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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 9η του μήνα Απριλίου του έτους 2012 και
ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ζάρρα Σταυρούλα (υπάλληλος
∆ήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του
∆ημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 126/2012
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 2/4/2012.
Προς
τούτο
συντάχθηκε
το
παρόν
αποδεικτικό
από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 126
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
7/2-4-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Αριθ. Πρωτ. 8981/10-4-2012

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Έγκριση του διετούς Προγράμματος ∆ράσης της ∆Η.Κ.Ε.Κ 2012 - 2013
Στην Καρδίτσα σήμερα την 2α του μηνός Απριλίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος ∆ευτέρα και ώρα
7:30 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 7593/23-3-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους
ορισμούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας, κατόπιν αναβολής της προγραμματισθείσας
για 29-3-2012 συνεδρίασης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αγραφιώτου Ελένη

18)Τσιούκης Λάμπρος

1) Αναστασίου Απόστολος

2) Αρβανιτάκου Σοφία

19)Βερίλλης ∆ομήνικος

2)Χλαπάνας Ηλίας

3) Γούλας Σωτήριος

20)Γεννάδιος Ιωάννης

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

21)Καρκαλέτση Θεοδώρα

5) Ζορμπάς Ιωάννης

22)Ντελής Ιωάννης

6) Καραγιάννης Νικόλαος

23)Ντούρλιας ∆ημήτριος

7) Κατσιαβάρας Θωμάς

24)Σουφλάκος Βασίλειος

8) Κωστόπουλος ∆ημήτριος

25)Τέγος Χρήστος

9) Κωτούλας Φίλιππος

26)Γιοβάνης Γεώργιος

10)Μαρκινός Αθανάσιος

27)Μακροστέργιος Αθανάσιος

11)Μουζιούρας Νικόλαος

28)Τσίπρας Εμμανουήλ

12)Μπατζιάκας Βασίλειος

29)Αρχοντής ∆ημήτριος

13)Μπουραζάνης Αθανάσιος

30)Τσαντήλας Βασίλειος

14)Νασιάκου Αλεξάνδρα

31)Χάρμπας Θωμάς

15)Παπαγεωργίου Σταύρος
16)Παπαδημητρίου Χαρίλαος
17)Σούφλα Ουρανία

Αν και κλήθηκαν νόμιμα
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Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33
μελών, παρόντες ήταν 31), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος,
σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ημοτικού & Κοινοτικού
Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας ∆ιάταξης,
παρόντος του ∆ημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

--------------------------Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση του
διετούς Προγράμματος ∆ράσης της ∆Η.Κ.Ε.Κ 2012 - 2013 και αφού έλαβε υπόψη:
1. α) Την υπ'αριθμ. 236/2011 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του
διετούς προγράμματος δράσης της ∆Η.Κ.Ε.Κ ετών 2011-2012
β) Την υπ'αριθμ. 8/2011 πράξη με αρνητικό αποτέλεσμα της Υπηρεσίας Επιτρόπου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Καρδίτσας (προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας) με συνέπεια τη
μη υπογραφή της σύμβασης για το διετές πρόγραμμα δράσης .
2. α) Την υπ'αριθμ. 493/2011 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του
διετούς προγράμματος δράσης της ∆Η.Κ.Ε.Κ ετών 2011-2012.
β) Την υπ'αριθμ. 383/2011 πράξη με αρνητικό αποτέλεσμα του Ζ' Κλ. του Ελεγκτικού
Συνεδρίου (προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας) με συνέπεια τη μη υπογραφή της
σύμβασης για το διετές πρόγραμμα δράσης .
3. Την υπ'αριθμ. 19/2012 απόφαση του ∆.Σ της ∆Η.Κ.Ε.Κ, με την οποία εγκρίθηκε το
πρόγραμμα δράσης της ∆Η.Κ.Ε.Κ. ετών 2012 - 2013
4. Τις διατάξεις του άρθρου 259 Ν. 3463/2006
5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις και αντιρρήσεις των ∆.Σ όπως έχουν καταγραφεί στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.
6. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ του διετούς προγράμματος
δράσης της ∆Η.Κ.Ε.Κ ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Αγραφιώτου, Αρβανιτάκου,
Γούλας, Ευαγγελακόπουλος, Ζορμπάς, Καραγιάννης, Κατσιαβάρας, Κωστόπουλος,
Κωτούλας, Μαρκινός, Μουζιούρας, Μπατζιάκας, Μπουραζάνης, Νασιάκου, Παπαγεωργίου,
Παπαδημητρίου, Σούφλα, Τσιούκης, Χλαπάνας, Βερίλλης, Γεννάδιος, Καρκαλέτση, Ντελής,
Ντούρλιας και Σουφλάκος, ενώ καταψήφισαν οι κ.κ Γιοβάνης και Τέγος.
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει το διετές πρόγραμμα δράσης της ∆Η.Κ.Ε.Κ ετών 2012 – 2013, όπως αυτό
συντάχθηκε με την υπ'αριθμ. 19/2012 απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της ∆Η.Κ.Ε.Κ,
καθώς και το σχέδιο σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Καρδίτσας και ∆Η.Κ.Ε.Κ. για την
υλοποίηση του διετούς προγράμματος δράσης της ∆Η.Κ.Ε.Κ, τα οποία έχουν ως εξής:
Α. ∆ΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ
Η «∆ημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας» του Ν. 3463/2006 με τον
διακριτικό τίτλο ∆Η.Κ.Ε.Κ, που προέκυψε από τη συγχώνευση (άρθρο 109, Ν.3852/2010)
των κάτωθι κοινωφελών επιχειρήσεων του ∆ήμου Καρδίτσας, ήτοι:

«∆ημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας» με τον διακριτικό τίτλο ∆Η.Κ.Ε.Κ(με
την υπ’ αριθμ. 257/2008 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας, η οποία
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 6904/4-9-2008, απόφαση του Γενικού Γραμματέα
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Περιφέρειας Θεσσαλίας και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1986/25-9-2008, τ. Β’,
αποφασίστηκε η μετατροπή της ∆ημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης και Τουρισμού
Καρδίτσας (∆.Ε.Τ.Α.Κ) σε κοινωφελή επιχείρηση του Ν. 3463/2006 με την επωνυμία
«∆ημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας- ∆Η.Κ.Ε.Κ
«∆ημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ιτάμου» με τον διακριτικό τίτλο ∆Η.Κ.Ε.ΠΙΤ.
Συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 129/2009 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου του
πρώην ∆ήμου Ιτάμου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 5609/2-6-2009 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1152/156-2009, τ. Β’
«∆ημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιφωνίου» με τον διακριτικό τίτλο
∆Η.Κ.Ε.ΚΑΛ
Συστάθηκε με την υπ’ αριθμ.70/2009 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου του
πρώην ∆ήμου Καλλιφωνίου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 5827/15-6-2009
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας και δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ1297/30-6-2009, τ.Β’.
«∆ημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κάμπου» με τον διακριτικό τίτλο ∆Η.Κ.Ε.ΚΑ
Με την υπ’ αριθμ. 169/2008 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου του πρώην ∆ήμου
Κάμπου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 10473/4-11-2008, απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 12330/14-112008 τ.Β’, αποφασίστηκε η μετατροπή της ∆ημοτικής Αναπτυξιακής Επιχείρησης
Κάμπου (∆.Α.Ν.Ε.Κ) σε κοινωφελή επιχείρηση του Ν. 3463/2006 με την επωνυμία
«∆ημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κάμπου- ∆Η.Κ.Ε.Κ.Α.
«∆ημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Μητρόπολης» με τον διακριτικό τίτλο
∆Η.Κ.Ε.ΜΗ.
Συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 54/2009 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου του
πρώην ∆ήμου Μητρόπολης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.5054/2-6-2009
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας και δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ1152/15-6-2009, τ. Β’.)

