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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 24η του µήνα Απριλίου του έτους 2013 και
ώρα 10.00 µµ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (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. 217/2013
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 22/4/2013.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.
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Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
12/22-4-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθ. Πρωτ.: 10239/25-4-2013

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΘΕΜΑ
Έγκριση του ετήσιου προγράµµατος δράσης της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Καρδίτσας (∆Η.Κ.Ε.Κ)
Στην Καρδίτσα σήµερα την 22η του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και
ώρα 12:00 µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 9709/18-4-2013 έγγραφη
πρόσκληση της 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
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αγραφιώτου Ελένη

13) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

1) Αναστασίου Απόστολος

2) Γούλας Σωτήριος

14) Σούφλα Ουρανία

2) Αρβανιτάκου Σοφία

3) Ζορµπάς Ιωάννης

15) Τσιούκης Λάµπρος

3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

4) Καραγιάννης Νικόλαος

16) Καρκαλέτση Θεοδώρα

4) Μουζιούρας Νικόλαος

5) Κατσιαβάρας Θωµάς

17) Γεννάδιος Ιωάννης

5) Χλαπάνας Ηλίας

6) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

18) Ντελής Ιωάννης

6) Βερίλλης ∆οµήνικος

7) Κωτούλας Φίλιππος

19) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

7) Τέγος Χρήστος

8) Μαρκινός Αθανάσιος

20) Σουφλάκος Βασίλειος

8) Τσίπρας Εµµανουήλ

9) Μπατζιάκας Βασίλειος

21) Γιοβάνης Γεώργιος

9) Αρχοντής ∆ηµήτριος

10) Μπουραζάνης Αθανάσιος

22) Μακροστέργιος Αθανάσιος

11) Νασιάκου Αλεξάνδρα

23) Τσαντήλας Βασίλειος

12) Παπαγεωργίου Σταύρος

24) Χάρµπας Θωµάς

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 24), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος,
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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
ετήσιου προγράµµατος δράσης της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας
(∆Η.Κ.Ε.Κ) και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση του προέδρου της ∆Η.Κ.Ε.Κ, αντιδηµάρχου Χαρ. Παπαδηµητρίου, ο οποίος
ανέφερε:
Με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 αλλάζει ριζικά ο τρόπος χρηµατοδότησης
των κοινωφελών επιχειρήσεων από το ∆ήµο, 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)
(σχετικές οι Πράξεις Ελ. Συν. Κλιµάκιο Ζ’ Πράξη 255/2012,280/2012).
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 ∆ήµου 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 την εισηγητική έκθεση
του ∆ιοικητικού 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.
Το παρόν πρόγραµµα δράσης περιγράφει αναλυτικά το σύνολο των δραστηριοτήτων και
ενεργειών που η επιχείρηση προτίθεται να υλοποιήσει στο έτος 2013. Η κοστολόγηση των
δραστηριοτήτων που παρουσιάζεται στο πρόγραµµα δράσης αναλύεται από τον
προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2013 και την εισηγητική έκθεση για τη
χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων.
2. Τις αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου υπ'αριθµ. 30/2013 περί έγκρισης της εισηγητικής
έκθεσης της ∆Η.Κ.Ε.Κ σχετικά µε τεκµηρίωση εσόδων – εξόδων της επιχείρησης για το έτος
2013 και 31/2013 περί έγκρισης του προϋπολογισµού της επιχείρησης, έτους 2013
3. Την υπ'αριθµ. 41/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆Η.Κ.Ε.Κ σχετικά µε
έγκριση του ετήσιου προγράµµατος δράσης της επιχείρησης, καθώς και το επισυναπτόµενο
στην απόφαση ετήσιο πρόγραµµα δράσης.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 259 Ν. 3463/2006, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 9 και παρ.
14 άρθρου 10 του Ν. 4071/2012
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5. Τις τοποθετήσεις, απόψεις, των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα
πρακτικά της συνεδρίασης.
6. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της έγκρισης του ετήσιου
προγράµµατος δράσης της ∆ΗΚΕΚ ψήφισαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι Αγραφιώτου, Γούλας,
Ζορµπάς, Καραγιάννης, Κατσιαβάρας, Κωστόπουλος, Κωτούλας, Μαρκινός, Μπατζιάκας,
Μπουραζάνης, Νασιάκου, Παπαγεωργίου, Παπαδηµητρίου, Σούφλα, Τσιούκης και Ντούρλιας,
ενώ καταψήφισαν οι κ.κ Γεννάδιος, Καρκαλέτση, Ντελής, Σουφλάκος, Γιοβάνης,
Μακροστέργιος, Τσαντήλας και Χάρµπας.
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει το ετήσιο πρόγραµµα δράσης της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας
(∆Η.Κ.Ε.Κ), όπως καταρτίσθηκε και ψηφίστηκε µε την υπ'αριθµ. 41/2013 απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης και έχει ως εξής:
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Με την Απόφαση ΥΠΕΣ∆∆Α οικ. 43887/03.08.2007 (ΦΕΚ 1574/17.08.2007 τεύχος Β’),
προσδιορίστηκε το περιεχόµενο του διετούς προγράµµατος δράσης της κοινωφελούς
δηµοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ 4 του Άρθρου 259 του Ν.
3463/06.
Με το Π.∆ 89/2011 προσδιορίζεται το περιεχόµενο του ετήσιου προγράµµατος
δράσης.
Το θεσµικό πλαίσιο για τα ετήσια προγράµµατα δράσης πλαισιώνεται από τον
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), την Υ.Α. 18183 ΦΕΚ 534/ Β, 13/4/2007 και
το Π.∆ 185/2007
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο ετήσιος προγραµµατισµός δράσης ενός ∆ήµου γινόταν άτυπα
κατά τη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισµού δαπανών. Κατά τη διαδικασία
κατάρτισης του προϋπολογισµού δαπανών, η Οικονοµική υπηρεσία ενός ∆ήµου κοινοποιούσε
στις άλλες υπηρεσίες του το έντυπο µε τον προϋπολογισµό της προηγούµενης χρονιάς. Οι
δηµοτικές υπηρεσίες, προγραµµάτιζαν τη δραστηριότητά τους για το επόµενο έτος και
πρότειναν στην οικονοµική υπηρεσία τα ποσά που απαιτούνταν να προβλεφθούν στους
αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισµού δαπανών. Στη συνέχεια, προκειµένου να
συνταχθεί το σχέδιο του προϋπολογισµού, εκτιµώταν το ύψος των προσδοκώµενων εσόδων
και ιεραρχούνταν οι προτάσεις των δηµοτικών υπηρεσιών, µε βάση τις προτεραιότητες της
δηµοτικής αρχής.
Σήµερα το τελικό αποτέλεσµα αυτής της άτυπης διαδικασίας και οι σχετικές αποφάσεις της
δηµοτικής αρχής και των υπηρεσιών για τις δραστηριότητες τις επόµενης χρονιάς, θα πρέπει
να αποτυπωθούν πλέον σε επίσηµο έγγραφο του
∆ήµου, δηλ. στο ετήσιο πρόγραµµα δράσης. Αυτό αφορά και τα Ν.Π.Ι.∆ των Ο.Τ.Α.
Με το ετήσιο πρόγραµµα δράσης, η διοίκηση ενός ∆ήµου και ο δηµότης µπορούν να
γνωρίζουν πλέον τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι δηµοτικές υπηρεσίες
αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισµό καθώς και το
αναµενόµενο προϊόν των προγραµµατιζόµενων δραστηριοτήτων.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ήµου Καρδίτσας
 Προφίλ και Αντικείµενα της Κοινωφελούς Επιχείρησης µε βάση τα άρθρα 252 &
254 του Ν.3463/06
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Η Κοινωφελή ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ήµου Καρδίτσας (∆Η.Κ.Ε.Κ) έχει «ως αντικείµενο
αρµοδιότητες που µπορεί κατά το ισχύον θεσµικό πλαίσιο να ασκούν οι υπηρεσίες του ∆ήµου
ή της Κοινότητας. Ο σκοπός των επιχειρήσεων αυτής της µορφής συνίσταται στην οργάνωση
λειτουργιών και δραστηριοτήτων και την παροχή
υπηρεσιών που, σύµφωνα µε τον παραπάνω προσδιορισµό, οι οποίες έχουν ως αντικείµενο
την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, συναφών µε αντίστοιχου περιεχοµένου αρµοδιότητες αυτών,
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 254 παράγραφος 1. (παρ 2 Άρθρο 252 Ν. 3463/06)
Για την περαιτέρω ανάλυση των σκοπών σε επιµέρους πιο εξειδικευµένες δραστηριότητες
ισχύει το άρθρο 75 του Ν. 3463/06, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι αρµοδιότητες των ΟΤΑ.
Αντικείµενο δραστηριότητας της κοινωφελούς επιχείρησης δεν µπορούν να αποτελέσουν οι
παραχωρηθείσες στους ΟΤΑ κρατικές αρµοδιότητες, όπως περιγράφονται στο άρθρο 75 παρ.
II του ∆ΚΚ (π.χ. τέλεση πολιτικού γάµου, τήρηση δηµοτολογίου κλπ.).
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. (ΥΠΕΣ∆∆Α Εγκ. 16/07).
Όλες οι δραστηριότητες που ασκεί η ∆Η.Κ.Ε.Κ περιλαµβάνονται στους σκοπούς της.
Η ∆Η.Κ.Ε.Κ δραστηριοποιείται στον άξονα των υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικής Πολιτικής.
Γενικός Σκοπός του Άξονα
Υπάρχει ανάγκη παρουσίας ενός φορέα στην περιοχή, ο οποίος θα είναι σε θέση να
εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία σε διάφορα θέµατα κοινωνικών προβληµάτων, σε θέµατα
κοινωνικής ανάπτυξης και πρόνοιας. Η ∆Η.Κ.Ε.Κ ∆ήµου Καρδίτσας είναι πλέον κατάλληλος
φορέας ανάπτυξης υποστηρικτικών δοµών στα παραπάνω θέµατα.
Στρατηγικοί στόχοι για την περίοδο 2013.
Η ∆Η.Κ.Ε.Κ, 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 την περίοδο 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.
• Να αξιοποιήσει το χρηµατοδοτικό πλαίσιο της Ελληνικής Πολιτείας, της Ε.Ε.
Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά το Σχέδιο ∆ράσης 2013 της ∆Η.Κ.Ε.Κ
Η ανάπτυξη των δαπανών που ακολουθεί γίνεται αναλυτικά ανά παρέµβαση.
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1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης
Το σχέδιο προγράµµατος της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας
την επωνυµία «∆Η.Κ.Ε.Κ», περιλαµβάνει τις εξής δραστηριότητες- υπηρεσίες:

