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ΑΞΟΝΔ ΔΣΗΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΡΑΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 

 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ  –  31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 

Α. ΔΗΑΓΩΓΖ 

 Σν εηήζην πξφγξακκα δξάζεο θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ, θαζψο θαη ηεο νξγάλσζεο ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο. 

 ην εηήζην πξφγξακκα θαζνξίδνληαη νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη, νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, 

θαζψο θαη ε νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο, κε παξάιιειε εμεηδίθεπζε ησλ δξάζεσλ ηεο πεξηφδνπ απφ 1 

Ιαλνπαξίνπ 2015 κέρξη θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2015.  

Κχξηνο ζηφρνο απνηειεί ε ζπκβνιή - ζπλδξνκή ηεο επηρείξεζεο: 

• ζηελ εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ηελ ζπλδξνκή ζηελ νηθνλνκηθή επεκεξία θαη 

απαζρνιεζηκφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ,  

• ζηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, κε ηελ πηνζέηεζε κνληέινπ αεηθφξνπ αλάπηπμεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη αζηηθνχ ή  δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο, 

• ζηελ αλάδεημε ηνπ πνιηηηζηηθνχ – πνιηηηζκηθνχ απνζέκαηνο ηεο πεξηνρήο. 

Β. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΣΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ ΠΟΤ ΘΑ ΤΛΟΠΟΗΖΔΗ Ζ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015 

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ε επηρείξεζε ζα πινπνηήζεη ην έηνο  2015 ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζθνπνχο 

ηεο ίδξπζεο ηεο. Αγγίδνπλ ηνλ ηνκέα  ηεο ππνζηήξημεο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο βξεθηθήο – παηδηθήο – 

ηξίηεο ειηθίαο κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ Βνήζεηα ζην πίηη ή Καη’ νίθνλ Φξνληίδα πληαμηνχρσλ, 

Βξεθηθφο, Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο θαη Κέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ. Δπίζεο 

πεξηιακβάλνπλ ηνλ ηνκέα Μνπζηθήο Δθπαίδεπζεο κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο Μνπζηθήο ρνιήο, ηεο 

Φηιαξκνληθήο θαη ησλ Γεκνηηθψλ Υνξσδηψλ (ελειίθσλ θαη παηδηθψλ). Γηα ην έηνο 2015 επίζεο 

πξνβιέπεηαη  θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ λεντδξπζέληνο Κέληξνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο .   

πγθεθξηκέλα γηα ην έηνο 2015 πξνβιέπνληαη: 

 

Σνκέαο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο 

Βνήζεηα ζην πίηη  

Λεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο Βνήζεηα ζην πίηη ην νπνίν κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

(θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, λνζειεπηέο θαη νηθνγελεηαθνί βνεζνί) παξέρεη ζε ειηθησκέλνπο θαη άηνκα πνπ 

ρξήδνπλ θαη’ νίθνλ βνήζεηα θνηλσληθέο, ζπκβνπιεπηηθέο ηαηξηθέο θαη ππεξεζίεο νηθηαθήο θξνληίδαο. Η 

κνλάδα Βνήζεηα ζην πίηη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θξνληίδαο ζε ειηθησκέλνπο θαη άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο (ΑκΔΑ), ζηνρεχεη κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζηελ παξακνλή ηνπο ζην νηθείν θπζηθφ θαη θνηλσληθφ 

ηνπο πεξηβάιινλ, ηε δηαηήξεζε ηεο ζπλνρήο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, ηελ απνθπγή ρξήζεο ηδξπκαηηθήο 

θξνληίδαο ή θαηαζηάζεσλ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ηελ εμαζθάιηζε αμηνπξεπνχο θαη πγηνχο δηαβίσζεο 

θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο. 

Σαπηφρξνλα, ζηφρν απνηειεί ε απνδέζκεπζε ησλ γπλαηθψλ απφ ηελ θξνληίδα ησλ ειηθησκέλσλ θαη 

ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ηνπο ζηελ απαζρφιεζε, ε 

ζηαδηνδξνκία θαη ν ζπκβηβαζκφο ηεο επαγγεικαηηθήο κε ηελ νηθνγελεηαθή δσή. 



Κέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ 

Σα Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ (Κ.Γ.Α.Π.) είλαη Μνλάδεο ζηηο νπνίεο 

απαζρνινχληαη παηδηά ειηθίαο 6 -12 ρξφλσλ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εκέξαο.  

           θνπφο ησλ ΚΓΑΠ ηεο επηρείξεζεο είλαη ε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε ησλ παηδηψλ γηα νξηζκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εκέξαο, εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ, ε ζσζηή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ κε 

αηνκηθή ή νξγαλσκέλε δξαζηεξηφηεηα ή κέζα απφ νξγαλσκέλεο νκάδεο εξγαζηεξίσλ θαζψο θαη ε 

εμππεξέηεζε ησλ γνληψλ. 

Σν ΚΓΑΠ παξέρεη ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο:  

 Τγηεηλή θαη αζθαιή απαζρφιεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ παηδηψλ κε ηελ 

αλάπηπμε ηεο αηνκηθήο θαη νκαδηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

 Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ έθθξαζεο. ςπραγσγίαο, άζιεζεο, 

 Αλάπηπμε θηιηθψλ δεζκψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ,  

 Δλεκέξσζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη παξαπνκπή ζε θνξείο πνπ παξέρνπλ εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο.   

 

Βξεθηθόο θαη Βξεθνλεπηαθόο ηαζκόο 

  Οη Βξεθηθνί θαη Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί είλαη νη Μνλάδεο πνπ θξνληίδνπλ παηδηά πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο απφ 8 κελψλ κέρξη 2,5 εηψλ θαη απφ 2,5 έσο 5 εηψλ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εκέξαο.  

     θνπφο ηνπ βξεθηθνχ θαη βξεθνλεπηαθνχ  ζηαζκνχ είλαη ε θαζεκεξηλή θχιαμε, θξνληίδα, 

εκεξήζηα δηαηξνθή, δηαπαηδαγψγεζε θαη ςπραγσγία λεπίσλ θαη βξεθψλ εξγαδφκελσλ γνλέσλ, ε 

πνιχπιεπξε λνεηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή, ςπρνζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, ε 

πξνπαξαζθεπή ηνπο γηα ηε θπζηθή κεηάβαζή ηνπο απφ ηελ νηθνγελεηαθή δσή ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

Ο Βξεθηθφο θαη Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο παξέρεη ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο:  

 Τγηεηλή θαη αζθαιή παξακνλή, πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο θάζε ειηθίαο θηινμελνχκελσλ 

παηδηψλ, ζε θηίξην θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηηο νξηδφκελεο ζην άξζξν 3, ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο.  

 Απαζρφιεζε, δηαπαηδαγψγεζε, παηρλίδη, ςπραγσγία, αλάπαπζε, ςπρνινγηθή βνήζεηα αλάινγα κε 

ηελ ειηθία.  

 Μέξηκλα γηα ηελ νκαιή ςπρνζπλαηζζεκαηηθή θαη πγηεηλή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθήο ελεκέξσζεο θαη ππνζηήξημεο ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.  

  Τγηεηλή θαη επαξθή δηαηξνθή κε ζσζηή πνηνηηθή ζχλζεζε.  

  Φξνληίδα γηα ηελ αηνκηθή θαζαξηφηεηά ηνπο, θαζψο θαη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ηεο 

Μνλάδαο.  

 Σαθηηθή ηαηξηθή παξαθνινχζεζε απφ παηδίαηξν κε ηνλ νπνίν έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε ε Δπηρείξεζε 

θαζψο θαη ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ επί ηαηξηθψλ ζεκάησλ ησλ παηδηψλ ηνπο. 

 

ΣΟΜΔΑ  ΜΟΤΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Λεηηνπξγία ηεο Γεκνηηθήο Μνπζηθήο ρνιήο Αηγηλίνπ Γήκνπ Πχδλαο Κνιηλδξνχ  θαη ησλ 

Φηιαξκνληθψλ κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ θαη ηελ ρνξήγεζε ηίηισλ ζπνπδψλ. Παξάιιεια 

δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα εθδειψζεσλ. πγθεθξηκέλα ζα ιεηηνπξγήζνπλ ε Φηιαξκνληθή 



ηνπ πξψελ Γήκνπ Μεζψλεο, ε Φηιαξκνληθή ηνπ πξψελ Γήκνπ Αηγηλίνπ, ε Φηιαξκνληθή ηνπ πξψελ 

Γήκνπ Κνιηλδξνχ θαη ε Γεκνηηθή Μνπζηθή ρνιή Αηγηλίνπ Γήκνπ Πχδλαο Κνιηλδξνχ. 

    Πξνβιέπεηαη ε δηνξγάλσζε ηκεκάησλ θηιαξκνληθήο, δεκνηηθήο ρνξσδίαο, ηκεκάησλ 

παξαδνζηαθψλ θαη ζχγρξνλνπ ρνξνχ, ζεάηξνπ θιπ. Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε απαζρφιεζε δαζθάισλ 

κνπζηθήο γηα ηελ δηνξγάλσζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ησλ ηκεκάησλ, νη νπνίνη ππνινγίδνληαη 

ζε δεθαπέληε άηνκα.  

   Πξνβιέπεη αθφκα ηελ επηκέιεηα γηα ην πξφγξακκα καζεκάησλ, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ ρψξσλ εθκάζεζεο, ηελ ηήξεζε παξνπζηνινγίνπ ησλ καζεηψλ. 

   Η ελαζρφιεζε κε ηηο ηέρλεο θαη ην πλεχκα πνπ μεθίλεζε ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο 

πεξηζηαζηαθά έπξεπε λα πάξεη κηα πην ζπγθεθξηκέλε κνξθή. 

  Η χπαξμε  ηεο Γεκνηηθήο Μνπζηθήο ρνιήο απνηειεί κηα ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ Γήκνπ πνπ ζηνρεχεη ζηελ πηζηνπνηεκέλε θαη πνηνηηθή κνπζηθή θαηάξηηζε ησλ λέσλ 

ζπνπδαζηψλ ηεο. 

  Η Μνπζηθή ρνιή εληάρζεθε θαη ιεηηνπξγεί κε ηε θξνληίδα ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο 

Γήκνπ Πχδλαο – Κνιηλδξνχ. Σν πξνεγνχκελν λνκηθφ πξφζσπν κε ηελ επσλπκία «Γεκνηηθή Μνπζηθή 

ρνιή Αηγηλίνπ» αλαγλσξίζηεθε απφ ηελ αξκφδηα δηεχζπλζε ηνπ ππνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ κε αξηζκ: 

(Κ.Δ.Σ.Υ.Ν /70824/25-8-09/ΦΔΚ 1764). Οπζηαζηηθά ιεηηνχξγεζε ην δηδαθηηθφ έηνο 2009-2010/2010-

2011/2012 κε ηα εμήο ηκήκαηα. 

1. Σκήκα Κιαζηθήο Καηεύζπλζεο 

Α. ρνιή Βηνιηνχ, δπλακηθφηεηαο έμη (6) καζεηψλ 

Β. ρνιή Πιήθηξσλ – Πηάλν, 2 ηκήκαηα είθνζη (20) καζεηψλ 

Γ. ρνιή Κιαζηθήο Κηζάξαο,  2 ηκήκαηα ηξηάληα (30) καζεηψλ 

2. Μνπζηθή Πξνπαηδεία 

Σξία (3) ηκήκαηα, δπλακηθφηεηαο ηξηάληα (30) παηδηψλ κε έκθαζε ζην ξπζκφ ησλ θξνπζηψλ. 

3. ρνιή Θεσξεηηθώλ 

Σξία (3) ηκήκαηα, δπλακηθφηεηαο είθνζη πέληε (25) παηδηψλ.   

