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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -  ΨΥΧΙΚΟΥ 
(ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) 
 
Σήμερα, στις 15/07/2011 και ώρα 10.00 στην έδρα της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Φιλοθέης Ψυχικού επί της οδού Βεκιαρέλη 11, στη Φιλοθέη, συνήλθαν 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως 
του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. 
σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 
1492/17.08.2007 Τεύχος Β΄) και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι 
επί συνόλου έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη, και ονομαστικά οι 
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ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
ΘΕΜΑ 2Ο  : Εγκριση διετούς σχεδίου δράσης  
    
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης και ανέφερε τα εξής: 
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Σύμφωνα με την παρ 1 Άρθρο 259 Ν. 3463/06, η κοινωφελής επιχείρηση είναι 
δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο Ο.Τ.Α. για τις  δραστηριότητες και τις 
παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού ή 
κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη  πλειοψηφία του 
συνόλου των μελών του. Προϋπόθεση προς τούτο αποτελεί η κατάθεση από την  
επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης αυτής, στο οποίο οπωσδήποτε 
αναφέρονται οι  δραστηριότητες και οι υπηρεσίες, η οικονομική δαπάνη αυτών και η 
ενδεχόμενη χρηματοδότησή  τους από τυχόν τέλη της παραγράφου 3 ή άλλους 
πόρους, καθώς και οι ειδικότεροι όροι  άσκησής της. 
Τα στοιχεία του διετούς προγράμματος δράσης, καθώς και εκείνα που συναφώς 
προκρίνουν ο Ο.Τ.Α.  και η κοινωφελής επιχείρηση, μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε 
τα δικαιώματα και οι  υποχρεώσεις των μερών, καθώς και ρήτρες σε περίπτωση 
παραβάσεως συμφωνηθέντων όρων,  αποτελούν το περιεχόμενο συμβάσεως, η οποία 
συνάπτεται μεταξύ τους.  
 
Για τη χρηματοδότηση ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα  Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000, 
ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύει και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από  την 
επιχείρηση για άλλους σκοπούς, εκτός αυτών που αναφέρονται στο πρόγραμμα 
δράσης, ούτε  να αποτελέσει αντικείμενο χρηματοδότησης προς άλλη επιχείρηση 
Ο.Τ.Α.. (παρ 2 Άρθρο 259 Ν. 3463/06) 
 
Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011, κατά την αληθή έννοια της 
παραγράφου 1 του άρθρου 259 του ν. 3463/2006 στη χρηματοδότηση κοινωφελών 
επιχειρήσεων για δραστηριότητες και παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται και 
όλες εν γένει οι λειτουργικές δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες 
μισθοδοσίας για την εκτέλεση των ανωτέρω δραστηριοτήτων. 
 
Απαραίτητη είναι επίσης η σύναψη σύμβασης  μεταξύ του χρηματοδοτούντος ΟΤΑ 
και της επιχείρησης, στην οποία  περιλαμβάνονται τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
προηγούμενη παράγραφο, καθώς και εκείνα που συναφώς κρίνουν ως απαιτούμενα οι 
ως άνω συμβαλλόμενοι,  μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις των μερών, αλλά και οι ρήτρες σε περίπτωση παράβασης των 
συμφωνημένων όρων. Η σύμβαση αυτή έχει ειδικό και αποκλειστικό χαρακτήρα, δεν 
συγχέεται δε καθ’οιονδήποτε τρόπο με τις προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 
225. (Εγκ. ΥΠΕΣΔΔΑ 16/2007) 
 
Εφόσον η δραστηριότητα της επιχείρησης συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών, είναι  
δυνατή, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αυτής, η είσπραξη εύλογης 
αποζημίωσης από τους αποδέκτες αυτών για κάλυψη μέρους του κόστους των 
προσφερόμενων  υπηρεσιών. Η σχετική απόφαση υπόκειται στην προηγούμενη 
έγκριση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη 
πλειοψηφία του  συνόλου των μελών του. (παρ 3 Άρθρο 259 Ν. 3463/06) 
 