µε

1 1. ∆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.
Οι ανωτέρω δραστηριότητες πρέπει να υποστηρίζονται διοικητικά.
Συνεπώς οριζόντια σε όλες τις δράσεις υπάρχει η ανάγκη της διοικητικής και γραµµατειακής
υποστήριξης όλως των ενεργειών.
Το προσωπικό το οποίο απασχολείται στην επιχείρηση την 1/1/2013 ανέρχεται σε
40 άτοµα.
Κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους λήγουν οι συµβάσεις 4 ατόµων τα οποία
εργάζονται µε τα προγράµµατα του ΟΑΕ∆ πλησίον σύνταξης, και ΑΜΕΑ ΟΑΕ∆
Α/
Α
1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ντανοβασίλη Ελένη

∆ιευθύντρια

Α.Χ

2

Κρικώνη ∆ήµητρα

Γραµµατέας

Ο.Χ ΑΜΕΑ

3

Κουτλής Κων/νος

4

Λάππας Αρχοντής

Υπάλληλος
Γραφείου
Ηλεκτρολόγος

5

Πιλάτος Βάϊος

ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΣ
ΕΡΓΑΤΗΣ

6

Λυρίτσης Γεώργιος

ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΣ
ΕΡΓΑΤΗΣ

Α.Χ (Αποσπασµένος
στον ∆ήµο)
Ο.Χ ΑΜΕΑ
(Αποσπασµένος
στον ∆ήµο)
Ο.Χ ΠΛΗΣΙΟΝ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ
(Αποσπασµένος στον
∆ήµο)
Ο.Χ ΠΛΗΣΙΟΝ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ
(Αποσπασµένος στον
∆ήµο)