Σκοπός της υποβολής στο ∆ημοτικό Συμβούλιο της πρότασης αυτής για χρηματοδότηση του
διετούς Σχεδίου ∆ράσης της Νέας Κοινωφελούς επιχείρησης του διευρυμένου ∆ήμου
Καρδίτσας είναι ο προγραμματισμός της δράσης του και η αιτιολόγηση της πρότασης για
χρηματοδότηση με στόχο την ύπαρξη σταθερών πόρων χρηματοδότησης των εξόδων
λειτουργίας της νέας κοινωφελούς επιχείρησης ώστε να μπορεί απρόσκοπτα να ανταπεξέλθει
στις ανάγκες παρέμβασης στα κοινωνικά δρώμενα του ∆ήμου μας.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση του ∆ήμου Καρδίτσας, όπως θα φανεί
και παρακάτω στην οικονομική ανάλυση, καλύπτει ένα μέρος του κόστους της ∆Η.Κ.Ε.Κ για
τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς που ανέρχεται στο 26,45%.
Το υπόλοιπο κόστος καλύπτεται από έσοδα προερχόμενα από επιδοτήσεις-επιχορηγήσεις
προγραμμάτων, έσοδα από παροχή υπηρεσιών , κ.λ.π.
Το παρόν σχέδιο δράσης εκπονείται σε μία στιγμή που οι υπηρεσίες της ∆Η.Κ.Ε.Κ βρίσκονται
σε πλήρη εξέλιξη και όπως θα φανεί από την ανάλυση που ακολουθεί καλύπτουν μεγάλο
φάσμα των κοινωνικών αναγκών, δίνοντας διέξοδο και λύσεις σε
ανάγκες και προβλήματα ενός σημαντικού αριθμού συμπολιτών μας.
Νομικό πλαίσιο
1. Το διετές πρόγραμμα δράσης είναι ένα σύστημα χρηματοδότησης μόνο των κοινωφελών
επιχειρήσεων, που καθιερώνεται στην παρ.1 του άρθρου 259 του Ν.3463/06.
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Στην παράγραφο 1 του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006 ορίζεται ότι κοινωφελής επιχείρηση
είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο ΟΤΑ, για τις δραστηριότητες και τις
παρεχόμενες από αυτή υπηρεσίες, μετά από σχετική απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των μελών του.
Προϋπόθεση γι΄αυτό αποτελεί η κατάθεση από την επιχείρηση διετούς προγράμματος
δράσης στο οποίο θα αναφέρονται οι δραστηριότητες και οι παρεχόμενες υπηρεσίες, η
οικονομική δαπάνη αυτών και η ενδεχόμενη χρηματοδότηση τους από τυχόν τέλη της παρ. 3
ή άλλους πόρους, καθώς και οι ειδικότεροι όροι άσκησής της.
Το διετές σχέδιο δράσης υλοποιείται στη βάση σύμβασης που υπογράφεται ανάμεσα
στο δήμο και στην κοινωφελή επιχείρηση.
2. Με την υπ’ αριθ. οικ.43887/3.8.2007 απόφαση του ΥΠΕΣ∆∆Α, καθορίζεται το
περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες εφαρμογής ενός τέτοιου προγράμματος δράσης του.
Το πρόγραμμα δράσης της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ/
∆Η.Κ.Ε.Κ περιλαμβάνει τα εξής :





Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσει και των
υπηρεσιών που θα παρέχει η επιχείρηση κατά τη διετή περίοδο.
Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε ετήσια βάση
(προϋπολογισμοί επενδύσεων και λειτουργικών εξόδων).
Προϋπολογισμός των εσόδων της επιχείρησης που προκύπτουν από τις
συγκεκριμένες δραστηριότητες σε ετήσια βάση (αποζημιώσεις για παροχή
υπηρεσιών, επιχορηγήσεις κλπ).
Με βάση την κοστολόγησή της και τον υπολογισμό των εσόδων καθορίζεται το
ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης από το δήμο για τη διετή περίοδο.

Στρατηγικοί στόχοι για την περίοδο 2012-2013
Η νέα κοινωφελής επιχείρηση , πέρα από το τυπικό σκέλος ,θα πρέπει κατά τη γνώμη
μας να αποτελέσει σημείο αναφοράς για επανακαθορισμό των στόχων και των πολιτικών της
ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις νέες κοινωνικές
προκλήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα κοινωνικά δεδομένα, και σαφώς το οικονομικό
πλαίσιο στο οποίο καλείται να λειτουργήσει. Το τελευταίο αυτό είναι κρίσιμο ώστε το έργο
που παρέχεται να ανταποκρίνεται στις οικονομικές δυνατότητες της δημοτικής αρχής, η
οποία θα χρειαστεί να καλύψει ένα μέρος του λειτουργικού κόστους, πέρα φυσικά από τις
χρηματοδοτήσεις και επιδοτήσεις που θα
προέλθουν, όπως εξάλλου έγινε και τα προηγούμενα χρόνια από άλλες πηγές.
Με βάση τα παραπάνω εκτιμούμε ότι η ∆Η.Κ.Ε.Κ τη νέα προγραμματική περίοδο 2012- 2013
θα πρέπει:

Να αποτελέσει ένα σύγχρονο και ευέλικτο μηχανισμό παροχής ποιοτικών
κοινωνικών υπηρεσιών.

Να παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες με αποδέκτες συμπολίτες μας, οι οποίοι είτε
βρίσκονται σε συνθήκες αποκλεισμού, είτε κινδυνεύουν άμεσα να βρεθούν σε τέτοιες
συνθήκες, ιδιαίτερα εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης.
 Η αξιοποίηση χρηματοδοτικών πλαισίων της Ελληνικής Πολιτείας, της Ε.Ε.
Είναι ευνόητο ότι η ∆ημοτική Επιχείρηση αποτελεί για το ∆ήμο το βέλτιστο όχημα για την
εκπλήρωση των κοινωνικών του υπηρεσιών και προσθέτει απόλυτη εξειδίκευση στην
υλοποίησή τους.
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Το προσωπικό το οποίο απασχολείται στην επιχείρηση ανέρχεται σε 47 άτομα.
Α/Α
1
2
3
4

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αορίστου Χρόνου
Ορισμένου Χρόνου
Ορισμένου Χρόνου ΟΑΕ∆ ΑΜΕΑ
Ορισμένου Χρόνου ΟΑΕ∆
Πλησίον Σύνταξης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
2
29
9
6

Σύνολο Προσωπικού

46

Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά το Σχέδιο ∆ράσης 2012-2013 της ∆Η.Κ.Ε.Κ.
Η ανάπτυξη των δαπανών που ακολουθεί γίνεται αναλυτικά ανά παρέμβαση, παρά
το γεγονός ότι η επιχείρηση είναι ενιαία και σαν τέτοια βλέπει το κόστος της .
…………………………………………………………………………………………
Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων-υπηρεσιών
Περιγραφή και ανάλυση δραστηριοτήτων και υπηρεσιών επιτρέπεται στην παρ. 1 του άρθρου
1 της αριθμ. Οικ. 43887/07 απόφασης ΥΠΕΣ∆∆Α.
Το σχέδιο διετούς προγράμματος της ∆ημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας
την επωνυμία «∆Η.Κ.Ε.Κ», περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες- υπηρεσίες:

με

1 α. ∆ιοίκηση Κοινωφελούς Επιχείρησης
Τομέας διοικητικών- οικονομικών λειτουργιών
Όλες οι δραστηριότητες της επιχείρησης πρέπει να υποστηρίζονται διοικητικά.
Συνεπώς οριζόντια σε όλες τις παρακάτω δράσεις υπάρχει η ανάγκη της διοικητικής και
γραμματειακής υποστήριξης όλων των ενεργειών.
Προσωπικό στην ∆ιοίκηση της Επιχείρησης
Η επιχείρηση υλοποιεί και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ – ΟΑΕ∆ – ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ και
αφορά άτομα που βρίσκονται λίγο πριν τη συνταξιοδότηση, αλλά αντιμετωπίζουν πρόβλημα
στη συμπλήρωση των ενσήμων έξω στην ελεύθερη αγορά εργασίας.
Επίσης υλοποιεί το πρόγραμμα ΛΑΕΚ – ΟΑΕ∆ - ΑΤΟΜΑ ΑΜΕΑ και αφορά άτομα με ειδικές
ανάγκες.
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΙ∆ΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1

Ντανοβασίλη Ελένη

∆ιευθύντρια

Α.Χ

2

Κρικώνη ∆ήμητρα

Γραμματέας

Ο.Χ ΑΜΕΑ

3

Κουτλής Κων/νος

Υπάλληλος Γραφείου

Α.Χ

4

Ράμμος Άγγελος

Υπάλληλος Γραφείου

Ο.Χ ΑΜΕΑ

5

Μπολώτης Ευάγγελος

Υπάλληλος Γραφείου

Ο.Χ ΑΜΕΑ

6

Μάττας Γεώργιος

Κλητήρας

Ο.Χ ΠΛΗΣΙΟΝ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

7

Λάππας Αρχοντής

Ηλεκτρολόγος

Ο.Χ ΑΜΕΑ
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8

Νικάκης Νικόλαος

Καθαρίστής

Ο.Χ ΠΛΗΣΙΟΝ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

9

Λαχανάς Αλέξανδρος

Γενικών καθηκόντων

Ο.Χ ΑΜΕΑ

10

Στάθης Βασίλειος

Υπάλληλος Γραφείου

Ο.Χ ΑΜΕΑ

Με το άρθρο 255 του Ν. 3463/06 και με την υπ’ αριθμ. απόφαση 61995/13- 11- 007
του ΥΠ.ΕΣ, προβλέπεται η καθιέρωση αποζημίωσης στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο
του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχει στην επιχείρηση, καθώς
και στα μέλη του ∆.Σ. ορίζεται ότι επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε
συνεδρίαση – και έως τρεις συνεδριάσεις το μήνα-, η οποία ορίζεται με απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης.
To ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ∆Η.ΚΕ.Κ (υπ’ αριθμ. απόφαση 101/2011 ∆ήμου
Καρδίτσας) αποτελείται από έντεκα μέλη.
1β. Υλοποίηση προγραμμάτων Βοήθεια στο σπίτι
Το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» παρέχει βοήθεια και υποστήριξη στο σπίτι εκεί που
υπάρχει ανάγκη, ενθαρρύνοντας την ίδια στιγμή τους επωφελούμενους ηλικιωμένους, στο
βαθμό που αυτό είναι δυνατόν , να συμμετέχουν δημιουργικά σε ομαδικές δραστηριότητες
με στόχο την αποφυγή φαινομένων στέρησης της ανθρώπινης επαφής και μοναξιάς.
Η ομάδα των στελεχών του προγράμματος εφαρμόζει τις αρχές και μεθόδους της ομαδικής
εργασίας και του κοινωνικού σχεδιασμού.
Οι υπηρεσίες προσφέρονται με περιοδικές επισκέψεις επαγγελματικού προσωπικού στο σπίτι
με κάποια κανονική συχνότητα , ανάλογα με τις ανάγκες, και αφορούν:

Νοσηλευτική μέριμνα με επισκέψεις στο σπίτι από νοσηλευτικό προσωπικό με
πολυετή εμπειρία

Ιατρική φροντίδα με επισκέψεις στο σπίτι από γιατρούς ειδικοτήτων: Καρδιολόγοι,
Παθολόγοι, κ.λ.π. ,

Φυσικοθεραπεία με επισκέψεις στο σπίτι από εξειδικευμένους φυσικοθεραπευτές.
 Συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη με κοινωνικούς λειτουργούς

∆ιεκπεραίωση οικογενειακών θεμάτων- Οικιακή φροντίδα και ικανοποίηση
πρακτικών αναγκών διαβίωσης (μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών,κλπ )
 Συνοδεία και μεταφορές στις διάφορες υπηρεσίες (ΙΚΑ, κλπ. )
 ∆ιοργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων
Η Σκοπιμότητα χρηματοδότησης του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, είναι αφενός να
εξυπηρετηθεί μεγάλος αριθμός ηλικιωμένων και ανήμπορων ατόμων και αφετέρου να δοθεί
η δυνατότητα στα μέλη των οικογενειών τους (κυρίως δε στις γυναίκες) που ήταν
επιφορτισμένα με την φροντίδα τους, να απεμπλακούν και να διευκολυνθούν στην ένταξη ή
επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:

Η απελευθέρωση του χρόνου των γυναικών (που έχουν την επιμέλεια των
ηλικιωμένων, προκειμένου να αναζητήσουν εργασία)

Η δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για την εναρμόνιση οικογενειακού και
επαγγελματικού βίου των γυναικών.
 Η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας (ο ηλικιωμένος αισθάνεται ενεργό μέλος
της οικογένειας και όχι αποκομμένος από αυτήν)
 Η δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για την επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών.

Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στη δομή (κυρίως γυναίκες)
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Η ποιοτική αναβάθμιση των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και ανήμπορων
ατόμων στην περιοχή
Η έκφραση αγάπης και έμπνευση ελπίδας στους ηλικιωμένους (ως ελάχιστη
αναγνώριση της προσφοράς τους στο κοινωνικό σύνολο).

Το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι θα υλοποιηθεί καθ΄όλη τη διάρκεια του παρόντος Σχεδίου.
Η ∆Η.Κ.Ε.Καρδίτσας υλοποιεί έξι ∆ομές Βοήθεια στο Σπίτι
Το πρόγραμμα στεγάζεται στα γραφεία της ∆ιοίκησης.
Α/Α

1. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΠΙΠΕΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

2
3

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΑΡΓΥΡΗ ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ

Κοινωνικός
Λειτουργός
Νοσηλεύτρια
Οικογενειακή Βοηθός

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο.Χ
Ο.Χ
Ο.Χ

Το πρόγραμμα στεγάζεται στα γραφεία της ∆ιοίκησης.
Α/Α

2. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΡ∆ΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΖΑΧΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ

2
3
4

ΛΕΤΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Κοινωνικός
Λειτουργός
Νοσηλεύτρια
Οικογενειακή Βοηθός
Οδηγός

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο.Χ
Ο.Χ
Ο.Χ
Ο.Χ ΑΜΕΑ

Το πρόγραμμα στεγάζεται σε κοινοτικό κτίριο του ∆.∆. Προδρόμου.
Α/Α

3. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΜΠΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

2
3

ΧΟΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΚΟΝ∆ΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Κοινωνικός
Λειτουργός
Νοσηλεύτρια
Οικογενειακή Βοηθός

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο.Χ
Ο.Χ
Ο.Χ

Το πρόγραμμα στεγάζεται σε κοινοτικό κτίριο του ∆.∆. Καλλιθήρου.
Α/Α
1

4. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΙΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΣΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Κοινωνικός

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο.Χ
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2
3

ΚΑΡΥ∆Α ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΑΡΥ∆Α ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Λειτουργός
Νοσηλεύτρια
Οικογενειακή Βοηθός

Ο.Χ
Ο.Χ

Το πρόγραμμα στεγάζεται σε κοινοτικό κτίριο του ∆.∆. Καλλιφωνίου.
Α/Α

5. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

2
3

ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΝΗ
ΣΧΙΖΟ∆ΗΜΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΑ

Κοινωνικός
Λειτουργός
Νοσηλεύτρια
Οικογενειακή Βοηθός

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο.Χ
Ο.Χ
Ο.Χ

Το πρόγραμμα στεγάζεται σε κοινοτικό κτίριο του ∆.∆. Μητρόπολης.
Α/Α

6. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΓΚΟΛΦΩ

2
3

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΒΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Κοινωνικός
Λειτουργός
Νοσηλεύτρια
Οικογενειακός Βοηθός

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο.Χ
Ο.Χ
Ο.Χ

1γ. Υλοποίηση προγραμμάτων Κ∆ΑΠ
Με την λειτουργία των πέντε
κοινωνικών δομών ΚΕΝΤΡΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ (Κ.∆.Α.Π.) στο ∆ήμο Καρδίτσας, αφενός απασχολούνται παιδιά
(αριθμός ανάλογος με την άδεια λειτουργίας τους) ηλικίας 6-12 ετών εκτός σχολικού
ωραρίου και ημέρες ∆ευτέρα -Παρασκευή, αφετέρου εξυπηρετούνται γονείς που διαμένουν
στην περιοχή, βοηθώντας ουσιαστικά την εναρμόνιση του οικογενειακού και επαγγελματικού
βίου.
Η υπηρεσίες συνίστανται :
Φύλαξη
Εξυπηρέτηση των προσωπικών αναγκών
Η ανάπτυξη της κοινωνικότητας
Συναισθηματική κάλυψη και ευχάριστη διαμονή
Απόκτηση γνώσεων και ψυχαγωγία
∆ημιουργική απασχόληση και υπαίθριο παιχνίδι
Γιορτές και εκδηλώσεις
Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν
εξειδικευμένες υπηρεσίες
∆ιοργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων
Παράλληλα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να
προετοιμαστούν για τα μαθήματα του σχολείου τους.
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Το συγκεκριμένο έργο, συμβάλλει με την υλοποίησή του στην δημιουργία δομών κοινωνικής
στήριξης, με σκοπό την κοινωνική συνοχή και την ένταξη στην αγορά εργασίας των
ωφελούμενων μητέρων και στην δυνατότητα απασχόλησης με την δημιουργία θέσεων
εργασίας στη δομή ενώ ταυτόχρονα συντελεί στην αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος
και στην αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των δημοτών.
Προσωπικό των προγραμμάτων Κ.∆.Α.Π
Το πρόγραμμα στεγάζεται σε μισθωμένο χώρο 150,00 τ.μ ισόγειο στην οδό Γαρδικίου 4 στην
Καρδίτσα.
Α/Α
1
2
3

ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ (ΓΑΡ∆ΙΚΙΟΥ)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΒΟΥΡ∆Α ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΜΟΥΤΣΙΜΠΑΜΠΙΤΣ ΣΟΝΙΑ
ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Νηπιαγωγός
Νηπιαγωγός
Καθαριστής

Το πρόγραμμα στεγάζεται σε μισθωμένο
Καρδιτσομαγούλας στην Καρδίτσα.
Α/Α
1
2

χώρο

Ο.Χ
Ο.Χ
Ο.Χ. ΠΛΗΣΙΟΝ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

150,00

τ.μ

ισόγειο

στο

∆.∆.

ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΑΛΑΜΙ∆Α ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΙΛΑΤΟΣ ΒΑΪΟΣ

Νηπιαγωγός
Καθαριστής

Ο.Χ
Ο.Χ ΠΛΗΣΙΟΝ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Το πρόγραμμα στεγάζεται σε χώρο που παραχωρήθηκε από τον ∆ήμο Καρδίτσας εμβαδού
140,00 τ.μ ισόγειο στην οδό ∆.Λάππα 142 στην πόλη της Καρδίτσας.
Α/Α
1
2
3

ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ (ΓΙΟΛ∆ΑΣΗ)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΡΙΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΑΘΗΝΑ

Νηπιαγωγός
Νηπιαγωγός
Καθαρίστρια

Ο.Χ
Ο.Χ
Ο.Χ ΠΛΗΣΙΟΝ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Το πρόγραμμα στεγάζεται σε χώρο που παραχωρήθηκε από τον ∆ήμο Καρδίτσας εμβαδού
140,00 τ.μ ισόγειο στο ∆.∆. Αρτεσιανού.
Α/Α
1
2

ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΦΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Εκπαιδευτικός
Καθαρίστρια

Ο.Χ
Ο.Χ

Το πρόγραμμα στεγάζεται σε χώρο που παραχωρήθηκε από τον ∆ήμο Καρδίτσας εμβαδού
150,00 τ.μ ισόγειο στο ∆.∆. Προδρόμου.
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΚΑΜΠΟΥ
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Α/Α
1
2
3

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΧΑΒΡΟΥΖΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο.Χ
Ο.Χ
Ο.Χ

1 δ.Υλοποίηση προγραμμάτων ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ
Ο κεντρικός στόχος του ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ- ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ,
είναι η λειτουργία δομής κοινωνικής ενσωμάτωσης με βασική ομάδα-στόχο τους Ρομά του
τοπικού οικισμού στο ∆ήμο Καρδίτσας.
Θα παρέχει ιατροκοινωνική φροντίδα στους τσιγγάνους που διαμένουν στην ίδια περιοχή ή
και σε άλλες εντός των ορίων του ∆ήμου Καρδίτσας.
Μέσω του Ιατροκοινωνικού Κέντρου θα προωθείται η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
και η κοινωνική προστασία των τσιγγάνων με απώτερο στόχο την κοινωνική τους
ενσωμάτωση.
Οι τσιγγάνοι του δήμου μας, καταφέρνουν και έχουν στο πλευρό τους, γιατρό, νοσηλεύτρια,
κοινωνική λειτουργό, παιδαγωγό, γυμναστή, ψυχολόγο, κ.λ.π καθώς και διαμεσολαβητή ο
οποίος προέρχεται από τον τοπικό οικισμό των τσιγγάνων (ή οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα
που απαιτείται από τις εκάστοτε ΚΥΑ)
∆ιοργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:
η καταγραφή της ομάδας στόχου, η μελέτη επεξεργασίας και ανάλυση των ποιοτικών
και ποσοτικών χαρακτηριστικών, καθώς και ιδιαιτεροτήτων τους.
Η ανίχνευση του επιπέδου και η καταγραφή των αναγκών, καθώς και των υγειονομικών και
κοινωνικών προβλημάτων τους, με επιδημιολογική έρευνα.
Η ενημέρωση των συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού για θέματα ∆ημόσιας Υγείας
(δράσεις αγωγής υγείας) και προαγωγή της υγείας, με την ανάπτυξη αναγκαίων δράσεων.
Η ποιοτική αναβάθμιση της ζωής των τσιγγάνων με την παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
Η άμεση επαφή μέσω εξειδικευμένου προσωπικού με τα τσιγγανόπαιδα του τοπικού
οικισμού, προετοιμάζοντάς τα για την ομαλή ένταξη κοινωνικού και σχολικού
περιβάλλοντος.
Η λειτουργία του κέντρου χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους έως την ένταξη του έργου
στο ΕΣΠΑ, η οποία πρόκειται άμεσα να πραγματοποιηθεί με τη μετεξέλιξη των
Ιατροκοινωνικών Κέντρων σε Κέντρα στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων με διευρυμένες
υπηρεσίες και ωφελούμενους.
Ο νέος διευρυμένος ρόλος τους θα ανταποκρίνεται στις νέες εθνικές και ευρωπαικές
πολιτικές, οι οποίες στοχεύουν στην εξατομικευμένη δράση, στην αποφυγή πολιτικών
διάκρισης, στην επίτευξη συνεργειών με στόχο την ολιστική προσέγγιση σε τοπικό επίπεδο,
δεδομένης της δυσμενούς κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των Ρομά, καθώς και της
αναγκαιότητας για συνεχή υποστήριξη προς την πορεία της κοινωνικής
ένταξης της ομάδας στόχου.

Α/Α
1

ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ- ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΛΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

1ε Τράπεζα Ρουχισμού

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

Ο.Χ
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Στο πλαίσιο της συντονισμένης στρατηγικής της ∆Η.ΚΕ.Κ για την κοινωνική προστασία και
αλληλεγγύη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την καταπολέμηση της φτώχειας
αναπτύσσει σχέδιο δράσης με την δημιουργία της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΑΓΑΘΩΝ» (δωρεάν παροχή ενδυμάτων, υποδημάτων, είδη σίτισης)
Σκοπός του προγράμματος είναι η κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης άπορων
οικογενειών, πολύτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών με ανήλικα και ενήλικα τέκνα και
μοναχικών ατόμων, ώστε να γίνει δυνατή η κοινωνική επανένταξή τους με καλύτερες
αξιώσεις.
Προσωπικό που απασχολείται στην Τράπεζα Ρουχισμού
Η ∆ράση αυτή στεγάζεται σε μισθωμένο χώρο εμβαδού 120,00 τ.μ. επί της οδού Ηρώων
Πολυτεχνείου 35 στην Καρδίτσα (απέναντι από τα γραφεία της ∆Η.Κ.Ε.Καρδίτσας) .
ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

Α/Α
1

ΣΙΩΜΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

2

ΚΡΟΜΜΥ∆ΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

3

ΛΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ο.Χ ΑΜΕΑ
Ο.Χ ΑΜΕΑ
Ο.Χ ΠΛΗΣΙΟΝ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Στην ενότητα αυτή η πρόταση ικανοποίησε πλήρως την παρ. 1 του άρθρου 1 της 43887/07
απόφασης του ΥΠΕΣ∆∆Α.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Κοστολόγηση δράσεων και υπηρεσιών μέσα στην διετή περίοδο
Κοστολόγηση δράσεων και υπηρεσιών επιτρέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της αριθμ. Οικ.
43887/07 απόφασης ΥΠΕΣ∆∆Α.
Οι δράσεις κατανέμονται ανά έτος στον παρακάτω πίνακα.
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΕΞΟ∆ΩΝ των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε ετήσια βάση Ο
προϋπολογισμός κατά ∆ράση, Υπηρεσία και ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος
της Επιχείρησης ανέρχεται σε ποσό 2.868.232,59 € το οποίο αναλύεται ως εξής:
Προϋπολογισμός λειτουργικών εξόδων υπηρεσιών,δραστηριοτήτων, υποχρεώσεων
και προτεινόμενων επενδύσεων
2α
Έξοδα ∆ιοικητικών λειτουργιών
Α/Α Κ.Λ.Σ ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
1

2
3

14 Αγορά Παγίων
Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & λοιπός Εξοπλισμός
Εξοδα κτήσεως Ακινητοποιήσεων (Λογισμικό κ.λ.π)
60 Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού
Έξοδα Προσωπικού
61 Αμοιβές τρίτων
Αμοιβές Προέδρου ∆.Σ
Αμοιβές Μελών ∆.Σ

ΕΤΟΣ 2012

29.000,00
7.000,00
7.000,00
15.000,00
254.638,02
254.638,02
47.200,00
7.200,00
0,00

ΕΤΟΣ 2013

29.000,00
7.000,00
7.000,00
15.000,00
254.638,02
254.638,02
47.200,00
7.200,00
0,00
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4

5

6
7

Αμοιβές Λογιστή
Αμοιβές ∆ικηγόρων
Αμοιβές Ελεγκτών
Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας
62 Παροχές Τρίτων
Ηλεκτρικό ρεύμα (∆ΕΗ)
Τηλέφωνα
Ασφάλιστρα κτιρίων
Ταχυδρομικά & μεταφορικά
Ενοίκια κτιρίων
Ύδρευση
Έξοδα συντήρησης
Κτιρίου
Εξοπλισμού
63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
64 ∆ιάφορα Έξοδα
Έξοδα ταξιδίων
Έξοδα προβολής & ∆ιαφήμισης
Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων
Συνδρομές σε περιοδικά - εφημερίδες
Συνδρομές - εισφορές σε επαγγελματικές
οργανώσεις
∆ωρεές για κοινωφελείς σκοπούς
Έντυπα & Γραφική ύλη
Καύσιμα & λοιπά υλικά θέρμανσης
Υλικά καθαριότητας
Υλικά Φαρμακείου
Έξοδα ∆ημοσιεύσεων Ισολογισμών & προσκλήσεων
Έξοδα ∆ημοσιεύσεων Αγγελιών & Ανακοινώσεων
∆ιάφορα Έξοδα
65 Τόκοι & Συναφή Έξοδα
Τόκοι & έξοδα Τραπεζικών Χρηματοδοτήσεων
Προμήθειες Εγγυητικών Επιστολών
81 Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα
Φορολογικά Πρόστιμα & προσαυξήσεις
Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων
Σύνολο ∆απανών

20.000,00
15.000,00
4.000,00
1.000,00
40.000,00
8.000,00
12.000,00
1.000,00
2.000,00
15.000,00
2.000,00
4.000,00
1.000,00
3.000,00
0,00
0,00
41.500,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
1.000,00