4. Σκήκα Διιεληθήο Μνπζηθήο – Παξαδνζηαθήο Καηεύζπλζεο Δθκάζεζε 

παξαδνζηαθώλ νξγάλσλ 

 
     ρνιή γθάηληαο, δπλακηθφηεηαο δέθα (10) αηφκσλ (απηνρξεκαηνδνηνχκελα). Τπάξρεη 

πξφβιεςε θαη γηα εθκάζεζε άιισλ παξαδνζηαθψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ (Καβάιη, Μπνπδνχθη, 

Μπαγιακάο, Αθνξληεφλ, παξαδνζηαθά θξνπζηά θ.ά.) 

  Η Μνπζηθή ρνιή εθηφο απφ θέληξν Μνπζηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη θαη θνξέαο πνιηηηζκνχ, 

ζπκβάιινληαο ελεξγά ζηελ θαιιηηερληθή δσή ηνπ ηφπνπ καο.  

  Έρνπλ νξγαλσζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ελδηαθέξνπζεο πξσηνβνπιίεο θαη πνηθίιεο εθδειψζεηο 

εληφο θαη εθηφο ηνπ Γήκνπ. πλεξγάδεηαη κε πνιηηηζηηθνχο θνξείο ζην δηεπξπκέλν Γήκν θαζψο θαη κε 

ηελ πεξηθέξεηα. 

  Ο πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ λέα ζρνιηθή ρξνληά πεξηιακβάλεη κνπζηθέο θαιιηηερληθέο 

παξαζηάζεηο  θάζε κήλα. 



Οη Φηιαξκνληθέο πεξηιακβάλνπλ ηκήκαηα ελεξγψλ κειψλ αιιά θαη λέα ηκήκαηα (θπηψξηα). 

Δπίζεο ιεηηνπξγνχλ ηκήκαηα δεκνηηθψλ ρνξσδηψλ, κεηθηέο (Αηγηλίνπ, Κνιηλδξνχ θαη Μεζψλεο) 80 

αηφκσλ, παηδηθή 25 αηφκσλ θαη λεαληθή 20 αηφκσλ. 

Οη αλσηέξσ δξαζηεξηόηεηεο πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη δηνηθεηηθά. πλεπώο νξηδόληηα ζε 

όιεο ηηο παξαπάλσ δξάζεηο ππάξρεη ε αλάγθε ηεο δηνηθεηηθήο θαη γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο 

όισλ ησλ ελεξγεηώλ.  

Γ.  Καηαλνκή δξάζεσλ κέζα ζην έηνο 2015 – δηάξθεηα πξνγξάκκαηνο  

Οη παξαπάλσ δξάζεηο θαηαλέκνληαη αλά έηνο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Η δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δξάζεο νξίδεηαη απφ 01/01/2015 έσο 31/12/2015. 

ηνλ πίλαθα νξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ κελψλ, αλά έηνο, θαηά ηνπο νπνίνπο πθίζηαηαη ε ζρεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, φπσο απηή έρεη εθηεζεί ζην παξαπάλσ ηκήκα ηνπ ζρεδίνπ.  

Α/Α  ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΔΣΟ 2015 

(αξηζκόο κελώλ) 

1 Μνλάδα πξνγξάκκαηνο Βνήζεηα ζην πίηη   12 

2 Λεηηνπξγία ηκεκάησλ θηιαξκνληθήο, 

κνπζηθήο ζρνιήο, δεκνηηθώλ ρνξσδηώλ   

12 

3 Κέληξνπ Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο 

Παηδηώλ 

12 

4 Βξεθηθόο θαη Βξεθνλεπηαθόο ηαζκόο   12 

5 Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο    Σελ πεξίνδν πνπ ζα 

πινπνηνχληαη πξνγξάκκαηα απφ 

ην ΙΝΔΓΙΒΙΜ  

 

Γ. Αηηηνιόγεζε ηεο ζύλδεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ ΟΣΑ  

χκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ θψδηθα νη Γήκνη έρνπλ κεηαμχ άιισλ 

ηηο θάησζη αξκνδηφηεηεο:  

Οη δεκνηηθέο θαη νη θνηλνηηθέο αξρέο δηεπζχλνπλ θαη ξπζκίδνπλ φιεο ηηο ηνπηθέο  ππνζέζεηο, 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο εγγχηεηαο, κε ζηφρν ηελ  πξνζηαζία, ηελ αλάπηπμε 

θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ηεο  ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

 

Οη αξκνδηόηεηεο ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ αθνξνύλ, θπξίσο, ηνπο ηνκείο: 

α) Αλάπηπμεο, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη, ηδίσο: 

1. Η πξνζηαζία, ε αμηνπνίεζε θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ ηνπηθψλ θπζηθψλ πφξσλ θαη πεξηνρψλ,  ησλ 

ηακαηηθψλ πεγψλ θαη ησλ ήπησλ ή αλαλεψζηκσλ κνξθψλ ελέξγεηαο, θαζψο θαη ε θαηαζθεπή, ζπληήξεζε 

θαη δηαρείξηζε ησλ ζρεηηθψλ έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ,  ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 



2. Η κειέηε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, εθκεηάιιεπζε θαη δηαρείξηζε ησλ δηθηχσλ θπζηθνχ  αεξίνπ, 

ζχκθσλα κε  ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

3. Ο εμειεθηξηζκφο, ε επέθηαζε ειεθηξηθψλ δηθηχσλ  θαη γεληθφηεξα δηθηχσλ ελέξγεηαο,  εληφο ησλ 

δηνηθεηηθψλ ηνπο νξίσλ, γηα θνηλσθειείο ζθνπνχο, θαζψο θαη γηα ηελ ηφλσζε ηεο  αλάπηπμεο ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο. 

4. Η κειέηε, θαηαζθεπή θαη εθκεηάιιεπζε βηνηερληθψλ θέληξσλ θαη θηηξίσλ ζηηο εηδηθέο  βηνηερληθέο θαη 

βηνκεραληθέο δψλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην πιαίζην ηνπ πνιενδνκηθνχ θαη ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

5. Η εθπφλεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο  ηνπο. 

6. Η εθπφλεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ έξεπλαο  θαη ηερλνινγίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο  πεξηνρήο 

ηνπο. 

7. Ο ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ππνδνκψλ γηα ηε ζηήξημε ηεο  ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο, φπσο έξγσλ νδνπνηίαο, ζπζηεκάησλ άξδεπζεο, αληηπιεκκπξηθψλ θαη  εγγεηνβειηησηηθψλ 

έξγσλ. 

8. Η εθπφλεζε, πινπνίεζε θαη ε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ 

ηνπο θαη ηελ πξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία  ζέξεηξσλ θαη άιισλ 

εγθαηαζηάζεσλ αλαςπρήο θαη δηαθνπψλ. 

9. Η δηνίθεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ ρψξσλ ηεο δψλεο ιηκέλα δηθαηνδνζίαο ηνπο, θαζψο θαη ε  

θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ αλαγθαίσλ ιηκεληθψλ έξγσλ. 

10. Η ίδξπζε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε  δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ αγνξψλ. 

11. Η θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ πγξψλ θαπζίκσλ. 

12. Η δηαρείξηζε, ε αμηνπνίεζε θαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο δεκνηηθήο θαη θνηλνηηθήο πεξηνπζίαο  θαη ε 

θαηαζθεπή,  ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ θηηξίσλ. 

13. Η εθκεηάιιεπζε δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ δαζψλ. 

14. Η δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ θαιιηεξγεηηθψλ εθηάζεσλ θαη  

βνζθνηφπσλ, θαζψο θαη απνθαιππηφκελσλ θαιιηεξγεηηθψλ εθηάζεσλ πνπ ηνπο παξαρσξνχληαη απφ ην 

Γεκφζην. 

 

β) Πεξηβάιινληνο, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη, ηδίσο: 

1. Η εθπφλεζε ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ,  αξρηηεθηνληθνχ 

θαη  πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ. 

2. Η πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, ε πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο θαη ησλ  εζσηεξηθψλ 

πδάησλ απφ ηελ αιηεία  (ιηκλνζάιαζζεο, ιίκλεο, ηρζπνηξνθεία, πνηακνί) θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο 

ξχπαλζεο ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο. 

3. Η ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ εξγαζηεξίσλ. 

4. Η θαζαξηφηεηα φισλ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηεο εδαθηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο, ε απνθνκηδή  θαη 

δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, θαζψο θαη ε θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ  

απνρέηεπζεο θαη βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη ε ιήςε πξνιεπηηθψλ θαη θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ γηα  ηελ 

πξνζηαζία ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ρψξσλ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ απφ  εθδήισζε 

ππξθαγηάο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε ζρεηηθή λνκνζεζία. 



5. Η παξνρή ζπλδξνκήο ζηελ αξκφδηα ππξνζβεζηηθή ππεξεζία, κε θάζε πξφζθνξν κέζν πνπ  δηαζέηνπλ, 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ, ηδίσο ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ δαζηθφ ραξαθηήξα. 

6. Η ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ζθαγείσλ. 

7. Η κειέηε, δηαρείξηζε θαη εθηέιεζε πξνγξακκάησλ  νηθηζηηθήο θαη πνιενδνκηθήο αλάπηπμεο. 

8. Η ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη αλάπιαζε ησλ πεξηνρψλ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο,  θπξίσο ζε 

πεξηνρέο φπνπ αλαπηχζζεηαη εθκεηάιιεπζε νξπθηνχ πινχηνπ θαη εγθαζίζηαληαη κνλάδεο επεμεξγαζίαο 

απνβιήησλ. 

9. Η ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζέκαηα πνιενδνκίαο, ρσξνηαμίαο θαη ρξήζεσλ γεο, φπσο απηή  πξνβιέπεηαη απφ 

ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

10.Ο θαζνξηζκφο ησλ ρψξσλ γηα ηε δεκηνπξγία θνηκεηεξίσλ θαη ε παξνρή γλψκεο γηα ηνλ  θαζνξηζκφ 

ρψξσλ απνηέθξσζεο λεθξψλ. 

 

γ) Πνηόηεηαο Εσήο θαη Δύξπζκεο Λεηηνπξγίαο ησλ Πόιεσλ θαη ησλ Οηθηζκώλ, ζηνλ νπνίν  

πεξηιακβάλεηαη, ηδίσο: 

1. Η εμαζθάιηζε θαη δηαξθήο βειηίσζε ησλ ηερληθψλ θαη θνηλσληθψλ ππνδνκψλ ζηηο πφιεηο θαη  ηα 

ρσξηά φπσο  ε θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ χδξεπζεο, αθαιάησζεο, 

ηειεζέξκαλζεο, έξγσλ ειεθηξνθσηηζκνχ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ε  δεκηνπξγία  ρψξσλ πξαζίλνπ, 

ρψξσλ αλαςπρήο, πιαηεηψλ θαη ινηπψλ ππαίζξησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 

2. Η ζπκκεηνρή ζην έξγν ηεο αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο θαη ε δηελέξγεηα κεηαθνξάο γηα ηε  κεηαθίλεζε 

θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ηνπο, θαζψο θαη ε κεηαθνξά γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ηελ αλαςπρή απηψλ, φπσο 

νξίδεηαη  ζην άξζξν 83  θαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

3. Ο θαζνξηζκφο, ε θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη εθκεηάιιεπζε ππφγεησλ θαη ππέξγεησλ ρψξσλ  

ζηάζκεπζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζηάζκεπζεο ησλ απηνθηλήησλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία. 

4. Η ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο, ν θαζνξηζκφο πεδνδξφκσλ, κνλνδξνκήζεσλ θαη θαηεπζχλζεσλ ηεο  

θπθινθνξίαο, ε απνκάθξπλζε εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ θαη γεληθφηεξα ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ 

απνθπγή δπζκελψλ επηδξάζεσλ ζηελ αζθάιεηα ηεο  θπθινθνξίαο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

5. Ο θαζνξηζκφο ησλ ρψξσλ θαη ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ θαη ησλ  εκπνξνπαλεγχξεσλ,  

γηα άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ δηελεξγνχληαη ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο, θαηά ηε 

ζρεηηθή λνκνζεζία, θαζψο θαη ησλ ρψξσλ γηα  ηελ πξνζσξηλή δηακνλή κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκηαθψλ 

νκάδσλ.  