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.
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To ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆Η.ΚΕ.Κ (υπ’ αριθµ. απόφαση 101/2011 ∆ήµου Καρδίτσας)
αποτελείται από έντεκα µέλη.
1.2 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)
• 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.
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Η ∆Η.Κ.Ε.Καρδίτσας υλοποιεί έξι ∆οµές Βοήθεια στο Σπίτι
Το πρόγραµµα στεγάζεται στα γραφεία της ∆ιοίκησης.
Α/Α

1. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΠΙΠΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2
3

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΡΓΥΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

Κοινωνικός
Λειτουργός
Νοσηλεύτρια
Οικογενειακή Βοηθός

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο.Χ
Ο.Χ
Ο.Χ

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

2. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΖΑΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

2
3

ΛΕΤΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινωνικός
Λειτουργός
Νοσηλεύτρια
Οικογενειακή Βοηθός

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο.Χ
Ο.Χ
Ο.Χ

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

3. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΜΠΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

2
3

ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΚΟΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Κοινωνικός
Λειτουργός
Νοσηλεύτρια
Οικογενειακή Βοηθός

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο.Χ
Ο.Χ
Ο.Χ

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

4. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΙΤΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΒΑΣΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

2
3

ΚΑΡΥΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΑΡΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Κοινωνικός
Λειτουργός
Νοσηλεύτρια
Οικογενειακή Βοηθός

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο.Χ
Ο.Χ
Ο.Χ
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Το πρόγραµµα στεγάζεται σε κοινοτικό κτίριο του ∆.∆. Καλλιφωνίου.
Α/Α

5. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

2
3

ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΝΗ
ΣΧΙΖΟΔΗΜΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΑ

Κοινωνικός
Λειτουργός
Νοσηλεύτρια
Οικογενειακή Βοηθός

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο.Χ
Ο.Χ
Ο.Χ

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

6. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΓΚΟΛΦΩ

2
3

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΒΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Κοινωνικός
Λειτουργός
Νοσηλεύτρια
Οικογενειακός Βοηθός

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο.Χ
Ο.Χ
Ο.Χ

1.3 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.
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.
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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 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΒΟΥΡΔΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΜΟΥΤΣΙΜΠΑΜΠΙΤΣ ΣΟΝΙΑ
ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Νηπιαγωγός
Νηπιαγωγός
Καθαριστής

Ο.Χ
Ο.Χ
Ο.Χ. ΠΛΗΣΙΟΝ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Το πρόγραµµα στεγάζεται σε µισθωµένο χώρο 150,00 τ.µ ισόγειο στο ∆.∆.
Καρδιτσοµαγούλας στην Καρδίτσα.
Α/Α
1
2

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΟΥΣΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ

Νηπιαγωγός
Θεατρολόγος

Ο.Χ
Α.Χ (Αποσπασμένος
από τον Δήμο)

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 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΓΙΟΛΔΑΣΗ)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΙΔΟΣ 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

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1
2

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΛΟΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Εκπαιδευτικός
Εκπαιδευτικός

3

ΦΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Καθαρίστρια

Ο.Χ
Α.Χ (Αποσπασμένος
από τον Δήμο)
Ο.Χ

Το πρόγραµµα στεγάζεται σε χώρο που παραχωρήθηκε από τον ∆ήµο Καρδίτσας εµβαδού
150,00 τ.µ ισόγειο στο ∆.∆. Προδρόµου.
Α/Α
1

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΜΠΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΧΑΒΡΟΥΖΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ
Ο.Χ
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2
3

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

Ο.Χ
Ο.Χ

1.4. Υλοποίηση προγράµµατος 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 ευρωπαϊκές
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
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΛΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

