµβάσεις Ι∆ΑΧ 

• µία (1) εργαζόµενη κλάδου ∆Ε και ειδικότητας διοικητικού που µε την  
απόφαση ∆ηµάρχου υπ. αριθµ. 607/2017 αποσπάστηκε στη ΚΕ∆ΗΚ από το 
∆ήµο. 

Η έλλειψη µόνιµου προσωπικού λόγω της απαγόρευσης προσλήψεων που είναι σε 
ισχύ, αποτελεί βασικό και διαρκές πρόβληµα για τη λειτουργία της ΚΕ∆ΗΚ. 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).  

Στο επαναλαµβανόµενο αίτηµά του ∆.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 το Υπουργείο Εσωτερικών 
δίνει αρνητική απάντηση, παρά το ότι οι θέσεις αυτές καλύπτουν πάγιες και διαρκείς 
ανάγκες και η µισθοδοσία τους προκύπτει από τα έσοδα της Επιχείρησης και πάρα τη 
σύµφωνη γνώµη στο αίτηµα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Μέσα στο 2018 θα 
πρέπει να συνεχιστούν οι συστηµατικές κινήσεις στην κατεύθυνση της απαίτησης 
πολιτικών αποφάσεων που θα δώσουν τη δυνατότητα πρόσληψης µόνιµου 
προσωπικού στις δοµές της ΚΕ∆ΗΚ. 

Σήµερα η ΚΕ∆ΗΚ απασχολεί οχτώ (8) εργαζόµενους µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, 
που στην πλειοψηφία τους δραστηριοποιούνται στη λειτουργία και υποστήριξη των 
κυλικείων και αναψυκτήριων της Επιχείρησης.  

Επίσης αξιοποιώντας το επιδοτούµενο πρόγραµµα  του ΟΑΕ∆ για µακροχρόνια 
ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών, για τα επόµενα 1+1 χρόνια η ΚΕ∆ΗΚ θα 
προσλάβει και θα απασχολήσει 5 επιπλέον εργαζόµενους.  

Βάσει του Προϋπολογισµού της Επιχείρησης για το 2018 τα σχετικά ποσά θα 
διαµορφωθούν ως εξής: 
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Κωδικός Περιγραφή 2018 

 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  
Προϋπολογιζόµενο πόσο 
σε € 

60.00.00.0000 Αµοιβές προσωπικού  160.000,00 

60.00.00.0001 
Αµοιβές προσωπικού µέσω 
προγράµµατος 55 - 67 42.000,00 

60.03.00.0000 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 40.000,00 

60.03.00.0001 

Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 
προσωπικού µέσω 
προγράµµατος 55 - 67 8.000,00 

 Σύνολο 250.000,00 
 

∆ιοικητική Υποστήριξη 

Η Επιχείρηση για  τη λογιστική διαχείριση υποστηρίζεται από εξωτερικό συνεργάτη 
λογιστή, ο οποίος τηρεί αρχείο πληρωµών, εσόδων και εξόδων και συντάσσει τον 
προϋπολογισµό και τον απολογισµό της επιχείρησης.   

Βάσει του Προϋπολογισµού της Επιχείρησης για το 2018 τα σχετικά ποσά θα 
διαµορφωθούν ως εξής: 

Κωδικός Περιγραφή 2018 

61.00.06.0023 Αµοιβή Λογιστή  έτους 19.200,00€ 

61.00.04.0001 Αµοιβές  Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών 5.000,00€ 

 Σύνολο 24.000,00€ 

 

Για τα χρέη της Επιχείρησης. 

Το συνολικό χρέος που κληρονόµησε η ΚΕ∆ΗΚ συνεχίζει να αποτελεί βαρίδι που 
περιορίζει αντικειµενικά τις όποιες δυνατότητες ανάπτυξης κοινωφελών 
δραστηριοτήτων και απόλυτα αναγκαίων επενδύσεων στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης.  