6. Ο θαζνξηζκφο ρψξσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε πιαηζίσλ πξνβνιήο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο, θαζψο  θαη ν 

πξνζδηνξηζκφο εηδηθφηεξσλ πξνδηαγξαθψλ θαηαζθεπήο θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπνζέηεζεο  δηαθεκηζηηθψλ 

πιαηζίσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο  λνκνζεζίαο. 

7. Η πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή κε ηε δεκηνπξγία Γξαθείσλ Δλεκέξσζεο ηνπ θαηαλαισηή ζρεηηθά  κε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπ, ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ αγαζψλ θαη  ππεξεζηψλ θαη 

ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο  αξκφδηεο αξρέο. 

8. Ο πξνζδηνξηζκφο εηδηθφηεξσλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ίδξπζεο θαη εγθαηάζηαζεο  θαηαζηεκάησλ, 

επηρεηξήζεσλ θαη ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο πνπ επεξεάδνπλ ην θπζηθφ, 



πνιηηηζηηθφ θαη αξρηηεθηνληθφ πεξηβάιινλ,  θαζψο θαη ηελ αηζζεηηθή, θπζηνγλσκία θαη ηηο ελ γέλεη 

ιεηηνπξγίεο ηεο πφιεο. 

9. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ φξσλ θαη ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ζε θαηαζηήκαηα, ηα νπνία  

ιεηηνπξγνχλ ζηελ πφιε, ζην πιαίζην ησλ πγεηνλνκηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο  δηνίθεζεο. 

10. Η κέξηκλα θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, φπσο ν  πγεηνλνκηθφο έιεγρνο 

ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ δεμακελψλ λεξνχ, ν πγεηνλνκηθφο έιεγρνο  ησλ θαηαζηεκάησλ θαη 

επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο, ν έιεγρνο ηεο  ερνξχπαλζεο, ηεο θνηλήο εζπρίαο 

θαη ηεο εθπνκπήο ξχπσλ, ζνξχβσλ θαη άιισλ επηβαξχλζεσλ  ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηξνρνθφξα, ε 

πεξηζπιινγή θαη ελ γέλεη ε κέξηκλα γηα ηα αδέζπνηα δψα  θαη ε δεκηνπξγία θαηαθπγίσλ, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία. 

11. Η κέξηκλα θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ  θαηνίθσλ, φπσο ν 

έιεγρνο ζήκαλζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζηηο νδνχο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ 

πνπ εθηεινχλ έξγα θαη ελαπνζέηνπλ πιηθά θαη  εξγαιεία ζηηο νδνχο ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ δηθηχνπ, 

ε ιήςε κέηξσλ θαη ν έιεγρνο γηα  ηελ πξνζηαζία απφ επηθίλδπλεο νηθνδνκέο, απφ έιιεηςε κέηξσλ 

αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ζε  εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη θαη γεληθφηεξα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα  ηε δσή θαη ηελ πεξηνπζία ησλ θαηνίθσλ. 

12. Η κέξηκλα θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο ησλ  πφιεσλ θαη 

ησλ νηθηζκψλ. 

13. Η κέξηκλα θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε πξφζβαζε ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 

14. Η νλνκαζία ησλ νδψλ, πιαηεηψλ, ε ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ πιεξνθνξίαο θαη ε αξίζκεζε  θηηζκάησλ. 

δ) Απαζρόιεζεο, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη, ηδίσο: 

1. Η πινπνίεζε ή ε ζπκκεηνρή ζε νινθιεξσκέλα ηνπηθά ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα δξάζεο θαη  

πξσηνβνπιίεο γηα ηελ εθαξκνγή θαη αλάπηπμε πνιηηηθψλ πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο 

θνηλσληθήο ελζσκάησζεο δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ αλέξγσλ, ζην πιαίζην  ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ 

πνιηηηθψλ. 

2. Πξνψζεζε θαη ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ππεξεζηψλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο,  κε ηελ 

ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξσλ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Κέληξσλ  Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο θαη  θπξίσο ησλ πιεζπζκψλ ησλ 

νξεηλψλ, αγξνηηθψλ θαη λεζησηηθψλ πεξηνρψλ, ζην πιαίζην ηνπ  εζληθνχ θαη επξσπατθνχ ζρεδηαζκνχ. 

3. πκβνιή ζηελ απνξξφθεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο ηνπο κε ηελ αλάπηπμε  

ζπκβνπιεπηηθψλ δξάζεσλ πνπ παξέρνληαη δσξεάλ πξνο ηνπο αλέξγνπο, κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ 

ελζάξξπλζή ηνπο γηα ηελ εμεχξεζε απαζρφιεζεο, θαζψο θαη  ζηελ πξνψζεζε ίζσλ επθαηξηψλ 

πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κε ηε δεκηνπξγία Γεκνηηθψλ  θαη Κνηλνηηθψλ Γξαθείσλ Δλεκέξσζεο 

γηα ηελ Απαζρφιεζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο  δεκφζηνπο θνξείο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηεο 

πεξηνρήο ηνπο. 

ε) Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη, ηδίσο: 

1. Η εθαξκνγή πνιηηηθψλ ή ε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ππνζηήξημε θαη θνηλσληθή 

θξνληίδα ηεο βξεθηθήο θαη παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο ηξίηεο ειηθίαο, κε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 

λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ηδξπκάησλ φπσο παηδηθψλ θαη  βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, βξεθνθνκείσλ, 



νξθαλνηξνθείσλ, θέληξσλ αλνηθηήο πεξίζαιςεο θαη εκεξήζηαο θξνληίδαο, ςπραγσγίαο θαη αλαςπρήο 

ειηθησκέλσλ,  γεξνθνκείσλ θ.ιπ. θαη ηε κειέηε θαη εθαξκνγή ζρεηηθψλ θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ. 

2. Η εθαξκνγή πνιηηηθψλ ή ε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα, πνπ ζηνρεχνπλ ζηε  κέξηκλα, 

ππνζηήξημε θαη θξνληίδα εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο  θαη ηελ 

πξναγσγή ςπρηθήο πγείαο, φπσο δεκηνπξγία δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ηαηξείσλ,  θέληξσλ αγσγήο 

πγείαο, ππνζηήξημεο θαη απνθαηάζηαζεο αηφκσλ κε αλαπεξία, θέληξσλ ςπρηθήο  πγείαο, ζπκβνπιεπηηθήο 

ζηήξημεο ησλ ζπκάησλ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη βίαο θαηά ζπλνηθνχλησλ πξνζψπσλ θαη θέληξσλ 

πξφιεςεο θαηά  εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. 

3. Η κέξηκλα γηα ηε ζηήξημε αζηέγσλ θαη νηθνλνκηθά αδχλαησλ δεκνηψλ, κε ηελ παξαρψξεζε  

δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ νηθνπέδσλ ζε απηνχο ή κε ηελ παξνρή ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ, εηδψλ  

δηαβίσζεο θαη πεξίζαιςεο ζε θαηνίθνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα δηαβίσζεο θαηά  ηηο 

πξνβιέςεηο απηνχ ηνπ Κψδηθα. 

4. Η ζρεδίαζε, ε νξγάλσζε, ν ζπληνληζκφο θαη ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη πξσηνβνπιηψλ  γηα ηελ 

πξφιεςε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο, κε ηε δεκηνπξγία Σνπηθψλ πκβνπιίσλ Πξφιεςεο 

Παξαβαηηθφηεηαο. 

5. Ο ζρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο γηα ηελ  έληαμε 

αζίγγαλσλ, παιηλλνζηνχλησλ νκνγελψλ, κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ ζηελ θνηλσληθή,  νηθνλνκηθή θαη 

πνιηηηζηηθή δσή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

6. Η πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο κε ηε  δεκηνπξγία 

ηνπηθψλ δηθηχσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη νκάδσλ εζεινληψλ πνπ ζα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ ππνβνήζεζε ηνπ  έξγνπ ηεο θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Κνηλφηεηαο. 

 

ζη) Παηδείαο, πνιηηηζκνύ θαη αζιεηηζκνύ, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη, ηδίσο: 

1. Η θαηαζθεπή, δηαρείξηζε θαη βειηίσζε ησλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ ηνπ εζληθνχ  ζπζηήκαηνο ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο Παηδείαο θαη ηδηαίηεξα ε ζπληήξεζε, ε  θαζαξηφηεηα θαη ε θχιαμε 

ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ. 

2. Η ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία βηβιηνζεθψλ. 

3.Η ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ. 

4. Η ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πάξθσλ θπθινθνξηαθήο αγσγήο. 

5. Η εθαξκνγή πνιηηηθψλ γηα ηελ αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ, ε πξνβνιή  ησλ 

πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ θαη ησλ ζχγρξνλσλ πνιηηηζηηθψλ έξγσλ πνπ παξάγνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, κε ηε 

δεκηνπξγία πνιηηηζηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ θέληξσλ,  κνπζείσλ, πηλαθνζεθψλ, θηλεκαηνγξάθσλ θαη 

ζεάηξσλ, θηιαξκνληθψλ θαη ζρνιψλ δηδαζθαιίαο  κνπζηθήο, ζρνιψλ ρνξνχ, δσγξαθηθήο, γιππηηθήο 

θ.ιπ., θαζψο θαη ε κειέηε θαη εθαξκνγή  πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

6. Η πξνζηαζία κνπζείσλ, κλεκείσλ, ζπειαίσλ, θαζψο θαη αξραηνινγηθψλ θαη ηζηνξηθψλ ρψξσλ  ηεο 

πεξηνρήο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ. 

7. Η επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη αμηνπνίεζε παξαδνζηαθψλ θαη ηζηνξηθψλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ θαη  θηηξίσλ 

πνπ παξαρσξνχληαη απφ δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο. 



8. Η δηνξγάλσζε ζπλαπιηψλ, ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ θαη άιισλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ή ε  

ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηά. 

9. Η πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ, ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, ζχκθσλα  κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία. 

10. Η αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ. 

11. Η θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο δεκνηηθψλ θαη  

θνηλνηηθψλ γπκλαζηεξίσλ, αζιεηηθψλ θέληξσλ θαη δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ρψξσλ άζιεζεο. 

12. Η πξνψζεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο καδηθνχ αζιεηηζκνχ θαη δηνξγάλσζε  

αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ. 

 

δ) Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη, ηδίσο: 

1. Ο ζπληνληζκφο θαη ε επίβιεςε ηνπ έξγνπ ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ πξφιεςε,  εηνηκφηεηα, 

αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζηξνθψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα δηνηθεηηθά ηνπο φξηα. 

2. Η δηαηχπσζε εηζήγεζεο γηα ην ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο ηνπο, ζην  πιαίζην ηνπ 

εηήζηνπ εζληθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ε εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ, κέηξσλ θαη  δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

πεξηνρή ηνπο ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ  ζρεδηαζκνχ. 

3. Η δηάζεζε θαη ν ζπληνληζκφο δξάζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ γηα ηελ  πξφιεςε, 

εηνηκφηεηα, αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζηξνθψλ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο. 

Από ηελ αλάιπζε ησλ αλσηέξσ, είλαη θαλεξή ε  ζύλδεζή ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηηο αξκνδηόηεηεο 

ηνπ ΟΣΑ.  