Ο.Χ

1.5 Τράπεζα Ρουχισµού
Στο πλαίσιο της συντονισµένης στρατηγικής της ∆Η.ΚΕ.Κ για την κοινωνική προστασία και
αλληλεγγύη των ευπαθών κοινωνικών οµάδων και την καταπολέµηση της φτώχειας
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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
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Α/Α
1

ΜΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΛΗΤΗΡΑΣ

Ο.Χ ΠΛΗΣΙΟΝ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

2. Κατανοµή δράσεων του ετήσιου προϋπολογισµού
Οι δράσεις κατανέµονται στον παρακάτω πίνακα.
Στον πίνακα ορίζεται ο αριθµός των µηνών, ανά έτος, κατά τους οποίους υφίσταται η
σχετική δραστηριότητα, όπως αυτή έχει εκτεθεί στο παραπάνω τµήµα του σχεδίου.
Α/Α

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΤΟΣ 2013
(αριθμός μηνών)

1

Διοικητικές και Οικονομικές Λειτουργίες

12

2

Λειτουργία 6 Δομών του προγράμματος

12

«Βοήθεια στο Σπίτι»
3

Λειτουργία 5 Δομών του προγράμματος «

12

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(Κ.Δ.Α.Π»
4

Λειτουργία του προγράμματος

12

«Ιατροκοινωνικό Κέντρο για τσιγγάνους –
Κέντρο Στήριξης ΡΟΜΑ»
5

Λειτουργία Τράπεζας Ρουχισμού

….

………

12

3. Αιτιολόγηση της σύνδεσής των δραστηριοτήτων µε τις αρµοδιότητες του ΟΤΑ
Όλες οι δραστηριότητες που ασκεί η δηµοτικής επιχείρηση περιλαµβάνονται στους σκοπούς
της και συνδέονται άµεσα µε τις αρµοδιότητες του άρθρου 75 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού
κώδικα.
4. Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε ετήσια βάση
4.1. Προϋπολογισµός λειτουργικών εξόδων
Συγκεντρωτικά το κόστος ανά δραστηριότητα και έτος περιγράφεται στον κάτωθι πίνακα:
Ανάλυση προϋπολογισµού ανά δραστηριότητα:
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4.1.1 ∆ιοίκηση
Προϋπολογισµός λειτουργικών εξόδων υπηρεσιών, δραστηριοτήτων και ,
υποχρεώσεων
Έξοδα Διοικητικών λειτουργιών
Α/Α

Κ.Λ.Σ

1

14

16
2

60

3

61

4

62

5

62.07

6

63

7

64

65

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Αγορά Παγίων
Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & λοιπός Εξοπλισμός
Εξοδα κτήσεως Ακινητοποιήσεων (Λογισμικό
κ.λ.π)
Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού
Έξοδα Προσωπικού
Αμοιβές τρίτων
Αμοιβές Προέδρου Δ.Σ
Αμοιβές Μελών Δ.Σ
Αμοιβές Λογιστή
Αμοιβές Δικηγόρων
Αμοιβές Ελεγκτών
Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας
Παροχές Τρίτων
Ηλεκτρικό ρεύμα (ΔΕΗ)
Τηλέφωνα
Ασφάλιστρα κτιρίων
Ταχυδρομικά & μεταφορικά
Ενοίκια κτιρίων
Ύδρευση
Έξοδα συντήρησης
Κτιρίου
Εξοπλισμού
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
Διάφορα Έξοδα
Έξοδα ταξιδίων
Έξοδα προβολής & Διαφήμισης
Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων
Συνδρομές σε περιοδικά - εφημερίδες
Συνδρομές - εισφορές σε επαγγελματικές οργανώσεις
Δωρεές για κοινωφελείς σκοπούς
Έντυπα & Γραφική ύλη
Καύσιμα & λοιπά υλικά θέρμανσης
Υλικά καθαριότητας
Υλικά Φαρμακείου
Έξοδα Δημοσιεύσεων Ισολογισμών & προσκλήσεων
Έξοδα Δημοσιεύσεων Αγγελιών & Ανακοινώσεων
Διάφορα Έξοδα
Τόκοι & Συναφή Έξοδα
Τόκοι & έξοδα Τραπεζικών Χρηματοδοτήσεων