20.000,00
15.000,00
4.000,00
1.000,00
40.000,00
8.000,00
12.000,00
1.000,00
2.000,00
15.000,00
2.000,00
4.000,00
1.000,00
3.000,00
0,00
0,00
41.500,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
1.000,00

1.000,00
15.000,00
8.000,00
1.500,00
1.500,00
2.000,00
1.500,00
3.000,00
18.000,00
15.000,00
3.000,00
9.000,00
5.000,00
4.000,00
443.338,02

1.000,00
15.000,00
8.000,00
1.500,00
1.500,00
2.000,00
1.500,00
3.000,00
18.000,00
15.000,00
3.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
438.338,02
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2β

Υλοποίηση προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι

Α/Α

Κ.Λ.Σ

1

14

2

60

3

61

4

62

5

6

63

7

64

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ

ΕΤΟΣ 2012
Ποσό σε €

Αγορά Παγίων
Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & λοιπός Εξοπλισμός
Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού
Έξοδα Προσωπικού
Αμοιβές τρίτων
Αμοιβές Λογιστή
Παροχές Τρίτων
Ηλεκτρικό ρεύμα (∆ΕΗ)
Τηλέφωνα
Ασφάλιστρα αυτοκινήτων
Ταχυδρομικά & μεταφορικά
Ύδρευση
Έξοδα συντήρησης
Κτιρίων
Εξοπλισμού
Μεταφορικών Μέσων
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
Φόροι & τέλη κυκλοφορία μεταφορικών μέσων
∆ιάφορα Έξοδα
Έξοδα κινήσεως μεταφορικών μέσων
Έξοδα ταξιδίων
Έξοδα προβολής & ∆ιαφήμισης
Έξοδα εκδηλώσεων

6.000,00
3.000,00
3.000,00
380.700,00
380.700,00
5.000,00
5.000,00
12.500,00
2.000,00
6.000,00
2.500,00
1.000,00
1.000,00
12.000,00
3.000,00
3.000,00
6.000,00
2.000,00
2.000,00
51.000,00
20.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00

Συνδρομές σε περιοδικά - εφημερίδες
Έντυπα & Γραφική ύλη
Καύσιμα & λοιπά υλικά θέρμανσης
Υλικά καθαριότητας
Υλικά Φαρμακείου
Έξοδα ∆ημοσιεύσεων Αγγελιών & Ανακοινώσεων
∆ιάφορα Έξοδα
Σύνολο ∆απανών

1.000,00
3.000,00
8.000,00
1.500,00
9.000,00
1.500,00
3.000,00
469.200,00

ΕΤΟΣ 2013
Ποσό σε €
6.000,00
3.000,00
3.000,00
380.700,00
380.700,00
5.000,00
5.000,00
12.500,00
2.000,00
6.000,00
2.500,00
1.000,00
1.000,00
12.000,00
3.000,00
3.000,00
6.000,00
2.000,00
2.000,00
51.000,00
20.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
8.000,00
1.500,00
9.000,00
1.500,00
3.000,00
469.200,00
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2γ

Υλοποίηση προγραμμάτων Κ∆ΑΠ

Α/Α

Κ.Λ.Σ

1

14

2

60

3

61

4

62

5

6

64

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
Αγορά Παγίων
Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & λοιπός Εξοπλισμός
Εξοδα κτήσεως Ακινητοποιήσεων (Λογισμικό κ.λ.π)
Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού
Έξοδα Προσωπικού
Αμοιβές τρίτων
Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών Κ∆ΑΠ (θεατρολόγος,
μουσικός, ζωγράφος κλπ ανάλογα με το ωρολόγιο
πρόγραμμα)
Παροχές Τρίτων
Ηλεκτρικό ρεύμα (∆ΕΗ)
Τηλέφωνα
Ασφάλιστρα κτιρίων
Ταχυδρομικά & μεταφορικά
Ενοίκια κτιρίων
Ύδρευση
Έξοδα συντήρησης
Κτιρίου
Εξοπλισμού
∆ιάφορα Έξοδα
Έξοδα ταξιδίων
Έξοδα προβολής & ∆ιαφήμισης
Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων - εορτών
Συνδρομές σε περιοδικά - εφημερίδες
Έντυπα & Γραφική ύλη
Καύσιμα & λοιπά υλικά θέρμανσης
Υλικά καθαριότητας
Υλικά Φαρμακείου
Έξοδα ∆ημοσιεύσεων Αγγελιών & Ανακοινώσεων
∆ιάφορα Έξοδα
Σύνολο ∆απανών

ΕΤΟΣ 2012
Ποσό σε €

ΕΤΟΣ 2013
Ποσό σε €

27.000,00
12.000,00
7.000,00
8.000,00
310.000,00
310.000,00
50.000,00
50.000,00

27.000,00
12.000,00
7.000,00
8.000,00
310.000,00
310.000,00
50.000,00
50.000,00

40.000,00
10.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
20.000,00
1.000,00
13.000,00
7.000,00
6.000,00
50.000,00
3.000,00
2.000,00
10.000,00
3.000,00
15.000,00
10.000,00
3.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00

40.000,00
10.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
20.000,00
1.000,00
13.000,00
7.000,00
6.000,00
50.000,00
3.000,00
2.000,00
10.000,00
3.000,00
15.000,00
10.000,00
3.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00

490.000,00

490.000,00
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2δ
Α/Α

Κ.Λ.Σ

1

14

2

60

3

61

4

62

5

7

64

Υλοποίηση προγραμμάτων ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ –
ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΕΤΟΣ 2012
ΕΤΟΣ 2013
Ποσό σε €
Ποσό σε €
Αγορά Παγίων
Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & λοιπός Εξοπλισμός
Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού
Έξοδα Προσωπικού
Αμοιβές τρίτων
Αμοιβή Ιατρού
Αμοιβή Ψυχολόγου
Αμοιβή ∆ιαμεσολαβητή
Αμοιβή ειδικού παιδαγωγού
Αμοιβή Φύλαξης - Ασφάλειας
Αμοιβές Λογιστή
Αμοιβή Γυμναστή
Παροχές Τρίτων
Ηλεκτρικό ρεύμα (∆ΕΗ)
Τηλέφωνα
Ταχυδρομικά & μεταφορικά
Ύδρευση
Έξοδα συντήρησης
Κτιρίων
Εξοπλισμού
∆ιάφορα Έξοδα
Έξοδα ταξιδίων
Έξοδα προβολής & ∆ιαφήμισης
Έξοδα εκδηλώσεων
Συνδρομές σε περιοδικά - εφημερίδες
Έντυπα & Γραφική ύλη
Καύσιμα & λοιπά υλικά θέρμανσης
Υλικά καθαριότητας
Υλικά Φαρμακείου
Έξοδα ∆ημοσιεύσεων Αγγελιών & Ανακοινώσεων
∆ιάφορα Έξοδα
Σύνολο ∆απανών

2.000,00
1.000,00
1.000,00
34.152,58
34.152,58
130.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00

2.000,00
1.000,00
1.000,00
34.152,58
34.152,58
130.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00

4.500,00
2.000,00
1.500,00
500,00
500,00
1.000,00
500,00
500,00
11.000,00
1.000,00
500,00
1.000,00

4.500,00
2.000,00
1.500,00
500,00
500,00
1.000,00
500,00
500,00
11.000,00
1.000,00
500,00
1.000,00
500,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
182.652,58

500,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
182.652,58
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2ε

Έξοδα Τράπεζας Ρουχισμού

Α/Α

Κ.Λ.Σ

1

14

2

60

3

61

4

62

5

7

64

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ

ΕΤΟΣ 2012
Ποσό σε €

Αγορά Παγίων
Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & λοιπός Εξοπλισμός
Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού
Έξοδα Προσωπικού
Αμοιβές τρίτων
Αμοιβές πλυσίματος & συντήρησης ρουχισμού
Παροχές Τρίτων
Ηλεκτρικό ρεύμα (∆ΕΗ)
Τηλέφωνα
Ταχυδρομικά & μεταφορικά
Ύδρευση
Ενοίκια Κτιρίων
Έξοδα συντήρησης
Κτιρίων
Εξοπλισμού
∆ιάφορα Έξοδα
Έξοδα προβολής & ∆ιαφήμισης
Έξοδα εκδηλώσεων

4.000,00
3.000,00
1.000,00
27.995,66
27.995,66
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.000,00
1.000,00
500,00
500,00
6.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00

Συνδρομές σε περιοδικά - εφημερίδες
Έντυπα & Γραφική ύλη
Καύσιμα & λοιπά υλικά θέρμανσης
Υλικά καθαριότητας
Υλικά Φαρμακείου
∆ιάφορα Έξοδα
Σύνολο ∆απανών

500,00
1.000,00
3.000,00
2.000,00
500,00
1.000,00
64.995,66

ΕΤΟΣ 2013
Ποσό σε €
4.000,00
3.000,00
1.000,00
27.995,66
27.995,66
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.000,00
1.000,00
500,00
500,00
6.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
1.000,00
3.000,00
2.000,00
500,00
1.000,00
64.995,66