 

Δ. Κνζηνιόγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ππεξεζηώλ ζε εηήζηα βάζε  

 

Πξνϋπνινγηζκόο ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ  

πγθεληξσηηθά αλά δξαζηεξηφηεηα θαη έηνο ην θφζηνο πεξηγξάθεηαη ζηνλ θάησζη πίλαθα:   

Α/Α  ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ  ΔΣΟ 2015 

Πνζό ζε 

επξώ   

1 Λεηηνπξγία ηκήκαηνο θηιαξκνληθήο, κνπζηθήο 

ζρνιήο, δεκνηηθψλ ρνξσδηψλ   

82.000,00 

2 Μνλάδα πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην πίηη» ή «Καη’ 

νίθνλ θξνληίδα ζπληαμηνχρσλ» 

289.800,00 

3 Κέληξνπ Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ 243.600,00 

4 Βξεθηθφο θαη Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο   159.736,37 

5 Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο    Σα έμνδα ιεηηνπξγίαο  

ζα θαιπθζνχλ απφ ην 

ΙΝΔΓΙΒΙΜ 

 ύλνιν 775.136,37 

 

 



Αλάιπζε πξνϋπνινγηζκνύ αλά δξαζηεξηόηεηα: 

 

I. Λεηηνπξγία ηκήκαηνο Μνπζηθήο ρνιήο- Φηιαξκνληθήο  

Α. ΠΡΟΩΠΗΚΟ  

Πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεζεί  

Δηδηθόηεηα Άηνκα Δηήζηεο απνδνρέο   ύλνιν 2015      

(12 κήλεο) 

Καζεγεηέο 

κνπζηθήο 

5 25.000,00 25.000,00 

Γεληθό ύλνιν 5 25.000,00 25.000,00 

 

 

Β.  ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ  

Δίδνο εμόδσλ  Μεληαία δαπάλε  ύλνιν 2015 (12 

κήλεο) 

Αλαιψζηκα θαη 

γξαθηθή χιε 

208,34 2.500,00 

Γηάθνξα έμνδα 

(ηαρπδξνκηθά, 

ηειεθσληθά, θαχζηκα 

ζέξκαλζεο, θσηηζκφο) 

95,84 1.150,00 

Έμνδα πξνβνιήο & 

δηαθήκηζεο  

41,67 500,00 

Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ 416,67 5.000,00 

Δλνίθηα  566,67 6.800,00 

Γεληθό ύλνιν 1.329,19 15.950,00 

 

 

Γ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΑΓΗΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ  

Δίδνο επελδπηηθήο 

δαπάλεο 

ύλνιν 2015 (12 

κήλεο) 

Πξνκήζεηα κνπζηθψλ 

νξγάλσλ θαη 

κνπζηθνχ εμνπιηζκνχ 

5.000,00 

Γεληθό ύλνιν 5.000,00 

 

 

Σν αλσηέξσ πνζό κπνξεί λα αλαπξνζαξκνζηεί  αλ νη αλάγθεο πξνκήζεηαο κνπζηθώλ  

νξγάλσλ ην επηβάιινπλ.  

 

 

 



Γ.  ΔΚΓΖΛΩΔΗ  

ΜΟΤΙΚΗ ΥΟΛΗ 

Ηαλνπάξηνο: Δπίζθεςε γηα παξαθνινχζεζε πλαπιίαο ζε θξαηηθή νξρήζηξα Β. Διιάδαο. 

Φεβξνπάξηνο: Οξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ θαη κνπζηθψλ εθδειψζεσλ κε ηελ επθαηξία ηνπ ενξηαζκνχ ηεο 

επεηείνπ ηεο επαλάζηαζεο ηνπ Κνιηλδξνχ ηεο 22αο Φεβξνπαξίνπ 1878.  Οξγάλσζε Απνθξηάηηθσλ 

εθδειψζεσλ. 

Μάξηηνο: Μνπζηθή εθδήισζε ρνξσδηψλ. 

Απξίιηνο: πλαπιία ζε εθθιεζηαζηηθφ ρψξν κε ζέκα ηα Πάζε θαη ε Αλάζηαζε. 

Μάηνο: Μνπζηθή Παξάζηαζε. 

Ηνύληνο: Μνπζηθή θαινθαηξηλή εθδήισζε κε ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ ηεο Μνπζηθήο  ρνιήο. 

Ηνύιηνο: Φεζηηβάι Β. Πηεξίαο. 

Οθηώβξηνο: πλαπιία ησλ θαζεγεηψλ γηα φια ηα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ. 

Ννέκβξηνο:   Μνπζηθφ αθηέξσκα ζε Έιιελεο ζπλζέηεο. 

Γεθέκβξηνο: Υξηζηνπγελληάηηθε πλαπιία ησλ καζεηψλ ηεο Μνπζηθήο ρνιήο. 

 

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΥΗΣΡΑ 

1.  Κάιαληα Πξσηνρξνληάο  (01.01) 

1. Γηνξηή Θενθαλείσλ (06.01) 

2. Δπαλάζηαζε  Κνιηλδξνχ (22.02) 

3. 25ε Μαξηίνπ – Παξέιαζε – Καηάζεζε ζηεθάλσλ (25.03) 

4. Μ. Παξαζθεπή 

5. Πεξηθνξά εηθφλαο (15.08) 

6. 28ε Οθησβξίνπ – Παξέιαζε- Καηάζεζε ζηεθάλσλ (28.10) 

7. Κάιαληα Υξηζηνπγέλλσλ ( 24.12) 

8. Υξηζηνπγελληάηηθε εθδήισζε ζε ζρνιεία (Γεθέκβξηνο 2015) 

9. Δθδήισζε κε δεκνηηθά ηξαγνχδηα ζην Πνιχθεληξν 

10. Δθδήισζε κε δεκνηηθά ηξαγνχδηα ζηελ πιαηεία Ληβαδίνπ 

11. Δθδήισζε ζηε Καηεξίλε (ζπκκεηνρή) 

12. Πεξηθνξά εηθφλαο Αγ. Παξαζθεπήο (26.07) 

13. Πεξηθνξά εηθφλαο Αγ. Γεσξγίνπ, Μαθξχγηαινο 

14. Πεξηθνξά εηθφλαο, Παιαηνρψξη Αιεμάλδξεηαο, Αγθαζηά θαη Ν. Πξφδξνκν Ηκαζίαο  

15. πκκεηνρή ζε έλαξμε θαη ιήμε αγψλσλ 

16. Δθδήισζε κε ειαθξνιατθά ηξαγνχδηα ζην Πνιχθεληξν  

17. Κεδείεο επηθαλψλ πξνζψπσλ 

18. πκκεηνρή ζε εθδειψζεηο ηνπ Πνιηηηζηηθνχ ζπιιφγνπ  «Ν. Λνχζεο» 

19. πκκεηνρή ή/ θαη δηνξγάλσζε δηάθνξσλ ζεκαηηθψλ εθδειψζεσλ (Φεζηηβάι κνπζηθήο ) ζηελ 

Πηεξία ή ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 

20. Πεξηθνξά εηθφλαο Παλαγίαο (15 Απγνχζηνπ) Ν. Αγαζνχπνιε  

21.  Πεξηθνξά εηθφλαο Απνζηφινπ Παχινπ  (29 Ινπλίνπ)  Μεζψλε  

22.  Πεξηθνξά εηθφλαο Αγίαο Παξαζθεπήο (26 Ινπλίνπ)  Π. Διεπζεξνρψξη  



 

Οη παξαπάλσ εθδειψζεηο θνζηνινγνχληαη γηα ην έηνο 2015 κε ην πνζφ ησλ 36.050,00 €  

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΟΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ:    

2015 Α+Β+Γ+Γ=  82.000,00 Δπξψ  

 

ΗI. Μονάδα προγράμμαηος «Βοήθεια ζηο πίηι»   

 

Α. ΠΡΟΩΠΗΚΟ  

Πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεζεί  

Δηδηθόηεηα Άηνκα Μήλεο Μεληαίεο απνδνρέο 

(ύλνιν απνδνρώλ: 

Μηθηέο απνδνρέο θαη 

εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ)  

ύλνιν 2015 

(12 κήλεο) 

Κνηλσληθνί 

Λεηηνπξγνί 

5 12 6.908,72 82.904,69 

Ννζειεπηέο 4 12 5.149,88 61.798,56 

Οηθηαθνί 

Βνεζνί 

5 12 5.866,78 70.401,36 

Γηνηθεηηθφ 

πξνζσπηθφ 

4 12 4.826,28 57.915,39 

Γεληθό 

ύλνιν 

17 12 22.400,65 273.020,00 

   

Β.  ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ  

Δίδνο εμόδσλ  Μεληαία δαπάλε  ύλνιν 2015      

(12 κήλεο) 

Αλαιψζηκα  100,00 1.200,00 

Φάξκαθα  300,00 3.600,00 

Έμνδα κεηαθηλήζεσλ  300,00 3.600,00 

Γηάθνξα έμνδα 

(ηαρπδξνκηθά, 

ηειεθσληθά, θαχζηκα 

ζέξκαλζεο) 

50,00 

 

600,00 

Έμνδα πξνβνιήο & 

δηαθήκηζεο  

20 240,00 

πληήξεζε 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

(ζέξβηο, ηέιε 

θπθινθνξίαο, 

αζθάιεηα θηι) 

50 600,00 

πληήξεζε 

ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ θαη 

πεξηθ. 

πγθξνηεκάησλ 

20 240,00 

Γεληθό ύλνιν 840,00 10.080,00 



Γ. ΑΜΟΗΒΔ ΣΡΗΣΩΝ  

Δηδηθόηεηα Άηνκα Μεληαίεο 

απνδνρέο  

ύλνιν 2015 

(12κήλεο) 

Λνγηζηήο  1 200,00 2.400,00 

Γεληθό ύλνιν 1 200,00 2.400,00 

 

 

Γ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΑΓΗΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ  

Δίδνο επελδπηηθήο 

δαπάλεο 

ύλνιν 

2015(12κήλεο) 

Πξνκήζεηα ηαηξηθψλ 

κεραλεκάησλ 

1.300,00 

Πξνκήζεηα 

ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ 

ζπγθξνηεκάησλ 

3.000,00 

Γεληθό ύλνιν 4.300,00 

 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  «Βνήζεηα ζην πίηη»   

2015 Α+Β+Γ+Γ= 289.800,00 Δπξψ  

 

Απαιιάζζεηαη ηνπ ΦΠΑ (Άξζξν 22 παξ.1 πεξ. ζ΄ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ - λ.2859/00) 

 

 

 

ΗII. Μονάδες Κένηρο Γημιοσργικής Απαζτόληζης Παιδιών  

Α. ΠΡΟΩΠΗΚΟ  

Πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεζεί  

Δηδηθόηεηα Άηνκα Μήλεο Μεληαίεο απνδνρέο 

(ύλνιν απνδνρώλ: 

Μηθηέο απνδνρέο θαη 

εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ)  

ύλνιν 2015 

(12 κήλεο) 

Νεπηαγσγνί, 

παηδαγσγνί θαη 

εθπαηδεπηέο 

7 12 8.850,00 106.200,00 

Βνεζεηηθφ 

πξνζσπηθφ 

3 12 4.500,00 54.000,00 

Γεληθό ύλνιν 8 12 10.183,33 160.200,00 

 

 

 



Β.  ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ  

Δίδνο εμόδσλ  Μεληαία δαπάλε  ύλνιν 2015      

(12 κήλεο) 

Αλαιψζηκα  3.000,00 36.000,00 

Φάξκαθα  41,67 500,00 

Έμνδα κεηαθνξάο 

καζεηψλ  

250,00 3.000,00 

Γηάθνξα έμνδα 

(ηαρπδξνκηθά, 

ηειεθσληθά, θαχζηκα 

ζέξκαλζεο, είδε 

θαζαξηφηεηαο) 

1.100,00 13.200,00 

Έμνδα πξνβνιήο & 

δηαθήκηζεο  

125,00 1.500,00 

Έμνδα ζπληήξεζεο 

θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ 

833,34 10.000,00 

Γεληθό ύλνιν 5.350,01 64.200,00 

 

 

Γ. ΑΜΟΗΒΔ ΣΡΗΣΩΝ  

Δηδηθόηεηα Άηνκα Μεληαίεο 

απνδνρέο  

ύλνιν 2015 

(12κήλεο) 

Σερληθνί 1 416,67 5.000,00 

Λνγηζηήο  1 500 6.000,00 

Γεληθό ύλνιν 2 916.67 11.000,00 

 

 

Γ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΑΓΗΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ  

Δίδνο επελδπηηθήο 

δαπάλεο 

ύλνιν 2015 

(12κήλεο) 