ΕΤΟΣ 2013
4.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
131.204,28
131.204,28
43.700,00
7.200,00
0
25.000,00
7.000,00
4.000,00
500,00
38.000,00
5.000,00
15.000,00
0,00
2.000,00
15.000,00
1.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0
0
41.000,00
3.000,00
4.000,00
1.000,00
3.000,00
1.000,00
3.000,00
15.000,00
1.000,00
2.000,00
1.500,00
1.500,00
2.000,00
3.000,00
35.000,00
20.000,00
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81

Προμήθειες Εγγυητικών Επιστολών
Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα
Φορολογικά Πρόστιμα & προσαυξήσεις
Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων

15.000,00
5.500,00
3.500,00
2.000,00

Σύνολο Δαπανών

305.904,28

4.1.2 ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨

Υλοποίηση προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι
Α/Α

Κ.Λ.Σ

1

14

2

60

3

61

4

62

5

6

63

7

64

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΤΟΣ 2013
Ποσό σε €

Αγορά Παγίων
Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & λοιπός Εξοπλισμός
Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού
Έξοδα Προσωπικού
Αμοιβές τρίτων
Αμοιβές Λογιστή
Παροχές Τρίτων
Ηλεκτρικό ρεύμα (ΔΕΗ)
Τηλέφωνα
Ασφάλιστρα αυτοκινήτων
Ταχυδρομικά & μεταφορικά
Ύδρευση
Έξοδα συντήρησης
Κτιρίων
Εξοπλισμού
Μεταφορικών Μέσων
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
Φόροι & τέλη κυκλοφορία μεταφορικών μέσων
Διάφορα Έξοδα
Έξοδα κινήσεως μεταφορικών μέσων
Έξοδα ταξιδίων
Έξοδα προβολής & Διαφήμισης
Έξοδα εκδηλώσεων
Συνδρομές σε περιοδικά - εφημερίδες
Έντυπα & Γραφική ύλη
Καύσιμα & λοιπά υλικά θέρμανσης
Υλικά καθαριότητας
Υλικά Φαρμακείου
Έξοδα Δημοσιεύσεων Αγγελιών & Ανακοινώσεων
Διάφορα Έξοδα

0,00
0,00
0,00
326.625,12
326.625,12
0,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
19.200,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
3.000,00

Σύνολο Δαπανών

351.225,12

4.1.3 ¨Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών¨
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Υλοποίηση προγραμμάτων ΚΔΑΠ
Α/Α

Κ.Λ.Σ

1

14

2

60

3

61

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
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 ΚΔΑΠ (θεατρολόγος,
μουσικός, ζωγράφος κλπ ανάλογα με το ωρολόγιο
πρόγραμμα)

4

62

5

6

64

Παροχές Τρίτων
Ηλεκτρικό ρεύμα (ΔΕΗ)
Τηλέφωνα
Ασφάλιστρα κτιρίων
Ταχυδρομικά & μεταφορικά
Ενοίκια κτιρίων
Ύδρευση
Έξοδα συντήρησης
Κτιρίου
Εξοπλισμού
Διάφορα Έξοδα
Έξοδα ταξιδίων
Έξοδα προβολής & Διαφήμισης
Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων - εορτών
Συνδρομές σε περιοδικά - εφημερίδες
Έντυπα & Γραφική ύλη
Καύσιμα & λοιπά υλικά θέρμανσης
Υλικά καθαριότητας
Υλικά Φαρμακείου
Έξοδα Δημοσιεύσεων Αγγελιών & Ανακοινώσεων
Διάφορα Έξοδα
Σύνολο Δαπανών

ΕΤΟΣ 2013
Ποσό σε €
7.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
173.858,04
173.858,04
30.000,00
30.000,00
22.600,00
6.000,00
4.000,00
0,00
0,00
12.000,00
600,00
5.000,00
5.000,00
0,00
32.000,00
0,00
0,00
5.000,00
1.500,00
10.000,00
8.000,00
3.000,00
1.000,00
0,00
2.500,00
270.958,04