Συγκεντρωτικός πίνακας προϋπολογισμού (έξοδα λειτουργικών δαπανών και υποχρεώσεων)
Α/Α
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΤΟΣ 2012
ΕΤΟΣ 2013
Ποσό σε ευρώ Ποσό σε ευρώ
1
2
3
4
5

Λειτουργία διοικητικής υπηρεσίας
Υλοποίηση προγραμμάτων Βοήθεια στο σπίτι
Υλοποίηση προγραμμάτων Κ∆ΑΠ
Λειτουργία Ιατροκοινωνικού Κέντρου
Λειτουργία Τράπεζας Ρουχισμού
ΣΥΝΟΛΟ

443.338,02
469.200,00
490.000,00
182.652,58
64.995,66
1.650.186,26

438.338,02
469.200,00
490.000,00
182.652,58
64.995,66
1.645.186,26
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Στην ενότητα αυτή η πρόταση κάλυψε και την παρ. 2 του άρθρου 1 της 43887/07
απόφασης του ΥΠΕΣ∆∆Α.
…………………………………………………………………………………………………...
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ της επιχείρησης που προκύπτουν από τις
δραστηριότητες σε ετήσια βάση (αποζημιώσεις για παροχή υπηρεσιών, επιχορηγήσεις κλπ).
Προϋπολογισμός των εσόδων της επιχείρησης επιτρέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 1 της
αριθμ. Οικ. 43887/07 απόφασης ΥΠΕΣ∆∆Α.
Συγκεντρωτικά ανά δραστηριότητα, υπηρεσία και έτος τα έσοδα της επιχείρησης που
προκύπτουν από τις δραστηριότητες σε ετήσια βάση (αποζημιώσεις για παροχή υπηρεσιών,
επιχορηγήσεις κλπ) αναμένονται να είναι τα εξής:
3α Έσοδα διοικητικών λειτουργιών
Α/Α
1
2
3
4

ΕΙ∆ΟΣ ΕΣΟ∆ΟΥ
Επιχορήγηση ΟΑΕ∆ πλησίον σύνταξης
Επιχορήγηση ΟΑΕ∆ ΑΜΕΑ
Χορηγίες προβολών και εκδηλώσεων
Ενοίκια χειμερινού & θερινού κινηματογράφου
Σύνολο Εσόδων

ΕΤΟΣ 2012
Ποσό σε ευρώ
32.975,00
3.218,75
0,00
40.000,00
76.193,75

ΕΤΟΣ 2013
Ποσό σε ευρώ
24.000,00
0,00
0,00
40.000,00
64.000,00

ΕΤΟΣ 2012
Ποσό σε ευρώ

ΕΤΟΣ 2013
Ποσό σε ευρώ

3β. Υλοποίηση προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι
"Βοήθεια στο Σπίτι"
Α/Α

1
2
3
4
5
6

ΕΙ∆ΟΣ ΕΣΟ∆ΟΥ
Επιδότηση προγράμματος
Βοήθεια στο Σπίτι Νο1 Καρδίτσας
Βοήθεια στο Σπίτι Νο2 Καρδιτσομάγουλας
Βοήθεια στο Σπίτι Νο3 Κάμπου
Βοήθεια στο Σπίτι Νο4 Μητρόπολης
Βοήθεια στο Σπίτι Νο5 Καλλιφωνίου
Βοήθεια στο Σπίτι Νο6 Ιτάμου
Σύνολο Εσόδων

Χρηματοδότηση 100% Περιφέρεια Θεσσαλίας και Ε.Ε.Τ.Α.Α.

76.000,00
19.000,00
150.000,00
76.000,00
76.000,00
72.200,00

76.000,00
19.000,00
150.000,00
76.000,00
76.000,00
72.200,00

469.200,00

469.200,00
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3γ. Υλοποίηση προγραμμάτων ΚΔΑΠ
Κ.∆.Α.Π
Α/Α

1
2
3
4
5

ΕΙ∆ΟΣ ΕΣΟ∆ΟΥ
Επιδότηση προγράμματος
Κ∆ΑΠ1 Γαρδικίου
Κ∆ΑΠ2 Καρδιτσομάγουλας
Κ∆ΑΠ3 Γιολδάση
Κ∆ΑΠ4 Αρτεσιανού
Κ∆ΑΠ5 Κάμπου
Σύνολο Εσόδων

ΕΤΟΣ 2012
Ποσό σε ευρώ
84.000,00
84.000,00
126.000,00
84.000,00
112.000,00
490.000,00

ΕΤΟΣ 2013
Ποσό σε ευρώ
84.000,00
84.000,00
126.000,00
84.000,00
112.000,00
490.000,00

Χρηματοδότηση Ε.Ε.Τ.Α.Α.
3δ. Υλοποίηση προγραμμάτων ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ

ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ-ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ
Α/Α

1

ΕΙ∆ΟΣ ΕΣΟ∆ΟΥ
Επιδότηση προγράμματος
Κέντρο Μαύρικα
Σύνολο Εσόδων

ΕΤΟΣ 2012
Ποσό σε ευρώ

ΕΤΟΣ 2013
Ποσό σε ευρώ

182.652,58
182.652,58

182.652,58
182.652,58

ΕΤΟΣ 2012
Ποσό σε ευρώ
0,00
0,00

ΕΤΟΣ 2013
Ποσό σε ευρώ
0,00
0,00

Χρηματοδότηση 100% Περιφέρεια Θεσσαλίας & Ε.Ε.Τ.Α.Α.
3ε. Υλοποίηση τράπεζας Ρουχισμού

ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΕΣΟ∆ΟΥ

1

Εσοδα
Σύνολο Εσόδων
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Στην ενότητα αυτή η πρόταση κάλυψε και την παρ. 3 του άρθρου 1 της 43887/07
απόφασης του ΥΠΕΣ∆∆Α.
4. Ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον δήμο για την διετή περίοδο.
Το ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης από το δήμο καθορίζεται από τη διαφορά που
προκύπτει με βάση την κοστολόγησή της και τον υπολογισμό των εσόδων της επιχείρησης
και επιτρέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 1 της αριθμ. Οικ. 43887/07 απόφασης ΥΠΕΣ∆∆Α.
Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει το ύψος της χρηματοδότησης του ∆ήμου προς την
επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράμματος δράσης, και καθορίζεται από τη
διαφορά μεταξύ των συνολικών δαπανών μείον τα έσοδα από τις επιμέρους δραστηριότητες
όπως αναλυτικά εκτέθηκαν επί του παρόντος σχεδίου και σύμφωνα με τον συγκεντρωτικό
πίνακα Εσόδων –Εξόδων προγράμματος δράσης της επιχείρησης, που ακολουθεί,

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ- ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ

ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

443.338,02

Χρημ/ση από ΟΑΕ∆

36.193,75

Ενοίκια Χειμερινού & Θερινού Κινηματογράφου

2013
438.338,02
24.000,00

40.000,00

40.000,00

ΕΣΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗ(Χρημ/ση από ∆ήμο)

367.144,27

374.338,02

ΕΞΟ∆Α ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΕΣΟ∆Α ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Χρηματ/ση 100% περ.θεσ/λιας

469.200,00
469.200,00

469.200,00
469.200,00

ΕΞΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.∆.Α.Π
ΕΣΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.∆.Α.Π

490.000,00
490.000,00

490.000,00
490.000,00

490.000,00

490.000,00

ΕΞΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

182.652,58

182.652,58

ΕΣΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

182.652,58

182.652,58

Χρηματ/ση 100% από Ε.Ε.Τ.Α.Α

182.652,58

182.652,58

ΕΞΟ∆Α ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ

64.995,66

64.995,66

0,00

0,00

64.995,66

64.995,66

Χρηματ/ση 100% E.E.T.A.A

ΕΣΟ∆Α ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ(Χρημ/ση από ∆ήμο)
Ήτοι:

ΕΤΟΣ
2012
2013
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

(Α) ∆ΑΠΑΝΕΣ
(ΠΟΣΟ ΣΕ €)
1.650.186,26
1.645.186,26

(Β) ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(ΠΟΣΟ ΣΕ €)
1.218.046,33
1.205.852,58

(Γ) = (Α)-(Β)
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΑΠΟ ΟΤΑ
(ΠΟΣΟ ΣΕ €)
432.139,93
439.333,68