Οι σηµαντικότερες οφειλές που βαραίνουν την Επιχείρηση σήµερα αφορούν 
ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ για το διάστηµα 2006-2010, βεβαιωµένες 
υποχρεώσεις προς την Εφορία, οφειλές έναντι Προγραµµατικής σύµβασης µε την 
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΣΙΤΙΖΩ και οφειλές προς διάφορους προµηθευτές που παρείχαν υλικά ή 
υπηρεσίες στην ΚΕ∆ΗΚ τα προηγούµενα χρόνια.  
Στο σύνολό τους οι παραπάνω οφειλές µεταφέρονται από το παρελθόν και 
δηµιουργήθηκαν ως επί το πλείστων ως  το τέλος του 2010. Στοιχείο που δεν πρέπει 
να διαφεύγει είναι ότι για µεγάλο µέρος αυτών έχουν τελεσιδικήσει δικαστικές 
αγωγές, υπάρχουν κατασχετήρια επί των τραπεζικών λογαριασµών της Επιχείρησης 
ενώ εκκρεµούν και άλλες δικαστικές αποφάσεις.  
Μέσα στο 2017 η ΚΕ∆ΗΚ πλήρωσε για υποχρεώσεις παρελθόντων ετών περίπου 
δεκαεννιά χιλιάδες ευρώ (19000€) στο ΙΚΑ. 
Στο νέο έτος βάσει του προϋπολογισµού και των ρυθµίσεων που έχει συνάψει η 
επιχείρηση, θα πρέπει να αποδοθούν: 
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α/α Κατηγορία ∆απάνες για ΠΟΕ 
µέσα στο 2018 

1 
Προµηθευτές ΠΟΕ (δαπάνες χρήσης 
2017) 

5.000,00 

2 Βεβαιωµένα ΙΚΑ ρύθµισης ΚΑ55 18.945,40 

 Σύνολο 24.945,40€ 

Αξιοποιώντας τη ρύθµιση της εγκυκλίου15/12.07.2016 «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεων»  του Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης που 
επιχορηγεί εκτάκτως, αποκλειστικά και µόνο την εξόφληση ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεών προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης), συνολικά µέχρι το 
ύψος του ποσού των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών όπως αυτό είχε διαµορφωθεί κατά 
την 30.04.2016,  η επιχείρηση αιτήθηκε την πληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών της 
ύψους 351.591,91€, όπως αυτές είχαν διαµορφωθεί κατά την 30/4/2016 κατά το 
µητρώο της επιχείρησης. 
Ο ολοκληρωµένος φάκελος µε όλα τα δικαιολογητικά προς την αρµόδια υπηρεσία 
του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι στη φάση του τελικού ελέγχου και αναµένεται η 
τελική ένταξη στη ρύθµιση, µε εκτίµηση έναρξης αποπληρωµών στις αρχές του 2018  
Η δυνατότητα αυτή αποτελεί σηµαντική εξέλιξη, που µπορεί να απαντήσει στο 
αδιέξοδο που έχει περιέλθει η επιχείρηση λόγω των συσσωρευµένων οφειλών ΠΟΕ 
και να ανοίξει νέες δυνατότητες σχετικά µε το µέλλον της ΚΕ∆ΗΚ. 
Για τη λειτουργία των κυλικείων της Επιχείρησης. 

Οι εγκαταστάσεις της ΚΕ∆ΗΚ 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 ΚΕ∆ΗΚ, στο οποίο πρέπει να στηριχθεί η προσπάθεια βελτίωσης της δύσκολης 
κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει. 

Τα προηγούµενα χρόνια πραγµατοποιήθηκε παρά τις πενιχρές οικονοµικές 
δυνατότητες της επιχείρησης µια σηµαντική προσπάθεια για την συντήρηση και 
ανακαίνιση των χώρων αυτών καθώς και για τη συνολική άνοδο της ποιότητας των 
παρεχόµενων υπηρεσιών. 
Μετά την ανακαίνιση του αναψυκτήριου της «Καλοπούλας» το 2015, κατορθώσαµε 
µέσα στο 2016 να ανακαινίσουµε και τις υποδοµές της ταβέρνας στα «Ξύλινα», τόσο 
στον εσωτερικό της χώρο (µικροεπισκευές στη σάλα, επισκευή καυστήρα και 
καλοριφέρ, αγορά εξοπλισµού εστίασης κλπ.) όσο και στην αυλή της. Το 2017 
προχωρήσαµε στην προµήθεια προβολικού µηχανήµατος για τις ανάγκες του θερινού 
κινηµατογράφου της Αιολίας, που αποτελεί αξιόλογη επένδυση µειώνοντας 
σηµαντικά το κόστος της προβολής. Οι αλλαγές αυτές βρήκαν άµεση θετική 
ανταπόκριση από τους επισκέπτες και δηµιούργησαν νέες δυνατότητες για την 
ανάπτυξη του κοινωνικού έργου της επιχείρησης. 
Μέσα στο 2018 αναµένεται µε ιδία έξοδα του ∆ήµου Καισαριανής να προχωρήσουµε 
σε αναγκαίες παρεµβάσεις για τη προσβασιµότητα και την ασφάλεια του χώρου στον 
περιβάλλοντα χώρο της καφετέρια Ξύλινα. Επιπλέον θα συνεχιστεί η προσπάθεια µε 
έξοδα της επιχείρησης για την συντήρηση και αναβάθµιση των εγκαταστάσεων της 
ΚΕ∆ΗΚ. 
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Έσοδα Κυλικείων 