4.1.4 ¨Ιατροκοινωνικό Κέντρο¨

Ιατροκοινωνικό Κέντρο
Α/Α

Κ.Λ.Σ

1

14

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Αγορά Παγίων
Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & λοιπός Εξοπλισμός

ΕΤΟΣ 2013
Ποσό σε €
500,00
500,00
0,00
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2

60

3

61

62
4

62.07
5
64
6

Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού
Έξοδα Προσωπικού
Αμοιβές τρίτων
Αμοιβή Ιατρού
Αμοιβή Ψυχολόγου
Αμοιβή Διαμεσολαβητή
Αμοιβή ειδικού παιδαγωγού
Αμοιβή Φύλαξης - Ασφάλειας
Αμοιβές Λογιστή
Αμοιβή Γυμναστή
Παροχές Τρίτων
Ηλεκτρικό ρεύμα (ΔΕΗ)
Τηλέφωνα
Ταχυδρομικά & μεταφορικά
Ύδρευση
Έξοδα συντήρησης
Κτιρίων
Εξοπλισμού
Διάφορα Έξοδα
Έξοδα ταξιδίων
Έξοδα προβολής & Διαφήμισης
Έξοδα εκδηλώσεων
Συνδρομές σε περιοδικά - εφημερίδες
Έντυπα & Γραφική ύλη
Καύσιμα & λοιπά υλικά θέρμανσης
Υλικά καθαριότητας
Υλικά Φαρμακείου
Έξοδα Δημοσιεύσεων Αγγελιών & Ανακοινώσεων
Διάφορα Έξοδα
Σύνολο Δαπανών

36.863,56
36.863,56
83.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
8.000,00
15.000,00
0,00
3.700,00
2.000,00
1.500,00
0
200
1.000,00
1000
0
1.500,00
0,00
0
0,00
0
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
500,00
126.563,56

4.1.5 ¨Τράπεζα Ρουχισµού¨

Έξοδα Τράπεζας Ρουχισμού
Α/Α

Κ.Λ.Σ

1

14

2

60

3

61

4

62

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
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

ΕΤΟΣ 2013
Ποσό σε €
1.000,00
1.000,00
0,00
12.794,88
12.794,88
0,00
0,00
8.200,00
2.000,00
0,00
0
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5

6

64

Ύδρευση
Ενοίκια Κτιρίων
Έξοδα συντήρησης
Κτιρίων
Εξοπλισµού
∆ιάφορα Έξοδα
Έξοδα προβολής & ∆ιαφήµισης
Έξοδα εκδηλώσεων
Συνδροµές σε περιοδικά - εφηµερίδες
Έντυπα & Γραφική ύλη
Καύσιµα & λοιπά υλικά θέρµανσης
Υλικά καθαριότητας
Υλικά Φαρµακείου
∆ιάφορα Έξοδα
Σύνολο Δαπανών

200,00
6.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
500,00
23.494,88

4.1.6. Προϋπολογισµός Εξόδων – ∆απανών
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
Α/Α

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1
2
3
4
5

Λειτουργία διοικητικής υπηρεσίας
Υλοποίηση προγραμμάτων Βοήθεια στο σπίτι
Υλοποίηση προγραμμάτων ΚΔΑΠ
Λειτουργία Ιατροκοινωνικού Κέντρου
Λειτουργία Τράπεζας Ρουχισμού

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΟΣ 2013
Ποσό σε ευρώ
305.904,28
352.225,12
269.958,04
126.563,56
23.494,88

1.078.145,88

5. 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:
5α Έσοδα διοικητικών λειτουργιών
Α/Α
1
2
3

ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ
Επιχορήγηση ΟΑΕΔ πλησίον σύνταξης & AMEA
Χορηγίες προβολών και εκδηλώσεων
Ενοίκια χειμερινού & θερινού κινηματογράφου

Σύνολο Εσόδων
5β. Υλοποίηση προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι

ΕΤΟΣ 2013
Ποσό σε ευρώ
54.600,00
0,00
40.000,00

94.600,00
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"Βοήθεια στο Σπίτι"
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ

ΕΤΟΣ 2013
Ποσό σε ευρώ

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 Νο 6 Ιτάμου

1
2
3
4
5
6

60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00

Σύνολο Εσόδων

360.000,00

Χρηµατοδότηση 100% Περιφέρεια Θεσσαλίας και Ε.Ε.Τ.Α.Α.
5γ. Υλοποίηση προγραµµάτων Κ∆ΑΠ
Χρηµατοδότηση Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Κ.Δ.Α.Π
Α/Α

1
2
3
4
5

ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ

ΕΤΟΣ 2013
Ποσό σε ευρώ

Επιδότηση προγράμματος
ΚΔΑΠ1 Γαρδικίου
ΚΔΑΠ2 Καρδιτσομάγουλας
ΚΔΑΠ3 Γιολδάση
ΚΔΑΠ4 Αρτεσιανού
ΚΔΑΠ5 Κάμπου

42.000,00
42.000,00
63.000,00
42.000,00
56.000,00

Σύνολο Εσόδων

245.000,00

5δ.
Υλοποίη
ση
προγραμ
μάτων
ΙΑΤΡΟΚΟ
ΙΝΩΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΓΙΑ
ΤΣΙΓΓΑΝ
ΟΥΣ -

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ

Ιατροκοινωνικό Κέντρο
Α/Α

1

ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ
Επιδότηση προγράμματος
Κέντρο Μαύρικα

Σύνολο Εσόδων

ΕΤΟΣ 2013
Ποσό σε ευρώ
134.400,00

134.400,00

ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ-ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ
Χρηµατοδότηση 100% Περιφέρεια Θεσσαλίας & Ε.Ε.Τ.Α.Α.
5ε. Υλοποίηση τράπεζας Ρουχισμού
Α/Α

1

ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ

ΕΤΟΣ 2013
Ποσό σε ευρώ

Επιδότηση προγράμματος
Έσοδα

0,00

Σύνολο Εσόδων

0,00

6. Ύψος της χρηµατοδότησης της επιχείρησης από τον ∆ήµο Καρδίτσας για το έτος
2013.
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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 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟ∆ΩΝ - ΕΞΟ∆ΩΝ 2013
ΕΞΟ∆Α
ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΣΟ∆Α

433.631,99

0,00
40.000,00

433.631,99

339.031,99

Εσοδα Ενοικίων
Χρηµατοδότηση από ΟΑΕ∆

54.600,00

ΕΣΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗ (Χρηµατοδότηση από ∆ήµο)
ΕΞΟ∆Α ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

360.000,00

ΕΣΟ∆Α ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

360.000,00

Χρηµατoδότηση 100% Ε.Ε.Τ.Α.Α
ΕΞΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Κ.∆.Α.Π

360.000,00

245.000,00

ΕΣΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.∆.Α.Π
Χρηµατοδότηση100% E.E.T.A.A
ΕΞΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΣΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ
Χρηµατοδότηση 100% από Ε.Ε.Τ.Α.Α
ΕΞΟ∆Α ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ

360.000,00

245.000,00

245.000,00

245.000,00

134.400,00
134.400,00

134.400,00

134.400,00

23.494,88

Χρηµατοδότηση από ΟΑΕ∆
ΕΣΟ∆Α ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ
(Χρηµατοδότηση από ∆ήµο)

23.494,88

23.494,88

Κρατήσεις Φόρων Προς Απόδοση

329.770,56

329.770,56

1.526.297,43

1.526.297,43

0,00

Μερικά Σύνολα Προυπολογισµού

Ήτοι:

ΕΤΟΣ

(Α) ΔΑΠΑΝΕΣ
(ΠΟΣΟ ΣΕ €)

2013

1.196.526,87

(Β) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(ΠΟΣΟ ΣΕ €)
834.000,00

(Γ) = (Α)-(Β)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ
ΟΤΑ
(ΠΟΣΟ ΣΕ €)
362.526,87
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ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.196.526,87

834.000,00

362.526,87

7. Αναθεώρηση χρηµατοδότησης
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.

Μειοψήφησαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ Γεννάδιος, Καρκαλέτση, Ντελής, Σουφλάκος,
Γιοβάνης, Μακροστέργιος, Τσαντήλας και Χάρµπας.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 217/2013
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