3.295.372,52

2.423.898,91

871.473,61
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Στην φάση αυτή η πρόταση ικανοποίησε και την παρ. 4 του άρθρου 1 της 43887/07
απόφασης του ΥΠΕΣ∆∆Α.
5. Όργανα παρακολούθησης του προγράμματος δράσης και της
εκτέλεσης της σύμβασης
Την παρακολούθηση του προγράμματος δράσης και της εκτέλεσης της σύμβασης μεταξύ του
∆ήμου και της επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της προγραμματικής
σύμβασης, έχει η Επιτροπή Παρακολούθησης που αποτελείται από τους εξής:
1. Τον ∆ήμαρχο, κ. Παπαλό Κωνσταντίνο, ως εκπρόσωπο του ∆ήμου Καρδίτσας και Πρόεδρο
της επιτροπής
2. Την Πρόεδρο του ∆.Σ της Επιχείρησης ∆Η.Κ.Ε.Κ ∆ήμου Καρδίτσας, κ. Μακρή Γ. Όλγα, ως
εκπρόσωπο της ∆ημοτικής Επιχείρησης
3. Την Αντιπρόεδρο της Επιχείρησης ∆Η.Κ.Ε.Κ ∆ήμου Καρδίτσας και ∆ημοτική Σύμβουλο κα
Ουρανία Σούφλα, ως μέλος.
Οι αρμοδιότητες του οργάνου παρακολούθησης είναι οι εξής:
Α. Έργο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η ορθή υλοποίηση των όρων της
Σύμβασης, η εποπτεία της εκτέλεσης των προβλεπόμενων έργων / ενεργειών του ∆ιετούς
προγράμματος ∆ράσης, ως συνόλου και τη λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα που τυχόν δε
ρυθμίζεται με τη σύμβαση .
Παρακολουθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών και συντάσσει
έκθεση σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της σύμβασης
Β. Η Κοινή Επιτροπή συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου, για την
παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 της
προγραμματικής σύμβασης, για την παραλαβή του φυσικού αντικειμένου της
παρούσας Σύμβασης.
Γ. Στην πρόσκληση της συνεδρίασης, γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και
ειδοποιούνται τα μέλη έγκαιρα με τον προσφορότερο τρόπο. Συγχρόνως, μαζί με την
πρόσκληση αποστέλλεται κάθε αναγκαίο πληροφοριακό υλικό για ενημέρωση των μελών.
∆. Τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους στην
Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή οφείλουν έγκαιρα να γνωστοποιήσουν την αλλαγή αυτή
εγγράφως στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη.
Ε. Λοιπές λεπτομέρειες και πιθανές τροποποιήσεις για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής
καθορίζονται με αποφάσεις της.
6. Αναθεώρηση προγράμματος δράσης
Στο άρθρο 2 της 43887/07 απόφασης του ΥΠΕΣ∆∆Α ορίζεται ότι «…το πρόγραμμα δράσης
δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί αν προκύψουν εντός της διετίας αυξομειώσεις των εξόδων
και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόμενη υπηρεσία, που δεν οδηγούν σε αύξηση της
συνολικής χρηματοδότησης από τον ∆ήμο .
Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρησή του με την πάροδο τουλάχιστον έξι (6)
μηνών από την έναρξη της εφαρμογής του με ανάλογη νέα απόφαση του ∆ημοτικού
Συμβουλίου.
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Β. ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ
μεταξύ του ∆ήμου Καρδίτσας και ∆Η.Κ.Ε.Κ
για την υλοποίηση του διετούς προγράμματος δράσης της ∆Η.Κ.Ε.Κ
Στην Καρδίτσα του ∆ήμου Καρδίτσας, σήμερα την 00 Φεβρουαρίου
παρακάτωσυμβαλλόμενοι:

2012,

οι

Α) Ο ∆ήμος Καρδίτσας καλούμενος στο εξής «∆ήμος», που έχει την έδρα του στην
Καρδίτσα, οδός Αρτεσιανού 1, τκ 43100 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Παπαλό
Κωνσταντίνο, ∆ήμαρχο Καρδίτσας και
Β) Το Ν.Π.Ι.∆. με την επωνυμία «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
/∆Η.Κ.Ε.Κ», καλούμενη στο εξής«Επιχείρηση», που έχει την καταστατική του έδρα στην
Καρδίτσα οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 22 και εκπροσωπείται νόμιμα, στο παρόν δε από την
Πρόεδρό της κα Μακρή Γ. Όλγα
και έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 252-264 και 268-270 του Ν. 3463/2006, Κ.∆.Κ
2. το άρθρο 259 του Ν. 3463/06
3. Την απόφαση του ΥΠΕΣ∆∆Α αρ. 43887/3.8.2007 (ΦΕΚ 1574/17.08.2007 τεύχος Β’), με
την οποία προσδιορίστηκε το «Περιεχόμενο διετούς προγράμματος δράσης κοινωφελούς
δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης».
4. την Εγκ. ΥΠΕΣ∆∆Α 16/2007
5. την παρ.6 του Άρθρου 44 του Ν.3979/2011
6. Το κατατεθέν ∆ιετές Πρόγραμμα ∆ράσης της «Επιχείρησης».
7. Την υπ’ αριθμ. / --2012 Απόφαση ∆ημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας με θέμα : «Έγκριση
διετούς προγράμματος δράσης 2012-2013 της ∆ημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Καρδίτσας και σύναψη σύμβασης για την υλοποίηση του προγράμματος δράσης αυτής» που
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εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. / --2012 απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της ∆Η.Κ.Ε.Κ
σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ν.3463/2006 του Κ.∆.Κ που έχει ως εξής:
«1. Η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο Ο.Τ.Α. για τις
δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, μετά από σχετική απόφαση του
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των μελών του. Προϋπόθεση προς τούτο αποτελεί η κατάθεση από την επιχείρηση
διετούς προγράμματος δράσης αυτής, στο οποίο οπωσδήποτε αναφέρονται οι
δραστηριότητες και οι υπηρεσίες, η οικονομική δαπάνη αυτών και η ενδεχόμενη
χρηματοδότησή τους από τυχόν τέλη της παραγράφου 3 ή άλλους πόρους, καθώς και οι
ειδικότεροι όροι άσκησής της.
Τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και εκείνα που συναφώς προκρίνουν ο
Ο.Τ.Α. και η κοινωφελής επιχείρηση, μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις των μερών, καθώς και οι ρήτρες σε περίπτωση παραβάσεως συμφωνηθέντων
όρων, αποτελούν το περιεχόμενο συμβάσεως, η οποία συνάπτεται μεταξύ τους»,
συνάπτουν μεταξύ τους Σύμβαση με τους παρακάτω ειδικούς όρους:

ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο της Σύμβασης
 Η «Επιχείρηση», που εδρεύει στη ∆ιεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 22Καρδίτσα ΤΚ:43100, χρηματοδοτείται για την υλοποίηση του συνόλου των δράσεων
που περιγράφονται στο διετές Πρόγραμμα ∆ράσης της, όπως αυτό κατατέθηκε και
εγκρίθηκε από το ∆Σ του ∆ήμου Καρδίτσας (αρ. απόφασης /--2012) και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Σύμβασης.
ΆΡΘΡΟ 2
Υποχρεώσεις και ∆ικαιώματα των Συμβαλλομένων
2.1. Ο «∆ήμος», αναλαμβάνει:
2.1.1. Να καλύψει, με τη μορφή επιχορήγησης, το σύνολο της χρηματοδότησης που
απαιτείται για την υλοποίηση του διετούς προγράμματος ∆ράσης, όπως αναλύεται στην
Απόφαση αρ. / --2012 , από τις σχετικές πιστώσεις του Προϋπολογισμού του .
2.1.2. Να επιμελείται την καλή υλοποίηση των δράσεων, σύμφωνα με τους όρους του
διετούς Προγράμματος ∆ράσης, όπως περιγράφονται στην απόφαση αρ. / --2012 του
∆ημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας.
2.1.3. Να παρέχει στην «Επιχείρηση» όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες που
διαθέτουν οι υπηρεσίες του, μεριμνώντας ταυτόχρονα για τη διευκόλυνση της με κάθε
πρόσφορο μέσο.
2.1.4. Να καταβάλλει στην επιχείρηση χωρίς καθυστερήσεις τις χρηματοδοτήσεις του
άρθρου 3 του προγράμματος δράσης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο αυτό.
2.1.5. Να συμμετέχει με δύο (2) τακτικούς εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης του άρθρου 5 της παρούσας σύμβασης.
2.2. Η «Επιχείρηση», αναλαμβάνει:
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2.2.1. Την ευθύνη της υλοποίησης του διετούς προγράμματος ∆ράσης και τήρησης των
όρων σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση αρ. / --2012, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας σύμβασης.
2.2.2. Την δέσμευση για μη σύνδεση, εμπλοκή ή επικάλυψη (σε οικονομικό, διαχειριστικό ή
λειτουργικό επίπεδο) των περιγραφόμενων δράσεων με τυχόν άλλες δραστηριότητες που
έχει αναπτύξει ή πρόκειται να αναπτύξει, καθώς και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί η
παρούσα χρηματοδότηση από την επιχείρηση για άλλους σκοπούς, εκτός αυτών που
αναφέρονται στο διετές πρόγραμμα δράσης, ούτε να αποτελέσει αντικείμενο
χρηματοδότησης προς άλλη επιχείρηση Ο.Τ.Α.
2.2.3. Να συμμετέχει με ένα (1) τακτικό εκπρόσωπο της στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης του άρθρου 5 της παρούσας σύμβασης.
2.2.4. Ρητά ορίζεται ότι η υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης καθώς και όλα τα
δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, είτε αναφέρονται
στην υλοποίηση δράσεων, είτε ανάγονται σε οικονομικές αξιώσεις, δε μεταβιβάζονται, ούτε
εκχωρούνται σε οποιαδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου.
2.2.5. Για την είσπραξη των δόσεων της χρηματοδότησης η «Επιχείρηση» υποχρεούται να
υποβάλει στην οικονομική υπηρεσία του «∆ήμου» τα εξής:

 Την Απόφαση Έγκρισης του ∆ιετούς Προγράμματος ∆ράσης.