Πξνκήζεηα επίπισλ 8.200,00 

Γεληθό ύλνιν 8.200,00 

 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΓΑΠ:    

2015 Α+Β+Γ+Γ= 243.600,00 Δπξψ  

 

Απαιιάζζεηαη ηνπ ΦΠΑ (Άξζξν 22 παξ.1 πεξ. ζ΄ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ - λ.2859/00) 

 

 



IV. Μονάδα Βρεθικού και Βρεθονηπιακού ηαθμού  

Α. ΠΡΟΩΠΗΚΟ  

Πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεζεί  

Δηδηθόηεηα Άηνκα Μήλεο Μεληαίεο απνδνρέο (ύλνιν 

απνδνρώλ: Μηθηέο 

απνδνρέο θαη εηζθνξέο 

εξγαδνκέλσλ)  

ύλνιν 2015 

(12 κήλεο) 

Νεπηαγσγνί, 

παηδαγσγνί θαη 

εθπαηδεπηέο 

4 12 7.095,08 85.140,96 

Βνεζεηηθφ 

πξνζσπηθφ 

2 12 1.300,00 15.600,00 

Γεληθό ύλνιν 3 24 8.395,08 100.740,96 

 

Β.  ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ  

Δίδνο εμόδσλ  Μεληαία δαπάλε  ύλνιν 2015      

(12 κήλεο) 

Αλαιψζηκα  2.000,00 24.000,00 

Φάξκαθα  57,95  695,40 

Γηάθνξα έμνδα 

(ηαρπδξνκηθά, 

ηειεθσληθά, θαχζηκα 

ζέξκαλζεο, είδε 

θαζαξηφηεηαο) 

800,00 9.600,00 

Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ 375,00 4.500,00 

Έμνδα πξνβνιήο & 

δηαθήκηζεο  

100,00 1.200,00 

Έμνδα ζπληήξεζεο 

θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ 

500,00 6.000,00 

Έμνδα ζπληήξεζεο 

επίπισλ θαη ινηπνχ 

εμνπιηζκνχ 

100,00 1.200,00 

Γεληθό ύλνιν 3.932,95 47.195,40 

Γ. ΑΜΟΗΒΔ ΣΡΗΣΩΝ  

Δηδηθόηεηα Άηνκα Μεληαίεο 

απνδνρέο  

ύλνιν 2015 

(12κήλεο) 

Παηδίαηξνο 1 583,34 7.000,00 

Λνγηζηήο  1 400,00 4.800,00 

Γεληθό ύλνιν 2 983,34 11.800,00 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΒΡΔΦΙΚΟ ΚΑΙ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟ 

ΣΑΘΜΟ:    

2015  Α+Β+Γ= 159.736,37 Δπξψ  

 



Απαιιάζζεηαη ηνπ ΦΠΑ (Άξζξν 22 παξ.1 πεξ. ζ΄ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ - λ.2859/00) 

 

 

Σ. Τπνινγηζκόο ησλ ΔΟΓΩΝ ηεο επηρείξεζεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

ζε εηήζηα βάζε (απνδεκηώζεηο γηα  παξνρή ππεξεζηώλ, επηρνξεγήζεηο θιπ). 

 

πγθεληξσηηθά αλά δξαζηεξηφηεηα θαη έηνο ηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ζε εηήζηα βάζε (απνδεκηψζεηο γηα  παξνρή ππεξεζηψλ, επηρνξεγήζεηο θιπ). 

πεξηγξάθνληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα:   

 

 

ΔΟΓΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ  

Α/Α  ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ  ΔΣΟ  2015 

Πνζό ζε 

επξώ   

1 Λεηηνπξγία ηκήκαηνο 

θηιαξκνληθήο, κνπζηθήο 

ζρνιήο   

32.000,00 

2 Μνλάδα πξνγξάκκαηνο 

«Βνήζεηα ζην πίηη» ή 

«Καη νίθνλ θξνληίδα 

ζπληαμηνχρσλ» 

289.800,00 

3 Κέληξνπ Γεκηνπξγηθήο 

Απαζρφιεζεο Παηδηψλ 

243.600,00 

4 Βξεθηθφο θαη 

Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο   

159.736,37 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ   725.136,37 

 

 

5. Ύςνο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο Δπηρείξεζεο από ηνλ Γήκν γηα ην νηθνλνκηθό έηνο. 

 

Σν χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Γήκνπ θαη ε αλάιπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο 

πξνο ηελ επηρείξεζε γηα νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ κείνλ ηα έζνδα απφ ηηο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο φπσο αλαιπηηθά 

εθηέζεθαλ ζηα ηκήκαηα  4 θαη 5 ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ.  

 

 



ΔΣΟ   (Α) 

ΓΑΠΑΝΔ  

(ΠΟΟ Δ 

€) 

(Β) 

ΔΟΓΑ ΑΠΟ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

(ΠΟΟ Δ €) 

(Γ) = (Α) – (Β)  

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

ΑΠΟ ΟΣΑ  

(ΠΟΟ Δ €) 

2015 
775.136,37 725.136,37 50.000,00 

ΤΝΟΛΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ   

775.136,37 725.136,37 50.000,00 

 

7.  Υξεκαηνξνέο  

Η θαηαβνιή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Γήκν γίλεηαη κε ηελ Πηζηνπνίεζε Πξνφδνπ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο θαη ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ λφκηκνπ παξαζηαηηθνχ απφ ηελ επηρείξεζε, μερσξηζηά γηα θάζε 

είδνο δξαζηεξηφηεηαο φπσο απηέο νξηνζεηνχληαη ζην άξζξν 1 ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο.  

    Σν πνζφ απηφ ζα θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθά απφ ην Γήκν ζηελ επηρείξεζε ζε 2  εμακεληαίεο 

δφζεηο, σο εμήο:  

 

ΜΖΝΑ  

2015 

Έζνδα από 

δξαζηεξηόηεηεο 

επηρείξεζεο   

Έμνδα  από 

δξαζηεξηόηεηεο 

επηρείξεζεο   

Πνζά θαηαβνιήο 

από ην Γήκν  

1νο  
387.568,18 362.568,18 25.000,00 

6
νο

 
387.568,19 362.568,19 25.000,00 

ΤΝΟΛΟ  
775.136,37 725.136,37 50.000,00 

 

8. Αλαζεώξεζε πξνγξάκκαηνο δξάζεο  

Σν πξφγξακκα δξάζεο δελ απαηηείηαη λα αλαζεσξεζεί εάλ πξνθχςνπλ εληφο ηνπ έηνπο 

απμνκεηψζεηο ησλ εμφδσλ θαη εζφδσλ θαηά δξαζηεξηφηεηα ή παξερφκελε ππεξεζία, πνπ δελ νδεγνχλ ζε 

αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ δήκν.  

ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε απαηηείηαη ε αλαζεψξεζή ηνπ θαη λέα απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, ε νπνία πάλησο πξέπεη λα απέρεη ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο απφ ηε ζρεηηθή πξνεγνχκελε 

απφθαζή ηνπ. 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΦΔΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

 ΠΤΓΝΑ- ΚΟΛΗΝΓΡΟΤ 

 

 

ΜΠΗΕΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 



     

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ                                                                    

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                                             Αριθ. Αποφ.  71/2014 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                    Αριθ. πρωτ.  878 /07-11-2014 

∆ΗΜΟΥ ΠΥ∆ΝΑΣ-ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ 
 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 13/2014  της τακτικής συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

«∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΥ∆ΝΑΣ-ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ» 

 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Αναµόρφωση προϋπολογισµού 2014 . 

 
 Σήµερα, στις 05/11/2014 και ώρα 19:00 στην έδρα της «∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

∆ήµου Πύδνας Κολινδρού στον Κολινδρό Πιερίας  συνήλθε σε συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

∆ηµοτικής Κοινωφελούς  Επιχείρησης ∆ήµου Πύδνας Κολινδρού ύστερα από την   859/30-10-2014  

πρόσκληση  του Προέδρου  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη του ∆.Σ., 

σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣ∆∆Α 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’. 

 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω έξι (6)µέλη 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Χλεµές ∆ηµήτριος Πρόεδρος 1. Ντιούδης Μηνάς Μέλος 

2. Λαζαρίδης Νικόλαος, Μέλος 2. Καλογεράκη Αθηνά, Μέλος 

3. Βασιλειάδου Ξανθίππη, Μέλος 3. Βούρας ∆ηµήτριος Μέλος   

4. Κάνος Ευάγγελος Αντιπρόεδρος  

5. Βάλη Αριστέα, Μέλος  

6. Κουρέα Αργυρώ, Μέλος  

 Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου  

Πύδνας-Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών Κ
α
 Βάλη Αριστέα.           

 
   Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε το 4

ο
  θέµα της  ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπόψη των µελών ότι 

σύµφωνα µε τις παρ.1-3 του άρθρου 260 του ∆.Κ.Κ, η  διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται 

σύµφωνα µε ιδιαίτερο προϋπολογισµό  εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη 

∆ηµοτική διαχείριση.  

 

Το οικονοµικό έτος της διαχείρισης των επιχειρήσεων συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος. 

 

 Προκειµένου να αντιµετωπισθούν νέες ανάγκες που έχουν δηµιουργηθεί απαιτείται η 

αναπροσαρµογή του προϋπολογισµού έτους 2014 και ενίσχυση σε υφιστάµενους κωδικούς. 

 Μετά από την Γ’ τροποποίηση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2014 το 

αποθεµατικό  Κ.Α. 02.41.02.00.0000 ποσού 2.849,13 € διαµορφώθηκε  στα 6.621,76 € 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΗΧΞΩ1Π-ΒΑΝ



 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α 

 
1. Από τον  ΚΑ εξόδων  62.07.11.0103 «Επισκευή και συντήρηση Βρεφονηπιακού σταθµού Π. 

Ελευθεροχωρίου» ποσού 9.000,00 € µεταφέρεται στον  ΚΑ 02.41.02.00.0000 «Αποθεµατικό»   

συνολικό ποσό 7.000,00 € λόγω του ότι δεν θα χρησιµοποιηθεί  εντός του  έτους λόγω µη έγκρισης της 
δαπάνης από το ελεγκτικό συνέδριο.   και το ποσό που αποµένει είναι  2000,00 €. 

2. Από τον ΚΑ εξόδων 62.07.11.0104 «Επισκευή και συντήρηση κτιρίου Κ∆ΑΠ Καταχά» ποσού  

7.200,00€ µεταφέρεται στον Κ.Α 02.41.02.00.0000 «Αποθεµατικό» συνολικό  ποσό 7.000,00 € λόγω  

του ότι δεν θα χρησιµοποιηθεί  εντός του  έτους λόγω µη  έγκρισης της      δαπάνης από το ελεγκτικό 

συνέδριο   και το ποσό που αποµένει είναι  200,00 € . 

3. Από τον ΚΑ εξόδων 62.07.11.0105 «Επισκευή και ανακατασκευή στεγών Βρεφονηπιακού 

σταθµού και   Κ∆ΑΠ » ποσού  9.800,00 € µεταφέρεται στον Κ.Α  02.41.02.00.0000 «Αποθεµατικό» 

συνολικό  ποσό 9.800,00 € λόγω  του ότι δεν θα χρησιµοποιηθεί  εντός του  έτους λόγω µη  έγκρισης 

της   δαπάνης από το ελεγκτικό συνέδριο   και το ποσό που αποµένει είναι 0,00 € . 

4. Από τον ΚΑ εξόδων 02.60.04.41.0000 «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» ποσού  420.000,00 € µεταφέρεται στον Κ.Α  

02.41.02.00.0000 «Αποθεµατικό» συνολικό  ποσό 18.000,00 € λόγω  του ότι δεν θα χρησιµοποιηθεί  

εντός του  έτους   και το ποσό που αποµένει είναι 402.000,00 € . 