Κωδ. Περιγραφή Προϋπολογιζόµενο 
έσοδο για το 2018 

70 Σύνολο εσόδων από πωλήσεις εµπορευµάτων  500.000,00€ 
73 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 50.000,00€ 

Σύνολο 550.000,00€ 
∆απάνες Κυλικείων* 

Κωδ. Περιγραφή Προϋπολογιζόµενη 
δαπάνη για το 2018 

14 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 7.000,00€ 

62.07 Επισκευές και συντηρήσεις 20.000,00€ 

64.08 Υλικά άµεσης ανάλωσης - καθαριότητας 15.000,00€ 

64.09 Προµήθειες κυλικείων 200.000,00€ 

Σύνολο 242.000,00€ 
* δεν περιλαµβάνεται το µισθολογικό κόστος 

Συνοπτική τεκμηρίωση του προγράμματος 

Παρά τις δυσκολίες, η ΚΕ∆ΗΚ καλείται µέσα στο 2018 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. Βάση για τον προγραµµατισµό της νέας χρονιάς είναι η κατεκτηµένη 
θετική πείρα από τις τρεις προηγούµενες σεζόν. 
Παρακάτω παρουσιάζονται ανά τοµέα οι νέες δράσεις καθώς και αυτές που θα 
συνεχιστούν µέσα στο 2018. 
 
 
Α) Τομέας Πολιτισμού 

1. Θερινός Κινηµατογράφος «Αιολία». 

Και φέτος θα συνεχιστεί η πρωτοβουλία για  δωρεάν προβολές τη ∆ευτέρα -Τρίτη – 
Τετάρτη – Πέµπτη, που βρήκαν τεράστια αποδοχή από τους δηµότες της πόλης, αλλά 
και των γύρω συνοικιών τα δυο τελευταία χρόνια. Το πρόγραµµά της «ΑΙΟΛΙΑΣ» θα 
ξεκινήσει στα µέσα Ιούνη και θα διαρκέσει 13-14 εβδοµάδες (ως τα µέσα 
Σεπτέµβρη), µε 3 διανοµές εβδοµαδιαία. Η τιµή του εισιτηρίου για τις προβολές της 
Παρασκευής-Σαββάτου-Κυριακής θα παραµείνει στα επίπεδα της περσινής χρονιάς, 
δηλαδή στα 5€. 

Πέρα από τις κινηµατογραφικές προβολές, στο χώρο της «Αιολίας» φιλοξενήθηκαν 
την περασµένη σεζόν και σειρά θεατρικών παιδικών παραστάσεων, που θα 
συνεχιστούν και φέτος δωρεάν. Η επιδίωξή µας θα είναι να πραγµατοποιηθούν 
τουλάχιστον τρείς (3) τέτοιες παραστάσεις µέσα στο καλοκαίρι για τους µικρούς 
κατοίκους της πόλης µας.  

2. Πολιτιστικές εκδηλώσεις.  
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Η ΚΕ∆ΗΚ υποστηρίζει πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων που γίνονται υπό την 
αιγίδα του ∆ήµου 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 ∆ήµου για παιδιά, οι αποκριάτικες 
δραστηριότητες και τα Κούλουµα, που συγκεντρώνουν εκατοντάδες επισκέπτες κάθε 
χρόνο.  