Tα έσοδα που προέρχονται από τις προαναφερόμενες πηγές  ή  άλλες, που συνδέονται  
συμπληρωματικά με τoυς κύριους σκοπούς της επιχείρησης (όπως πχ η λειτουργία 
κυλικείου σε πολιτιστικό κέντρο ή μουσείο),  δεν  αλλοιώνουν τον κοινωφελή 
χαρακτήρα της επιχείρησης. Οι πόροι αυτοί διατίθενται από την επιχείρηση 
αποκλειστικά για την  ικανοποίηση-χρηματοδότηση  των καταστατικών της σκοπών. 
(Εγκ. ΥΠΕΣΔΔΑ 16/2007) 
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Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
που εκδίδεται  ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., μπορεί να προσδιορίζονται τα 
βασικά στοιχεία που  περιέχει το πρόγραμμα δράσης του άρθρου 259 του ΔΚΚ, ο 
τρόπος καθορισμού του ύψους της  χρηματοδότησης, οι προϋποθέσεις αναθεώρησής 
του και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την  εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
αυτού Άρθρο 259 του Ν. 3463/06. Κατά εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης 
εκδόθηκε η Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ οικ. 43887/03.08.2007 (ΦΕΚ 1574/17.08.2007 
τεύχος Β’) «Περιεχόμενο διετούς προγράμματος δράσης κοινωφελούς δημοτικής ή 
κοινοτικής επιχείρησης» 
 
Στην περίπτωση κατά την οποία το διετές πρόγραμμα δράσης κοινωφελούς 
επιχείρησης λήγει έως τις 31.12.2010, η υφιστάμενη κοινωφελής επιχείρηση 
καταρτίζει διετές πρόγραμμα δράσης, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία της 
σχετικής νομοθεσίας, το περιεχόμενο όμως του προγράμματος αυτού, λόγω των 
ιδιαίτερων συνθηκών εν όψει της επικείμενης συγχώνευσης των κοινωφελών 
επιχειρήσεων, θα πρέπει να περιοριστεί στους ίδιους τομείς δράσης του διετούς 
προγράμματος που λήγει και στα όρια των πιστώσεων αυτού. Επιπλέον, σημειώνεται 
ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης των κοινωφελών επιχειρήσεων 
σε κάθε νέο δήμο, καταρτίζεται νέο διετές πρόγραμμα από την κοινωφελή επιχείρηση 
που προκύπτει από τη συγχώνευση, το οποίο είναι αυτό που εκτελείται στο εξής από 
την επιχείρηση. (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ.50/66984/28.12.2010) 
 
Οι υπηρεσίες της δημοτικής επιχείρησης συνέταξαν διετές πρόγραμμα δράσης 
σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις. Σας καλώ να ψηφίσουμε την κατάρτισή του και 
την κοινοποίηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της χρηματοδότησης.  
 
Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του   
- την Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ οικ. 43887/03.08.2007 (ΦΕΚ 1574/17.08.2007 
τεύχος Β’), με την οποία προσδιορίστηκε το  περιεχόμενο διετούς προγράμματος 
δράσης κοινωφελούς δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης,  
- την παρ 4 του Άρθρου 259 του Ν. 3463/06 
- την παρ.6 του Άρθρου 44 του Ν.3979/2011 
- την Εγκ. ΥΠΕΣΔΔΑ 16/2007 
- την εγκ.50/66984/28.12.2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.  
- το σχέδιο του προγράμματος δράσης που συνέταξαν οι υπηρεσίες της 
επιχείρησης  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Την κατάρτιση του διετούς σχεδίου δράσης ως ακολούθως: 
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ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 2011-2012 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Ο προγραμματισμός της της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης − 
Ψυχικού (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.), η οποία συστάθηκε κατόπιν της συγχωνεύσεως των 
Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων των Δήμων Φιλοθέης, Ψυχικού και Νέου 
Ψυχικού με τις επωνυμίες: α) «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης» 
(ΔΗ.Κ.Ε.Φ.), β) «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ψυχικού» (ΔΗ.Κ.Ε.Ψ.) και γ) 
«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης» του 
Δήμου Νέου Ψυχικού, (αριθμ. ΦΕΚ 1164 / 08-06-2011 τεύχος Β ), για το 2011-2012 
καθορίζεται από μια σειρά παραμέτρων, αυτές είναι: 
 

1. Η προηγούμενη, σοβαρή, δραστηριότητα των τριών κοινωφελών 
επιχειρήσεων που συγχωνεύτηκαν για να δημιουργηθεί η ΔΗΚΕΦΙΨ. 