 

Μετά τα παραπάνω το συνολικό ποσό που µεταφέρεται στον ΚΑ 02.41.02.00.0000 «Αποθεµατικό» 

είναι 41.800.00 € και διαµορφώνεται σε (6.621,76 €+41.800,00 €  = 48.421,76 € ) 

 

Από το ενισχυµένο αποθεµατικό  Κ.Α 02. 41.02.00.0000 που ανέρχεται σε 48.421,76 € διανέµεται 

συνολικό  ποσό 48.400,00 € και ενισχύονται οι παρακάτω Κ.Α µε τα αντίστοιχα ποσά: 

 

5. Ενισχύουµε τον Κ.Α. εξόδων 64.80.05.0000 «∆ικαστικά και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων» ποσού 8.500,00 € µε  το ποσό των 16.800,00 € λόγω µη επαρκούς πρόβλεψης 

διαµορφώνοντας τον σε 25.300,00 €, µε τη σύνταξη της 2
ης

 αναµόρφωσης του προϋπολογισµού 

οικονοµικού έτους 2014 προβλέφθηκε στον  εν λόγω κωδικό ποσό 8.500,00 € το οποίο δεν επαρκεί. 
6. Ενισχύουµε τον Κ.Α. εξόδων 62.07.11.0101 «Προµήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων(τζάµια 

,χρώµατα κ.λ.π.)» ποσού 5.000,00 € µε  το ποσό των 1.000,00 € λόγω µη επαρκούς πρόβλεψης 

διαµορφώνοντας τον σε 6.000,00 €. Αρχικά µε τη σύνταξη του  προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 
2014 προβλέφθηκε στον  εν λόγω κωδικό ποσό 5.000,00€ το οποίο δεν   επαρκεί. 

7. Ενισχύουµε τον Κ.Α. εξόδων 14.09.00.0003 «Έπιπλα Κ.∆.Α.Π.» ποσού 5.780,00 € µε  το ποσό 

των 2.500,00 € λόγω µη επαρκούς πρόβλεψης διαµορφώνοντας τον σε 8.280,00 € για αγορά επίπλων 

στο νεοσύστατο Βρεφονηπιακό Σταθµό και στο Κ∆ΑΠ Αιγινίου. Αρχικά µε τη σύνταξη του  

προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 προβλέφθηκε στον  εν λόγω κωδικό ποσό 5.780,00 € το 

οποίο δεν   επαρκεί . 

8. Ενισχύουµε τον Κ.Α. εξόδων 62.07.65.0000 «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 

εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού» ποσού 3.000,00 € µε  το ποσό των 1.000,00 € λόγω µη 

επαρκούς πρόβλεψης διαµορφώνοντας τον σε 4000,00 € για επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού. 

Αρχικά µε τη σύνταξη του  προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 προβλέφθηκε στον  εν λόγω 

κωδικό ποσό 3.000,00 € το οποίο δεν   επαρκεί . 

9. Ενισχύουµε τον Κ.Α. εξόδων 64.15.75.0000 «Έξοδα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων» ποσού 

30.000,00 € µε  το ποσό των 2.500,00 € λόγω µη επαρκούς πρόβλεψης διαµορφώνοντας τον σε 

32.500,00 € για Έξοδα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Αρχικά µε τη σύνταξη του  προϋπολογισµού 

οικονοµικού έτους 2014 προβλέφθηκε στον  εν λόγω κωδικό ποσό 30.000,00 € το οποίο δεν   επαρκεί  

10. Ενισχύουµε τον Κ.Α. εξόδων 02.61.00.05.0000 «αµοιβές λογιστών» ποσού 19.680,00 € µε  το 

ποσό των 24.600,00 € λόγω µη επαρκούς πρόβλεψης διαµορφώνοντας τον σε 44.280,00 € για Έξοδα 

λογιστών. Αρχικά µε τη σύνταξη του  προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 προβλέφθηκε στον  εν 

λόγω κωδικό ποσό 19.680,00 € το οποίο δεν   επαρκεί . 

 

 

Μετά από τα παραπάνω το αποθεµατικό  Κ.Α.02.41.02.00.0000  διαµορφώθηκε στα  48.421,76 € -

48.400,00 €  = 21,76 €  

 

 

Αυτή είναι η ∆’ τροποποίηση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2014 
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 Το ∆.Σ. αφού διάβασε αναλυτικά τις προτεινόµενες τροποποιήσεις στον  Προϋπολογισµό και 

αφού επέφερε ορισµένες αλλαγές, είδε τις σχετικές διατάξεις και ύστερα από διαλογική συζήτηση: 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α. Ψηφίζει τις   τροποποιήσεις   του Προϋπολογισµού του έτους 2014  της «∆ηµοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Πύδνας Κολινδρού» ως εξής: 

 
1. Από τον  ΚΑ εξόδων  62.07.11.0103 « Επισκευή και συντήρηση Βρεφονηπιακού σταθµού Π. 

Ελευθεροχωρίου» ποσού 9.000,00 € µεταφέρεται στον  ΚΑ 02.41.02.00.0000 «Αποθεµατικό»   

συνολικό ποσό 7.000,00 € λόγω του ότι δεν θα χρησιµοποιηθεί  εντός του  έτους λόγω µη έγκρισης της 

δαπάνης από το ελεγκτικό συνέδριο   και το ποσό που αποµένει είναι  2.000,00 € . 

2. Από τον ΚΑ εξόδων 62.07.11.0104 «Επισκευή και συντήρηση κτιρίου  Κ∆ΑΠ Καταχά» ποσού  

7.200,00€ µεταφέρεται στον Κ.Α 02.41.02.00.0000 «Αποθεµατικό» συνολικό  ποσό 7.000,00 € λόγω 

του  ότι δεν θα χρησιµοποιηθεί  εντός του  έτους λόγω µη    έγκρισης της   δαπάνης από το ελεγκτικό 

συνέδριο   και το ποσό που  αποµένει είναι 200,00 € . 

3. Από τον ΚΑ εξόδων 62.07.11.0105 «Επισκευή και ανακατασκευή στεγών Βρεφονηπιακού 

σταθµού και   Κ∆ΑΠ » ποσού  9.800,00€ µεταφέρεται στον Κ.Α  02.41.02.00.0000 «Αποθεµατικό» 

συνολικό  ποσό 9.800,00 € λόγω  του ότι δεν θα χρησιµοποιηθεί  εντός του  έτους λόγω µη  έγκρισης 
της   δαπάνης από το ελεγκτικό συνέδριο   και το ποσό που αποµένει είναι 0,00 € . 

4. Από τον ΚΑ εξόδων 02.60.04.41.0000 «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» ποσού  420.000,00 € µεταφέρεται στον Κ.Α  

02.41.02.00.0000 «Αποθεµατικό» συνολικό  ποσό 18.000,00 € λόγω  του ότι δεν θα χρησιµοποιηθεί  
εντός του  έτους   και το ποσό που αποµένει είναι 402.000,00 € . 

 

Μετά τα παραπάνω το συνολικό ποσό που µεταφέρεται στον ΚΑ 02.41.02.00.0000 «Αποθεµατικό» 

είναι 41.800.00 € και διαµορφώνεται σε (6.621,76 €+41.800,00 €  = 48.421,76 € ) 

 

Από το ενισχυµένο αποθεµατικό  Κ.Α 02. 41.02.00.0000 που ανέρχεται σε 48.421,76 € διανέµεται 
συνολικό  ποσό 48.400,00 € και ενισχύονται οι παρακάτω Κ.Α µε τα αντίστοιχα ποσά: 

 

 

5. Ενισχύουµε τον Κ.Α. εξόδων 64.80.05.0000 «∆ικαστικά και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων» ποσού 8.500,00 € µε  το ποσό των 7.000,00 € λόγω µη επαρκούς πρόβλεψης 

διαµορφώνοντας τον σε 15.500,00 €, µε τη σύνταξη της 2
ης

 αναµόρφωσης του προϋπολογισµού  

οικονοµικού έτους 2014 προβλέφθηκε στον  εν λόγω κωδικό ποσό 8.500,00 € το οποίο δεν 

επαρκεί. 

6. Ενισχύουµε τον Κ.Α. εξόδων 62.07.11.0101 «Προµήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων(τζάµια 

,χρώµατα κ.λ.π.)» ποσού 5.000,00 € µε  το ποσό των 1.000,00 € λόγω µη επαρκούς πρόβλεψης 
διαµορφώνοντας τον σε  6.000,00 €. Αρχικά µε τη σύνταξη του  προϋπολογισµού οικονοµικού 

έτους 2014 προβλέφθηκε στον  εν λόγω κωδικό ποσό 5.000,00 € το οποίο δεν επαρκεί. 

7. Ενισχύουµε τον Κ.Α. εξόδων 14.09.00.0003 «Έπιπλα Κ.∆.Α.Π.» ποσού 5.780,00 € µε  το ποσό 

των 2.500,00 € λόγω µη επαρκούς πρόβλεψης διαµορφώνοντας τον σε 8.280,00 € για αγορά 

επίπλων στο νεοσύστατο Βρεφονηπιακό Σταθµό και στο Κ∆ΑΠ Αιγινίου. Αρχικά µε τη σύνταξη 

του  προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 προβλέφθηκε στον  εν λόγω κωδικό ποσό 

5.780,00 € το οποίο δεν επαρκεί . 
8. Ενισχύουµε τον Κ.Α. εξόδων 62.07.65.0000 «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 

εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού» ποσού 3.000,00 € µε  το ποσό των 1.000,00 € 

λόγω µη επαρκούς πρόβλεψης διαµορφώνοντας τον σε 4.000,00 € για επισκευή επίπλων και 

λοιπού εξοπλισµού. Αρχικά µε τη σύνταξη του  προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 

προβλέφθηκε στον  εν λόγω κωδικό ποσό 3.000,0 0 € το οποίο δεν   επαρκεί . 

9. Ενισχύουµε τον Κ.Α. εξόδων 64.15.75.0000 «Έξοδα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων» ποσού 

30.000,00 € µε  το ποσό των 2.500,00 € λόγω µη επαρκούς πρόβλεψης διαµορφώνοντας τον σε 
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32.500,00 € για Έξοδα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Αρχικά µε τη σύνταξη του  

προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 προβλέφθηκε στον  εν λόγω κωδικό ποσό 30.000,00 € 

το οποίο δεν επαρκεί . 

10. Ενισχύουµε τον Κ.Α. εξόδων 02.61.00.05.0000 «αµοιβές λογιστών» ποσού 19.680,00 € µε  το 

ποσό των 24.600,00 € λόγω µη επαρκούς πρόβλεψης διαµορφώνοντας τον σε 44.280,00 € για 

Έξοδα λογιστών. Αρχικά µε τη σύνταξη του  προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 

προβλέφθηκε στον  εν λόγω κωδικό ποσό 19.680,00 € το οποίο δεν   επαρκεί . 

 

Μετά από τα παραπάνω το αποθεµατικό  Κ.Α.02.41.02.00.0000  διαµορφώθηκε στα  48.421,76 € -

48.400,00 €  = 21,76 €  

 

 

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού 380,90 € σε βάρος του Κ.Α. Εξόδων 62.07.65.0000 µε τίτλο «Συντήρηση 

και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού» 

 

Γ. Ψηφίζει πίστωση ποσού  1.450,00 € σε βάρος του Κ.Α. Εξόδων 14.09.00.0003 µε τίτλο «Έπιπλα 

Κ.∆.Α.Π» 

 

∆. Ψηφίζει πίστωση ποσού  184,50 € σε βάρος του Κ.Α. Εξόδων 62.07.11.0101 µε τίτλο «Προµήθεια 

υλικών συντήρησης κτιρίων(τζάµια ,χρώµατα κ.λ.π.)» 

 

 

Αυτή είναι η  ∆’ τροποποίηση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2014   

 

Η  Α’ τροποποίηση έγινε µε την υπ’ αριθ. 16/2014 απόφαση του ∆.Σ. 