Ταυτόχρονα η Κ.Ε.∆Η.Κ διοργανώνει και αυτοτελείς πολιτιστικές εκδηλώσεις. 
Ξεχωρίζουν το  θέατρο σκιών και το κουκλοθέατρο για τα µικρά παιδιά στο χώρο του 
Πάρκου του Αι Γιάννη, που προγραµµατίζεται να  πραγµατοποιηθούν σταθερά και 
φέτος, µάλιστα για πρώτη φορά καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αρχής γενοµένης 
από το φετινό Χειµώνα.  

Για το 2018 έπειτα από τη θετική εµπειρία της περασµένης χρονιάς θα πρέπει να 
εξεταστεί η συνέχιση της λειτουργεία της ταβέρνας στα ξύλινα όπως καταλήχθηκε µε 
ζωντανή µουσική τους χειµερινούς µήνες. 

Παρακάτω παρατίθενται τα προϋπολογιζόµενα έσοδα και οι δαπάνες που αφορούν τις 
πολιτιστικές δραστηριότητες της ΚΕ∆ΗΚ για το 2018. 
∆απάνες Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 

Κωδ. Περιγραφή Προϋπολογιζόµενη 
δαπάνη για το 2018 

61.01.01.0001 
Αµοιβές οργάνωσης Πολιτιστικών 
Εκδηλώσεων  

30.000,00 

Σύνολο 30.000,00€ 
 

Β) Τομέας Αθλητισμού 

Στην ευθύνη της ΚΕ∆ΗΚ 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. 

Για το 2018 στις αθλητικές εγκαταστάσεις του πάρκου του Αι Γιάννη µε τη θετική 
εµπειρία των προηγούµενων ετών, σε συνεργασία µε τον ∆ήµο και αθλητικές 
Οµοσπονδίες, η ΚΕ∆ΗΚ θα διοργανώσει αθλητικό τουρνουά µε τίτλο «ΑΘΛΗΤΙΚΗ 
ΑΝΟΙΞΗ»,  στοχεύοντας κυρίως στην ενίσχυση του εργατικού και σχολικού 
αθλητισµού. 

 
Στον ίδιο Τοµέα θα πρέπει να αναδείξουµε και την δράση της ΚΕ∆ΗΚ στο 
καλοκαιρινό παιδικό Camp που από το 2015 πραγµατοποιείται στο δηµοτικό στάδιο 
«Μ. Κρητικόπουλος», αξιοποιώντας την άµεση πρόσβαση στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις του χώρου.  Η ΚΕ∆ΗΚ πέρυσι για πρώτη φορά επιτυχηµένα ανέλαβε 
σε συνεργασία µε το ∆ήµο την διοργάνωση του Camp και όχι απλά τον 
υποστηρικτικό ρόλο που είχε τα προηγούµενα χρόνια και µε αυτό τον τρόπο θα 
προχωρήσουµε και φέτος, διατηρώντας  το ίδιο αντίτιµο µε τις δύο προηγούµενες 
χρονιές  όταν είχε γίνει µείωση προς όφελος των λαϊκών στρωµάτων ενώ θα είναι 
δωρεάν για ειδικές κοινωνικές οµάδες και παιδιά εργαζοµένων.  Ενισχύσαµε το 
περιεχόµενο µε πλήθος πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων, αφιερώµατα, παιχνίδια 
κα. Στους  άξονες αυτούς θα κινηθούµε και το 2018. 
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Γ) Τομέας Κοινωνικής Προστασίας 

Στο χώρο της ταβέρνας Ξύλινα υλοποιείτε η δράση «κοινωνικό συσσίτιο» από το 
∆ήµο Καισαριανής, στο ίδιο πλαίσιο διαθέτοντας προσωπικό (1) µάγειρας και σε 
συνεργασία µε την Κοινωνική Υπηρεσία και τους ∆ιευθυντές των σχολείων της 
πόλης, εδώ και δύο χρόνια κατορθώσαµε να βοηθήσουµε τους µαθητές των 
∆ηµοτικών 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 2018, στην προσπάθεια να ανακουφιστούν οι 
λαϊκές οικογένειες της πόλης. 

Δ) Τομέας Περιβάλλοντος 

Η δραστηριότητα της ΚΕ∆ΗΚ 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.  