2. Ο συνολικός δημοτικός προγραμματισμός, όπως αυτός εκφράζεται στον 
προϋπολογισμό και στις λοιπές πρωτοβουλίες του Δήμου 

3. Η ανάλυση των τοπικών αναγκών στα πεδία δράσης της εταιρείας 

4. Οι ρυθμίσεις και οι αρμοδιότητες όπως αυτές αναφέρονται στο καταστατικό 
της εταιρείας 

5. Η ανάγκη για τεχνική υποστήριξη του Δήμου και των φορέων του, σε ότι 
αφορά στον τομέα των χρηματοδοτήσεων και εν γένει της μόχλευσης πόρων 
για αναπτυξιακές δραστηριότητες 

6. Η δύσκολη συγκυρία που καθορίζεται από την οικονομική κρίση και την 
επακόλουθη μείωση των πιστώσεων προς την Τ.Α. 

7. Η ανάγκη ανάληψης δράσεων με καθαρά ανταποδοτικά κριτήρια, με γνώμονα 
την ενίσχυση του αναδιανεμητικού ρόλου της Τ.Α. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 
Με βάση τις παραπάνω παραδοχές οι άξονες δράσης της εταιρείας διακρίνονται σε 
δύο κατηγορίες: 

 Δράσεις τομεακού χαρακτήρα με ειδικά θεματικά αντικείμενα 
αναφοράς 

Οι δράσεις αυτές αναφέρονται: 
1. Στον τομέα του περιβάλλοντος και εν γένει των περιβαλλοντικών πολιτικών 

2. Στο τομέα της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης 

3. Στο τομέα του πολιτισμού και της τοπικής δημιουργικότητας 

4. Στο τομέα του αθλητισμού 

5. Στην ανάπτυξη πρωτοποριακών δραστηριοτήτων (πχ κύκλοι 
σεμιναρίων πανεπιστημιακού επιπέδου) 
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 Δράσεις οριζόντιου χαρακτήρα που διαπερνούν το σύνολο των 
θεματικών αντικειμένων με τα οποία θα ασχοληθεί η εταιρεία. 

Οι δράσεις αυτές αναφέρονται: 
1. Στον εθελοντισμό 
2. Στην ενημέρωση, προβολή και δημοσιότητα, 
3. Στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για χρηματοδότηση από ανταγωνιστικά     
            Ευρωπαϊκά προγράμματα 
4. Στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για χρηματοδότηση από προγράμματα ΕΣΠΑ 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
1. ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

1.1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Οι δράσεις που αφορούν στον τομέα του περιβάλλοντος έχουν κεντρικό σημείο 
αναφοράς το Οικολογικό Πάρκο, που σχεδιάζουμε να εκσυγχρονιστεί με νέο 
εξοπλισμό, να αποτελέσει κέντρο ανάπτυξης περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων 
και αφετηριακό χώρο για την συστηματική καλλιέργεια περιβαλλοντικής 
συνείδησης στους Δημότες. Παράλληλα προγραμματίζεται η απόκτηση 
πιστοποιητικού περιβαλλοντικής πολιτικής, η ανάληψη δράσεων στο τομέα του 
ενεργειακού προγραμματισμού με την παράλληλη υπογραφή από το νέο Δήμο του 
«Συμφώνου των Δημάρχων» που θα αποτελέσει το διαβατήριο για την 
χρηματοδότηση του Δήμου από την Ε.Ε. Τέλος στόχος της εταιρείας πρέπει να 
είναι να γίνει θεσμός το ετήσιο φεστιβάλ περιβάλλοντος και η ανάπτυξη 
εθελοντικών δράσεων στον τομέα αυτό. Κρίσιμο θέμα είναι η συνεργασία της 
εταιρείας με εξειδικευμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως η ΕΛΛΑΔΑ-
ΚΑΘΑΡΗ για την συνδιοργάνωση δραστηριοτήτων προβολής.  

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΚΟΣΤΟΣ 
2011 

ΚΟΣΤΟΣ 
2012 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.1.1 Διαχείριση και 
λειτουργία οικ. 

πάρκου 

15.000 20.000  

1.1.2. Καινοτομία και 
περιβαλλοντική 
πολιτική-ανακύκλωση 

10.000 10.000 Περιβαλλοντικό 
ISO-EMAS 

1.1.3. Περιβαλλοντική 
εκπαίδευση 

5.000 10.000 Σε συνεργασία με 
τις σχολικές 
μονάδες της 
περιοχής. 