Η  Β’ τροποποίηση έγινε µε την υπ’ αριθ. 42/2014 απόφαση του ∆.Σ 

Η  Γ’ τροποποίηση έγινε µε την υπ’ αριθ. 65/2014 απόφαση του ∆.Σ 

 

∆. Εξουσιοδοτεί τον κ
ο
 Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 

απαιτούµενη έγκρισή της από αυτό 

  

 

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό  71/2014 

    Ύστερα από τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω    

     

 

      Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                          ΤΑ   ΜΕΛΗ  

 

                                                                                           Κουρέα Αργυρή                              

                                                                                           Βάλη Αριστέα                                  

ΧΛΕΜΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                Βασιλειάδου Ξανθίππη         

                                                                                           Κουρέα Αργυρή  

                                                                                           Λαζαρίδης Νικόλαος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ                                                                    

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                                                      Αριθ. Αποφ.  77/2014 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                                            Αριθ. πρωτ. 937/28-11-2014 

∆ΗΜΟΥ ΠΥ∆ΝΑΣ-ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ 
 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 14/2014  της τακτικής συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

«∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΥ∆ΝΑΣ-ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ» 

 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Εισηγητική πρόταση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για αποζηµίωση του Προέδρου και των 

µελών του ∆ιοικητικού συµβουλίου της Επιχείρησης.  

 

               Σήµερα, στις 27/11/2014 και ώρα 19:00 στην έδρα της «∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

∆ήµου Πύδνας Κολινδρού στον Κολινδρό Πιερίας  συνήλθε σε συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
∆ηµοτικής Κοινωφελούς  Επιχείρησης ∆ήµου Πύδνας Κολινδρού ύστερα από την 919/21-11-2014  

πρόσκληση  του Προέδρου  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη του ∆.Σ., 

σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣ∆∆Α 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’). 

 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω  εννιά (9) µέλη:       

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπιζάκης Γεώργιος, Πρόεδρος  

2. Κοµπατσιάρη Μαριάννα, Αντιπρόεδρος  

3. Ακριτίδης Ευστάθιος, Μέλος  

4. Ζούντσα Γεωργία, Μέλος  

5. Καπέρδας Νικόλαος, Μέλος  

6. Κουρέα Αργυρή, Μέλος  

7. Μπούµπουρα Άννα, Μέλος  

8. Παπαϊωάννου  Όθων, Μέλος  

9. Ταχτσίδου Γεωργία, Μέλος  

   

  Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου  

Πύδνας-Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών Κ
α
 Βάλη Αριστέα. 

Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε το 4
ο
  θέµα της  ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπόψη των µελών τα εξής :  

 

 Σύµφωνα µε την παρ 5 Άρθρο 255 Ν. 3463/06, στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο (δηλ. σε έναν 

από τους δύο σύµφωνα µε την ερµηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆∆Α αριθ.  16/07) του διοικητικού 

συµβουλίου, ανάλογα µε τις υπηρεσίες  που παρέχει στην επιχείρηση, µπορεί να καταβάλλεται 
αποζηµίωση, η οποία ορίζεται µε  απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου ύστερα από 

πρόταση του διοικητικού  συµβουλίου της επιχείρησης. Με την ίδια διαδικασία µπορεί να καταβάλλεται 

αποζηµίωση στα  µέλη του διοικητικού συµβουλίου για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του. Για 

τον  καθορισµό των αποζηµιώσεων της παραγράφου αυτής λαµβάνεται οπωσδήποτε υπόψη η οικονοµική  

κατάσταση της επιχείρησης κατά την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο.  

 Η διαπίστωση αυτή συνιστά και την εκ του νόµου απαιτούµενη αιτιολογία της ανωτέρω 

πρότασης του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης (ΥΠΕΣ∆∆Α Εγκ 16/07) 
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 Σύµφωνα µε την παρ 5 Άρθρο 255 Ν. 3463/06 µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία  εκδίδεται µετά από γνώµη της Κ.Ε.∆.Κ.Ε., 

καθορίζονται τα ανώτερα χρηµατικά όρια των ως  άνω αποζηµιώσεων.   
 

 Κατ' εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η  απόφαση 61995/13.11.2007 ΥΠ.ΕΣ. µε 

την οποία καθορίστηκε ως ανώτατο χρηµατικό όριο της αποζηµίωσης που µπορεί να καταβάλλεται 

στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου κοινωφελούς δηµοτικής επιχείρησης, 
ανάλογα µε τις υπηρεσίες που οι ανωτέρω παρέχουν σε αυτήν, το ποσό που καταβάλλεται ως έξοδα 

παράστασης στον πρόεδρο του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, δυνάµει της απόφασης των Υπουργών 

Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2α του 

άρθρου 136 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, σε συνδυασµό µε τα οριζόµενα στις παρ. 2β και 4 του 

ίδιου άρθρου. 

 

 Επίσης σύµφωνα µε την απόφαση 61995/13.11.2007 ΥΠ.ΕΣ. (άρθρο 2)  στα µέλη των 

διοικητικών συµβουλίων των κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων, εκτός από τον πρόεδρο ή τον 

αντιπρόεδρο που λαµβάνει την αποζηµίωση του προηγούµενου άρθρου, επιτρέπεται να καταβάλλεται 

αποζηµίωση για κάθε συνεδρίαση - και έως τρεις συνεδριάσεις το µήνα - το ύψος της οποίας δεν µπορεί 
να υπερβαίνει το 4% του ποσού που καταβάλλεται µηνιαίως ως έξοδα παράστασης στον πρόεδρο του 

οικείου δηµοτικού συµβουλίου, δυνάµει της απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας και 

Οικονοµικών που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2α του άρθρου 136 του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων, σε συνδυασµό µε τα οριζόµενα στις παρ. 2β και 4 του ίδιου άρθρου. 

 

 Σύµφωνα µε άρθρο 3  της απόφασης 61995/13.11.2007 ΥΠ.ΕΣ., το ακριβές ποσό των ανωτέρω 

αποζηµιώσεων, καθορίζεται µε απόφαση του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και ύστερα 

από πρόταση του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης, λαµβανοµένης υποχρεωτικά υπόψη της 

οικονοµικής κατάστασης αυτής κατά την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο. Στην περίπτωση 

νεοσύστατων κοινωφελών δηµοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων, που δεν διαθέτουν κατάσταση 

λογαριασµού αποτελεσµάτων προηγούµενης οικονοµικής χρήσης, οι εν λόγω αποζηµιώσεις 

υπολογίζονται, κατ’ εξαίρεση, βάσει των συνολικών εσόδων των ανωτέρω επιχειρήσεων, όπως αυτά 

απεικονίζονται στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό τους του πρώτου έτους λειτουργίας τους. Μετά τη 

δηµοσίευση της πρώτης κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης τους, τυχόν διαφορές που θα 

προκύψουν ως προς το ύψος των αποζηµιώσεων, σε σχέση µε τις αρχικώς υπολογισθείσες, 

συµψηφίζονται µε αυτές που θα λάβουν τα εν λόγω όργανα κατά το επόµενο οικονοµικό έτος. 

 

 Μετά την ισχύ του Ν.3852/2010, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δεν λαµβάνουν πια 

έξοδα παράστασης, αλλά αντιµισθία. Ειδικότερα: 

 Οι Πρόεδροι ∆ηµοτικών Συµβουλίων λαµβάνουν το σαράντα τοις εκατό (40%) της αντιµισθίας 
που αναλογεί στο δήµαρχο. (παρ.3 άρθρο 92 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) 

 Η αντιµισθία των δηµάρχων σε δήµους µε πληθυσµό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) 

κατοίκων είναι ισόποση µε το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραµµατέα 

Υπουργείου, των δηµάρχων των δήµων µε πληθυσµό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες 

(100.000) κατοίκους είναι ισόποση µε το ογδόντα τοις εκατό (80%) των ανωτέρω αποδοχών και των 

δηµάρχων των δήµων µε πληθυσµό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων είναι ισόποση µε το 

εξήντα τοις εκατό (60%) των ανωτέρω αποδοχών. (παρ.2 άρθρο 92 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος 
Α’) 

Ως προς την αντιµισθία των Προέδρων των ∆ηµοτικών Συµβουλίων: 

 Μετά την 01.01.2012: Σύµφωνα µε την παρ.3α του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40 

τεύχος Α'): "Η αντιµισθία των δηµάρχων και περιφερειαρχών που προβλέπεται στις διατάξεις των 

άρθρων 92 παρ. 2 και 181 παρ. 2 του ν. 3852/ 2010 (Α' 87) µειώνεται κατά 10%." Η ισχύς της διάταξης 

αυτής αρχίζει από 1.1.2012. 

 Μετά την 01.09.2012: Μειώνονται οι αποδοχές των Στελεχών της Αυτοδιοίκησης, µεταξύ των 

οποίων και των Προέδρων των ∆ηµοτικών Συµβουλίων. (υπ’ αριθ. οικ. 

2/57332/0022/27.07.2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών) 

 Μετά την 01.01.2013: Μειώνονται ξανά οι αποδοχές των Προέδρων των ∆ηµοτικών 
Συµβουλίων (άρθρο πρώτο υποπαρ.Γ1.3 του Ν. 4093/12) 

 Με βάση τα ανωτέρω η αντιµισθία του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου µας 

ορίζεται  540,00 € (ΜΕΙΚΤΑ) ποσό µέχρι το οποίο κατ’ ανώτατο όριο µπορεί να ορίζεται η αµοιβή του 

προέδρου ή του αντιπροέδρου του ∆.Σ. της επιχείρησης.  

 

Το ∆.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του: 

- την παρ 5 Άρθρο 255 Ν. 3463/06 
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- το άρθρο 92 του Ν.3852/2010 

- την απόφαση 61995/13.11.2007 του ΥΠ.ΕΣ.  

- την ερµηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆∆Α αριθ.  16/07 

- την παρ.3α του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40 τεύχος Α') 

- την (υπ’ αριθ. οικ. 2/57332/0022/27.07.2012  Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονοµικών) 

- το άρθρο πρώτο υποπαρ.Γ1.3 του Ν. 4093/12 

- το γεγονός ότι η αντιµισθία του προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του οικείου ∆ήµου 

ανέρχεται σε 540,00€ 

- την οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης η οποία αποτυπώνεται στα  προσωρινά απολογιστικά 

στοιχεία του οικονοµικού έτους 2013 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

1. Την πρόταση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την καταβολή αποζηµίωσης στον πρόεδρο του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ήµου Πύδνας –Κολινδρού  

ύψους  540,00 € µηνιαίως µεικτά. 

2. Την πρόταση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη του ∆.Σ. της 
επιχείρησης, εκτός από τον πρόεδρο  που λαµβάνει την παραπάνω αποζηµίωση, για κάθε συνεδρίαση 

- και έως τρεις συνεδριάσεις το µήνα – ύψους 21,60 €. 

3. H Αποζηµίωση του προέδρου  θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.61.01.25.0002 του προϋπολογισµού έτους 
2014 µε τίτλο «έξοδα παράστασης προέδρου ∆.Σ.» και θα  προβλεφθεί στον προϋπολογισµό 

οικονοµικού  έτους 2015 

4. Και η αποζηµίωση συνεδριάσεων µελών ∆.Σ. θα  βαρύνει  τον Κ.Α. 02.61.01.25.0001 του 

προϋπολογισµού έτους 2014 µε τίτλο «αποζηµίωση συνεδριάσεων µελών ∆.Σ» και θα  προβλεφθεί 
στον προϋπολογισµό οικονοµικού  έτους 2015. 

 

  Μειοψηφούντος του µέλους ∆.Σ. Παπαϊωάννου Όθωνα,  ο οποίος είπε ότι δεν συµφωνεί µε την 

καταβολή αποζηµίωσης στον πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της κοινωφελούς ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης ∆ήµου Πύδνας –Κολινδρού αλλά να δοθεί  η αποζηµίωση µόνο στα µέλη για κάθε 

συνεδρίαση. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό  77/2014 

Ύστερα από τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

 

    Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                           ΤΑ   ΜΕΛΗ  

                                                                                                                

      

ΜΠΙΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                       Κοµπατσιάρη Μαριάννα ,Αντιπρόεδρος                                                                  

                                                                                                   Ζούντσα Γεωργία                                                                    

                                                                                                    Καπέρδας Νικόλαος                   

                                                                                                    Κουρέα Αργυρή                   

                                                                                                    Μπούµπουρα Άννα                   

                                                                                                    Παπαϊωάννου Όθων                                                                 

                                                                                                    Ταχτσίδου Γεωργία                                                            

                                                                                                    Ακριτίδης Ευστάθιος 

 

ΑΔΑ: Ω8Κ3Ω1Π-ΘΝ5



      

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ                                                                    

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                                                        Αριθ. Αποφ.  78/2014 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                                              Αριθ. πρωτ.   938/28-11-2014 

∆ΗΜΟΥ ΠΥ∆ΝΑΣ-ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ 
 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 14/2014  της τακτικής συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

«∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΥ∆ΝΑΣ-ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ» 

 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παράδοσης Παραλαβής. 