Ταυτόχρονα η ΚΕ∆ΗΚ καλείτε να υποστηρίξει µε προϊόντα και προσωπικό τη δράση 
της Εθελοντικής ∆ασοπροστασίας του ∆ήµου, σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου για 
τον ορεινό όγκο του Υµηττού αλλά και σε δράσεις όπως η αναδάσωση που 
πραγµατοποιήθηκε στο λόφο Αράπη την περασµένη άνοιξη. 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
: Κοστολόγηση δράσεων – Πίνακας Εσόδων & Εξόδων 

της ΚΕΔΗΚ. 
Συνολικά τα αναµενόµενα Έσοδα και Έξοδα της επιχείρησης για το 2018, 
παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες, όπου γίνεται φανερό ότι το σύνολο σχεδόν 
των προϋπολογιζόµενων εσόδων της ΚΕ∆ΗΚ, προκύπτουν από την παροχή 
υπηρεσιών- τη λειτουργία των παραχωρηµένων από τον ∆ήµο Καισαριανής 
εγκαταστάσεων (κυλικεία - αναψυκτήρια). Τα έσοδα αυτά είναι που στηρίζουν το 
κοινωφελές έργο της ΚΕ∆ΗΚ.  
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. 
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Συγκεντρωτικός πίνακας Εσόδων-Εξόδων για το 2018 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ-ΕΞΟ∆ΩΝ Κ.Ε.∆Η.Κ 2018 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ 2018 

       

       
2017 2018 

ΚΩ∆ ΕΣΟ∆Α ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 
    ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ 
35.01 Λογαριασµός προς απόδοση (Παγία) 2.000,00 2.000,00 

38 Χρηµατικά διαθέσιµα (ταµείο) 63.361,75 15.000,00 
70 Σύνολο εσόδων από πωλήσεις εµπορευµάτων  510.000,00 500.000,00 
73 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών  45.600,00 50.000,00 

74 
Σύνολο Επιχορηγήσεων και καταβολής 
κεφαλαίου ∆ήµου Καισαριανής 30.000,00 386.591,91 

  74.03.00.0002 
Επιχορήγηση ∆ήµου 
Καισαριανής   30.000,00 10.000,00 

  74.03.00.0003 

Επιχορήγηση 
προγράµµατος 55 - 67 για 
µισθοδοσία 0,00 25.000,00 

  74.03.00.0004 

Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για 
την κάλυψη 
ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεων 0,00 351.591,91 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ  650.961,75 953.591,91 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ 2018 

       2017 2018 

       
ΨΗΦΙΣΘΕΝ

ΤΑ  
ΨΗΦΙΣΘΕΝΤ

Α  

ΚΩ∆  ΕΞΟ∆Α  ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ 

14 
Έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισµός    17.000,00 7.000,00 

  14.00 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 2.000,00 1.000,00 
  14.01 Σκεύη  1.500,00 1.000,00 
  14.02 Μηχανές γραφείων  500,00 500,00 
  14.03 Η/Υ και ηλεκτρονικά συστήµατα 9.000,00 1.500,00 
  14.09 Λοιπός εξοπλισµός  4.000,00 3.000,00 

60 
Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού            201.872,00 250.000,00 

  60.00.00.0000 Αµοιβές προσωπικού  162.265,00 160.000,00 

  60.00.00.0001 
Αµοιβές προσωπικού µέσω 
προγράµµατος 55 - 67 0,00 42.000,00 
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  60.03.00.0000 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 39.607,00 40.000,00 

  60.03.00.0001 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µέσω προγράµµατος 
55 - 67 0,00 8.000,00 

61 
Σύνολο αµοιβών 
τρίτων            54.200,00 59.200,00 

  61.00.06.0023 Αµοιβή Λογιστή  έτους  19.200,00 19.200,00 

  61.00.04.0001 
Αµοιβές  Ορκωτών Λογιστών 
Ελεγκτών  0,00 5.000,00 

  61.00.00.0001 Αµοιβές ∆ικηγόρου  0,00 0,00 

  61.03.00.0023 
Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων 
επαγγελµατιών  5.000,00 5.000,00 

  61.01.01.0001 
Αµοιβές οργάνωσης 
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων  30.000,00 30.000,00 

62 Πληρωµές τρίτων            18.000,00 24.000,00 

  62. 
Παροχές τρίτων εκτός 
62.07     4.000,00 4.000,00 

  62.07  Επισκευές και συντηρήσεις      14.000,00 20.000,00 
63 Φόροι τέλη    1.000,00 1.000,00 