Την παρούσα Σύμβαση.

Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

Τιμολόγιο

Πρακτικό Πιστοποίησης Προόδου του Προγράμματος ,της κοινής Επιτροπής
παρακολούθησης.

ΆΡΘΡΟ 3
Οικονομικό Αντικείμενο - Τρόπος χρηματοδότησης
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ- ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ

2012

ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

443.338,02

438.338,02

Χρημ/ση από ΟΑΕ∆

36.193,75

24.000,00

40.000,00

40.000,00

ΕΣΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗ(Χρημ/ση από ∆ήμο)

367.144,27

374.338,02

ΕΞΟ∆Α ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

469.200,00

469.200,00

ΕΣΟ∆Α ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

469.200,00

469.200,00

490.000,00

490.000,00

Ενοίκια Χειμερινού & Θερινού Κινηματογράφου

Χρηματ/ση 100% περ.θεσ/λιας
ΕΞΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.∆.Α.Π
ΕΣΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.∆.Α.Π
Χρηματ/ση 100% E.E.T.A.A
ΕΞΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

490.000,00

490.000,00

490.000,00

490.000,00

182.652,58

182.652,58

3.1.
Η
συνολική
182.652,58 182.652,58
Χρηματ/ση 100% από Ε.Ε.Τ.Α.Α
δαπάνη για
την
ΕΞΟ∆Α ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ
64.995,66
64.995,66
υλοποίηση
0,00
0,00
του ∆ιετούς
64.995,66
ΕΣΟ∆Α ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ(Χρημ/ση από ∆ήμο)
64.995,66
Προγράμμα
τος
∆ράσης,
ανέρχεται
στο ποσό των οχτακοσίων εβδομήντα ένα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τρία
ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (871.473,61 €), -όπως αυτό περιγράφεται στον
επισυναπτόμενο πίνακα χρηματοδότησης.3.2. Η καταβολή του συνολικού ποσού από τον «∆ήμο» στην «Επιχείρηση» θα γίνει
ανάλογα με τις ανάγκες ροής της χρηματοδότησης, με την πορεία υλοποίησης του φυσικού
αντικειμένου της Σύμβασης και μετά από απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
του άρθρου 5.
Η καταβολή της χρηματοδότησης γίνεται σε τρεις (3) δόσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. Η πρώτη δόση είναι το 50% του συνολικού προϋπολογισμού και χορηγείται με την
έναρξη ισχύος της υπογραφείσας σύμβασης υλοποίησης του ∆ιετούς Προγράμματος ∆ράσης
2012-2013
2. Η δεύτερη δόση είναι το 45% του συνολικού προϋπολογισμού και χορηγείται εφόσον
πιστοποιηθεί ότι έχει δαπανηθεί το 60% της δοθείσας πρώτης δόσης, βάσει πρακτικού της
κοινής Επιτροπής παρακολούθησης.
3. Η τρίτη δόση είναι το 5% του συνολικού προϋπολογισμού και χορηγείται εφόσον
πιστοποιηθεί ότι έχει δαπανηθεί α) το 100% της πρώτης δόσης, β) το 80% της δεύτερης
δόσης, βάσει πρακτικού της κοινής Επιτροπής παρακολούθησης.
ΕΣΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

182.652,58

182.652,58

ΆΡΘΡΟ 4
∆ιάρκεια της σύμβασης
4.1 Η παρούσα Σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και λήγει σε δύο χρόνια από την
υπογραφή αυτής (ήτοι: έως την ολοκλήρωση υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου
αυτής).Στο παραπάνω διάστημα θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες με
σκοπό την καλύτερη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης.
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ΆΡΘΡΟ 5
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
5.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη για τη συστηματική παρακολούθησης της εκτέλεσης των όρων
της παρούσας Σύμβασης ορίζουν Επιτροπή Παρακολούθησης. Η Επιτροπή αποτελείται από 3
μέλη, εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών, και ειδικότερα:
∆ύο (2) εκπροσώπους του «∆ήμου». Ένας εκ των εκπροσώπων του ∆ήμου, θα είναι και ο
Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
Ένα (1) εκπρόσωπο της «Επιχείρησης».
5.2. Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται εκ προοιμίου ο ένας εκ των
εκπροσώπων του «∆ήμου». Αρμοδιότητες γραμματέα εκτελεί μέλος της Επιτροπής. Ο
Πρόεδρος έχει την ευθύνη σύγκλισης των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης.
5.3. Έργο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η ορθή υλοποίηση των όρων της
Σύμβασης(συντάσσει έκθεση σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της σύμβασης), η
εποπτεία της εκτέλεσης των προβλεπόμενων έργων / ενεργειών του ∆ιετούς προγράμματος
∆ράσης, ως συνόλου και τη λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα που τυχόν δε ρυθμίζεται με
τη σύμβαση αυτή.
5.4. Η Κοινή Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά κάθε τρεις μήνες για την
παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 για
την παραλαβή του φυσικού αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης.
5.5. Στην πρόσκληση της συνεδρίασης, γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και
ειδοποιούνται τα μέλη έγκαιρα με τον προσφορότερο τρόπο. Συγχρόνως, μαζί με την
πρόσκληση αποστέλλεται κάθε αναγκαίο πληροφοριακό υλικό για ενημέρωση των μελών.
5.6. Τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους στην
Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή οφείλουν έγκαιρα να γνωστοποιήσουν την αλλαγή αυτή
εγγράφως στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη.
5.7. Λοιπές λεπτομέρειες και πιθανές τροποποιήσεις για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής
καθορίζονται με αποφάσεις της.
ΆΡΘΡΟ 6
Ισχύς-Ανανέωση-Τροποποίηση της Σύμβασης
6.1. Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της και οι όροι της μπορεί να τροποποιηθούν με
κοινή συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών.
6.2. Η Σύμβαση και το Πρόγραμμα ∆ράσης δεν απαιτείται να αναθεωρηθούν εάν προκύψουν
εντός της διετίας αυξομειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόμενη
υπηρεσία, που δεν οδηγούν σε αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης από τον «∆ήμο». Σε
διαφορετική περίπτωση απαιτείται η τροποποίηση τους και νέα απόφαση του ∆ημοτικού
Συμβουλίου, η οποία πάντως πρέπει να απέχει τουλάχιστον έξι (6) μήνες από τη σχετική
προηγούμενη απόφασή του.
6.3. Όλοι οι όροι της σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η μη τήρηση έστω και ενός από
αυτούς παρέχει το δικαίωμα σε κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να καταγγείλει τη
σύμβαση.
ΆΡΘΡΟ 7
Λύση Σύμβασης
7.1. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να λυθεί πριν τη λήξη της στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Α) Με κοινή συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών για οποιοδήποτε λόγο και ιδίως αν
διαπιστωθεί ότι είναι αδύνατη η διευθέτηση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει.
Β) Με έγγραφη καταγγελία από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, αν το αντισυμβαλλόμενο
μέρος παραβιάζει κατ’ επανάληψη τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται
όλοι ουσιώδεις επιφυλασσομένου του μέρους που πλήττεται να αναζητήσει την
αποκατάσταση κάθε ζημίας του από το μέρος που παραβαίνει.
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Η κοινή συναινέσει λύση της παρούσας σύμβασης δεν δημιουργεί δικαίωμα αποζημίωσης σε
οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη.
ΆΡΘΡΟ 8
Επίλυση διαφορών
8.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια για τη διευθέτηση ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν και να μεριμνούν για τη
συμβιβαστική επίλυση των διαφορών, που ενδεχόμενα να προκύπτουν μεταξύ τους από την
εφαρμογή της παρούσας σύμβασης
8.2 . Κάθε διαφορά των συμβαλλομένων που δεν δύναται να διευθετηθεί από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμβιβαστική και εξώδικη επίλυση
των διαφορών, συμφωνείται ότι θα λύεται από τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια.
Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία (3) όμοια αντίτυπα,
και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό της υπογράφεται, όπως ακολουθεί:
ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

H ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Παπαλός Κωνσταντίνος

Μακρή Γ. Όλγα

2. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήμαρχο Καρδίτσας Κωνσταντίνο Χρυσοστ. Παπαλό για την υπογραφή
της σύμβασης κατά τους όρους της απόφασης αυτής
Μειοψήφισαν οι ∆ημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γιοβάνης και Τέγος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν έλαβαν μέρος οι δημοτικοί
σύμβουλοι κ.κ Τσίπρας, Μακροστέργιος, Αρχοντής και Τσαντήλας λόγω απουσίας τους από
τη συνεδρίαση.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό 126/2012
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