 

               Σήµερα, στις 27/11/2014 και ώρα 19:00 στην έδρα της «∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

∆ήµου Πύδνας Κολινδρού στον Κολινδρό Πιερίας  συνήλθε σε συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

∆ηµοτικής Κοινωφελούς  Επιχείρησης ∆ήµου Πύδνας Κολινδρού ύστερα από την 919/21-11-2014  

πρόσκληση  του Προέδρου  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη του ∆.Σ., 

σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣ∆∆Α 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’). 

 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω  εννιά (9) µέλη:       

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπιζάκης Γεώργιος, Πρόεδρος  

2. Κοµπατσιάρη Μαριάννα, Αντιπρόεδρος  

3. Ακριτίδης Ευστάθιος, Μέλος  

4. Ζούντσα Γεωργία, Μέλος  

5. Καπέρδας Νικόλαος, Μέλος  

6. Κουρέα Αργυρή, Μέλος  

7. Μπούµπουρα Άννα, Μέλος  

8. Παπαϊωάννου  Όθων, Μέλος  

9. Ταχτσίδου Γεωργία, Μέλος  

   

 Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου  

Πύδνας-Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών Κ
α
 Βάλη Αριστέα. 

Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε το 5
ο
  θέµα της  ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπόψη των µελών τα εξής :  

 

      Με την αλλαγή της διοίκησης της επιχείρησης και την τοποθέτηση νέου διοικητικού Συµβουλίου 

είναι απαραίτητη η διαδικασία παράδοσης- παραλαβής των βιβλίων, στοιχείων και γενικά όλων των 

πραγµάτων της επιχείρησης.  

Για το σκοπό αυτό έχει συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής το οποίο και παρουσιάζω 

ενώπιον του ∆.Σ.  

 

 Το ∆.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο, είδε το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης- παραλαβής και 

έπειτα από διαλογική συζήτηση 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Εγκρίνει το πρωτόκολλο παράδοσης- παραλαβής όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο κείµενο το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του ∆.Σ. για την 

υπογραφή του, µε κάθε νόµιµη επιφύλαξη.   

 

Η παρούσα απόφαση να προωθηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για λήψη εγκριτικής απόφασης.  

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό  78/2014 

Ύστερα από τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

 

 

    Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                           ΤΑ   ΜΕΛΗ  

                                                                                                                

      

ΜΠΙΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                       Κοµπατσιάρη Μαριάννα ,Αντιπρόεδρος                                                                                        

                                                                                                   Ζούντσα Γεωργία                                                                    

                                                                                                    Καπέρδας Νικόλαος                   

                                                                                                    Κουρέα Αργυρή                   

                                                                                                    Μπούµπουρα Άννα                   

                                                                                                    Παπαϊωάννου Όθων                                                                 

                                                                                                    Ταχτσίδου Γεωργία                                                                              

                                                                                           Ακριτίδης Ευστάθιος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

∆ΗΜΟΥ ΠΥ∆ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ  

 

 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

 Σήµερα ηµέρα Πέµπτη στις 27/11/2014, στα γραφεία της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Πύδνας Κολινδρού, στον Κολινδρό,  

 

1. Ο ∆ηµήτριος Χλεµές του  Κωνσταντίνου µε την ιδιότητά του ως απερχόµενου Προέδρου 

και 

2. Ο Γεώργιος Μπιζάκης του Ιωάννη µε την ιδιότητά του ως επερχόµενου Προέδρου,  

 

Συνέταξαν το παρόν  πρωτόκολλο παράδοσης- παραλαβής και συµφώνησαν στα παρακάτω: 

 

Ο πρώτος παρέδωσε στον δεύτερο τα εξής: 

1. Ένα µπλοκ επιταγών του τραπεζικού λογαριασµού όψεως, στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ µε 

αριθµό 608*******576 µε σύνολο 13 φύλλα επιταγών και αριθµούς από 29885658-1 

µέχρι 29885670-1 

 

2. Το υπόλοιπο των τραπεζικών λογαριασµών είναι:  

• Στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ  µε αριθµό λογαριασµού 608*******576, το υπόλοιπο είναι 

197.475,56 €. 

• Στην τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ µε αριθµό λογαριασµού 373/*******061, το υπόλοιπο είναι 

500,00 €. 

• Στην τράπεζα πρώην ΑΓΡΟΤΙΚΗ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ) εγγυητική επιστολή Νο 2308110123065 

ποσού 1.397,62 €. Η ανωτέρω εγγυητική αφορά την περίοδο 2009 (της πρώην ∆ηµοτικής 

Επιχείρησης ∆ήµου Αιγινίου) και δεν υπήρχε το πρωτότυπο φύλλο εγγυητικής.  

• Στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων εγγυητικές επιστολές Νο 30761 ποσού 

1.464,00 €  και Νο 30913 ποσού 21.191,82 €  

 

3. Τα υπόλοιπα προµηθευτών είναι αυτά, όπως ακριβώς εµφανίζονται στο συνηµµένο 

κείµενο που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος και υπογράφονται από τα δύο 

µέρη.  

4. Το βιβλίο προσλήψεων του ΙΚΑ 

5. Τα λοιπά λογιστικά βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης, που τηρούνται σύµφωνα µε το 

νόµο και συγκεκριµένα: 

• Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας  

• Βιβλία που τηρούνται στις δοµές (Β.Σ.Σ., ΒΝΣ, Κ∆ΑΠ, ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, 

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΕΣ, ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΧΟΡΩ∆ΙΕΣ). 

• Λογιστικά προγράµµατα Επιχείρησης 

• Βιβλίο αδειών Προσωπικού  

• Βιβλίο Μητρώου Προσωπικού   

6. Τα Πάγια Περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης έτσι όπως εµφανίζονται στο συνηµµένο 

κείµενο που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος και υπογράφονται από τα δύο 

µέρη.  

7. Σφραγίδες της επιχείρησης.  

8. Όλους τους Φακέλους της Επιχείρησης  

9. Τέσσερα (4) Ι.Χ. αυτοκίνητα  του προγράµµατος Βοήθεια στο Σπίτι. 

10. Ένα (1) λεωφορείο 

11. Ένα (1) αγροτικό αυτοκίνητο   
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Παρατηρήσεις: Στην επιχείρηση εργάζονται 40 υπάλληλοι µε συµβάσεις εργασίας Ορισµένου 

Χρόνου. Συγκεκριµένα:  

 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

Κολινδρού:                               5 

Αιγινίου:                                   4 

Μεθώνης:                                 5 

Πύδνας:                                    3  

 

ΣΥΝΟΛΟ:                             17 

 

ΚΕΝΤΡΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ  

Αιγινίου:                                   4 

Κολινδρού:                               3 

Μεθώνης:                                 3 

 

ΣΥΝΟΛΟ:                              10 

 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
Κολινδρού:                                 3 

Π. Ελευθερ/ρι:                            3 

 

ΣΥΝΟΛΟ:                                 6  

  

∆ΙΟΙΚ/ΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:    1 (ΑΜΕΑ) 

 

Ανειδίκευτος Εργάτης:             1  (ΑΜΕΑ )  

 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ & ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΕΣ 

Μουσικοί:                                    5 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  40 
 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 
 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2014 

 
o ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: 42.000,00 €  

o ΑΠΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ:  

28.140,00 €   

o ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΈΤΟΣ 2014:  50.000,00 €  

o ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER : ΠΕΡΙΠΟΥ  27.000,00 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ: 147.140,00 € 

 

 

 Με βάση το προγραµµατισµό για την µελλοντική λειτουργία της ∆ηµοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης προβλέπονται για το επόµενο διάστηµα χρηµατοδοτήσεις ως 

ακολούθως:  
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Για το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι»  

Ποσό: 300.000,00 € 

 

Για το πρόγραµµα  «Εναρµόνιση Οικογενειακής και επαγγελµατικής Ζωής» 

Κ∆ΑΠ ΑΙΓΙΝΙΟΥ: 112.000,00 € 

Κ∆ΑΠ ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ: 70.000,00 € 

Κ∆ΑΠ ΜΕΘΩΝΗΣ: 61.600,00 € 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ: 66.372,73 €  

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ: 93.863,64 € 

Ποσό: 403.836,37 € 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 703.836,37 € 

 

 

 
     Αφού αναγνώσθηκε το παραπάνω και συντάχθηκε σε τέσσερα αντίγραφα  υπογράφεται ως 

ακολούθως: 

 

Ο απερχόµενος Πρόεδρος  

– παραδίδων 

 

 

 

 

 

∆ηµήτριος Κ. Χλεµές  

 

Ο επερχόµενος Πρόεδρος  

– παραλαβών 

 

 

 

 

 

Γεώργιος Μπιζάκης  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

∆ΗΜΟΥ ΠΥ∆ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ                                                Κολινδρός 27/11/2014 

 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

 
1. ∆ικαστική διεκδίκηση Χρηµατικών Ενταλµάτων Χατζηµήτρου Ι. και Στεφανίδη Στ. (έγιναν 

πράξη από το ελεγκτικό συνέδριο µε την αιτιολογία πως οι εργασίες έπρεπε να γίνου από το 

∆ήµο ως έχοντα την κυριότητα των κτιρίων που χρησιµοποιούνται από τη ∆Η.ΚΟΙΝ.Ε.) 

2. Χρηµατικό ένταλµα παιδιάτρου ποσού 1.800,00 € το οποίο έγινε πράξη ελεγκτικού συνεδρίου 

καθώς δεν προβλέφθηκε στην ΠΥΣ η πρόσληψη του παιδιάτρου. 

3. Τιµολόγια προµήθειας καυσίµων θέρµανσης και κίνησης. 
4. ∆απάνη τοποθέτησης προστατευτικών καλυµµάτων σε καλοριφέρ ΒΝΣ Π. Ελευθεροχωρίου και 

Κ∆ΑΠ Καταχά(Αφοί Ιατρού περίπου 1.500,00 €). 

5. ∆απάνη ελαιοχρωµατισµού περίφραξης και κάγκελων ΒΝΣ Π. Ελευθεροχωρίου (Ανδρέα 

Καπετάνος περίπου 700,00 €) 

6. Τρέχοντα τιµολόγια προµήθειας ειδών καθαριότητας και τροφίµων για τις ανάγκες των δοµών 

7. Πιθανή Επιστοφή αχρεωστήτως καταβληθέντων προγράµµατος Βοήθεια στο Σπίτι περιόδου 

2011 (ποσού 105.000,00 € περίπου) 

8. Εισφορές ΙΚΑ εργαζοµένων 

 

 

ΕΣΟ∆Α ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ 

 
1. Ποσό 17.000,00 € από την Περιφερειακής Ενότητα Πιερίας για δαπάνες µεταφοράς µαθητών 

οικονοµικών ετών 2009 και 2010 (αφορούσαν τον πρώην ∆ήµο Κολινδρού). 

 

 Η ∆ιοίκηση έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες έγινε ένταλµα από πλευράς Περιφερειακής 
Ενότητας αλλά η Υ∆Ε δεν ενέκρινε τη δαπάνη. Μπορεί να γίνει δικαστική διεκδίκηση της οφειλόµενης 

δαπάνης.  

 

 

 

 

 

 

Ο απερχόµενος Πρόεδρος  

– παραδίδων 

 

 

 

 

 

∆ηµήτριος Κ. Χλεµές  
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