64 
Σύνολο διαφόρων 
εξόδων    195.000,00 217.200,00 

  64.02 
Έξοδα προβολής και 
διαφήµισης    0,00 0,00 

  64.07 Έξοδα γραφικής ύλης  0,00 0,00 

  64.08 
Υλικά άµεσης ανάλωσης - 
καθαριότητας 15.000,00 15.000,00 

  
64.09 (20.01 και 

24.01) Προµήθειες κυλικείων  180.000,00 200.000,00 
  64.98 ∆ιάφορα λοιπά έξοδα 0,00 2.000,00 
  64.09.99 Έξοδα δηµοσίευσης και αγγελιών  0,00 200,00 

65 
Τόκοι και συναφή 
έξοδα τραπεζών            50,00 150,00 

50 

Σύνολο 
υποχρεώσεων 
προς τρίτους    46.139,75 356.591,91 

  50.00 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΧΡΗΣΗΣ 2017 38.539,75 5.000,00 

  50.00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΕΩΣ 31/12/2016 (ΠΑΛΙΕΣ 
ΟΦΕΙΛΕΣ) 0,00 351.591,91 

  
50,00,00,0017 

πρώην 61,00,014 
Κοινωνική Συνεταιριστική 
Επιχορήγηση ΣΙΤΙΖΩ  3.600,00 0,00 

  53.08,00,0039 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Ε & ΣΙΑ ΕΕ   4.000,00 0,00 

54+55 

Σύνολο 
Υποχρεώσεων 
προς ∆ηµόσιο έως 
και 2014   65.000,00 30.945,40 
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  54 
Βεβαιωµένες υπ/σεις προς 
Εφορία  5.000,00 2.000,00 

  54 Λοιποί φόροι τέλη 20.000,00 5.000,00 
  55 Βεβαιωµένα ΙΚΑ  ΡΥΘΜΙΣΗΣ   20.000,00 18.945,40 

  55 
Λοιπές υποχρεώσεις σε 
ασφαλιστικά ταµεία 20.000,00 5.000,00 

68 

Πρόβλεψη 
αποζηµίωσης 
προσωπικού    10.000,00 0,00 

  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 0,00 7.504,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 608.261,75 953.591,91 

 

Χρηματοδότηση της ΚΕΔΗΚ από το Δήμο Καισαριανής 

Από τα ανωτέρω συνεπάγεται ότι το σύνολο των εκτιµώµενων δαπανών της 
επιχείρησης ανέρχεται σε 953.591,91 € ενώ το σύνολο των εκτιµώµενων εσόδων 
ανέρχεται σε 943.591,91€. Συνεπώς το υπολειπόµενο ποσό προκειµένου να καταστεί 
δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της επιχείρησης ανέρχεται σε 10.000€. Το 
ποσό αυτό θα καλυφθεί µε απ’ ευθείας χρηµατοδότηση από το ∆ήµο 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 ∆ήµο, µετά από νέα σχετική απόφαση και αίτηµα από το ∆.Σ. της ΚΕ∆ΗΚ. 
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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 ∆ηµοτικών Συµβούλων  κ.κ. Κοντόσταυλου Γεώργιου , 
Σοφιανόπουλου Γεώργιου, Βοσκόπουλου Χρήστου και Αντωνόπουλου 
∆ηµήτριου οι οποίοι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ 
 
΄ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 
Εγκρίνει το ετήσιο πρόγραµµα δράσης της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής  
Επιχείρησης Πολιτισµού, Αθλητισµού, Αναψυχής και Ανάπτυξης Καισαριανής-
ΚΕ.∆Η.Κ  έτους 2018. 

 
 
 
 
 
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 Ιωάννης 12)  
Βεχλίδη Μαρία 13) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 14) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  
15) Βασιλάκη Αικατερίνη 16)Κοντόσταυλος Γεώργιος 17) Σοφιανόπουλος 
Γεώργιος 18)Καµπάκας Αντώνιος  19) Λυκούδης Αλεβίζος 20) Βοσκόπουλος 
Χρήστος 21) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 22) Κακανάκης Ευάγγελος, 23) 
Κατσαρέλης Νικόδηµος 24) Γαβρίλης Γεώργιος . 
 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ      13/12/2017 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 