1.1.4. Πολιτική προστασία 10.000 20.000 Σχεδιασμός, 
δράσεις, ασκήσεις 

1.1.5. Ενεργειακά θέματα 10.000 15.000 «σύμφωνο των 
δημάρχων» 

1.1.6. Φεστιβάλ 
περιβάλλοντος 

20.000 30.000 Συνεργασία με 
ΜΚΟ (πχ 
ΕΛΛΑΔΑ 
ΚΑΘΑΡΗ) 

 ΣΥΝΟΛΟ 70.000 105.000  
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1.2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Η εταιρεία θα συνεχίσει την λειτουργία του προγράμματος «βοήθεια στο σπίτι» και 
θα επιδιώξει τη χρηματοδότηση της και από άλλες πηγές, παράλληλα με την ενίσχυση 
δράσεων όπως η δημιουργία δομών κοινωνικής ενσωμάτωσης ευαίσθητων κοινωνικά 
ομάδων (ΑμεΑ, γ’ ηλικία, υγεία, εξαρτήσεις κλπ). Σημαντική δραστηριότητα θα 
αποτελέσει η συνεργασία μας με τον ΟΚΑΠΑ για την παροχή τεχνικής υποστήριξης 
στην υλοποίηση δράσεων του στον ίδιο τομέα. 
 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΚΟΣΤΟΣ 

2011 
ΚΟΣΤΟΣ 

2012 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.2.1. Προγράμματα και 
δομές για ειδικές 
κοινωνικές ομάδες  

15.000 40.000 Προγράμματα για 
ΑΜΕΑ, Τρίτη 

Ηλικία 
          
1.2.2. Μέριμνα για 

αδέσποτα ζώα  
30.000 60.000 Εμβολιασμοί/ 

σημάνσεις 
1.2.3. Συνεργασία με 

ΟΚΑΠΑ 
42.000 100.000 Τεχνική 

υποστήριξη 
1.2.4. Βοήθεια στο σπίτι 13.000 25.000   

  ΣΥΝΟΛΟ 100.000 225.000   
  

1.3. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Στο τομέα του πολιτισμού θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην ανάδειξη της τοπικής 
δημιουργίας, στην ενθάρρυνση της ερασιτεχνικής παραγωγής πρωτότυπων 
καλλιτεχνικών «προϊόντων». Προτεραιότητα στις επιλογές της εταιρείας έχουν οι 
μικρές ηλικίες και η δημιουργική απασχόλησης τους είτε με την λειτουργία του 
θεσμού «Θεατρικό Παιχνίδι», είτε με την ήδη πολύ πετυχημένη δράση των 
«χρωματιστών ημερών». Στρατηγικού χαρακτήρα επιλογή για την εταιρεία 
αποτελεί η δημιουργία και καθιέρωση χορωδιακού σχήματος για τον Δήμο, ενώ 
στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα ακόμη θεσμό, το φεστιβάλ νέων 
κινηματογραφιστών και video art. 
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΚΟΣΤΟΣ 
2011 

ΚΟΣΤΟΣ 
2012 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.3.1. Τοπική δημιουργία 
(Συνεργασία με 

ΟΚΑΠΑ) 

5.000 10.000 Φεστιβάλ τοπικής 
δημιουργίας 

1.3.2 Πολιτιστικά δρώμενα  
(Συνεργασία με 

ΟΚΑΠΑ) 

25.000 35.000 Συναυλίες, 
μουσικές 

εκδηλώσεις, μουσ. 
παιδεία, επέτειοι 

1.3.3. Θεατρικό παιχνίδι 5.000 10.000  
1.3.4. Λοιπές συνεργασίες με 

ΟΚΑΠΑ 
160.000 200.000 Τεχνική 

υποστήριξη 
1.3.5. Χρωματιστές μέρες 4.000 10.000  
1.3.6. Χορωδιακό σχήμα 

Δήμου Φιλοθέης – 
Ψυχικού 

(Συνεργασία με 

5.000 10.000  
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ΟΚΑΠΑ) 
1.3.7. Φεστιβάλ νέων 

κινηματογρα-φιστών 
και video art 

(Συνεργασία με 
ΟΚΑΠΑ) 

5.000 15.000  

1.3.8. Εκδηλώσεις 
Φιλαρμονικής 

(Συνεργασία με 
ΟΚΑΠΑ) 

5.000 10.000  

 ΣΥΝΟΛΟ 214.000 300.000  
 

1.4. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Θα συνεχιστεί η πρωτότυπη δράση των «αθλοπαιχνιδιών», ενώ και στο τομέα του 
αθλητισμού πρόθεση μας είναι η ενίσχυση της αυτενέργειας και της δημιουργίας. 
Στόχος μας η καλλιέργεια της συνείδησης της άθλησης και η απασχόληση ακόμα και 
με ειδικές δράσεις σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική πολιτική του Δήμου. 
 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΚΟΣΤΟΣ 

2011 
ΚΟΣΤΟΣ 

2012 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.4.1. Αθλοπαιχνιδιές 50.000 60.000  
1.4.2. Ειδικές δράσεις 5.000 5.000 Rafting,  
1.4.3. Συνεργασία με 

ΟΚΑΠΑ 
0 0 Τεχνική 

υποστήριξη 
1.4.4. Πολιτισμός – 

Αθλητισμός - 
οικογένεια 

5.000 10.000 Δράση για την 
οικογένεια 

1.4.5. Τοπική δημιουργία 
«Φτιάξτε την ομάδα 
σας και ελάτε» 

5.000 20.000 5χ5, μπάσκετ, τένις 
για ομάδες 
ερασιτεχνών 

1.4.6. Αγώνας δρόμου στη 
πόλη 

1.000 3.000  

1.4.7 Ποδηλατοβόλτα 1.000 2.000  
1.4.8. Μαθήματα 33.000 60.000  

 ΣΥΝΟΛΟ 100.000 150.000  
 

1.5. ΕΡΕΥΝΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Μια από τις πλέον πρωτότυπες δράσεις της εταιρείας φιλοδοξούμε να είναι η 
καθιέρωση και λειτουργία τους θεσμού των «κύκλων σεμιναρίων 
Πανεπιστημιακού επιπέδου» στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού. Σε βάση αυστηρά 
επιστημονική και απόλυτα επαγγελματική, πρόθεση μας είναι να λειτουργήσουμε 
κάτω από μια προγραμματική συμφωνία με κάποιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα. Από την άλλη μεριά προγραμματίζουμε μια σειρά από εκπαιδευτικές 
δράσεις με κέντρο το «κέντρο νεότητας» με μαθήματα που θα απευθύνονται σε 
όλες τις ηλικίες και για μια ποικιλία ενδιαφερόντων, αξιοποιώντας το μεράκι την 
διάθεση και τις γνώσεις συμπολιτών μας. 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΚΟΣΤΟΣ 
2011 

ΚΟΣΤΟΣ 
2012 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.5.1. Κύκλοι Σεμιναρίων 40.000 60.000 Προγραμματική 
Σύμβαση μεταξύ 
Δήμου – ΑΕΙ - 
ΔΗΚΕΦΙΨ 

1.5.2. Μαθήματα    
 Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών 
10.000 15.000  

 Διατροφής και Υγείας 5.000 10.000  
 Ψυχοθεραπευτικής - 

Αυτογνωσίας 
10.000 20.000  

 ΣΥΝΟΛΟ 65.000 105.000  
 

2. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

2.1. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 
Στόχος μας είναι η δημιουργία δύο εθελοντικών ομάδων στο τομέα του 
περιβάλλοντος και της πολιτικής προστασίας και στον τομέα της κοινωνικής 
πρόνοιας και αλληλεγγύης, οι ομάδες θα εξοπλιστούν ,θα καταρτιστούν στα 
αντικείμενα τους και θα εκπαιδεύονται συστηματικά στην ανάληψη δράσεων και 
παρεμβάσεων στο τομείς ευθύνης τους. Παράλληλα φιλοδοξούμε να εκπονήσουμε 
σχέδια δράσης τόσο για τον τομέα της πολιτικής προστασίας όσο και για τον τομέα 
της κοινωνικής αλληλεγγύης.  
 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΚΟΣΤΟΣ 

2011 
ΚΟΣΤΟΣ 

2012 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2.1.1. Εθελοντικές 
περιβαλλοντικές 

δράσεις 

5.000 10.000 Δημιουργία 
εθελοντικής 

ομάδας, μαθήματα, 
εξοπλισμός 

2.1.2. Εθελοντικές 
κοινωνικές δράσεις 

5.000 10.000 Δημιουργία 
εθελοντικής 

ομάδας, μαθήματα, 
εξοπλισμός 

 ΣΥΝΟΛΟ 10.000 20.000  
 

2.2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
Στόχος μας να γίνουν όλοι οι πολίτες του νέου μας Δήμου κοινωνοί των πλούσιων 
δράσεων που προγραμματίζει η εταιρεία, ο Δήμος και το Νομικό πρόσωπο. Θα γίνει 
προσπάθεια παράλληλα να προβάλλονται τοπικές δημιουργίες, να αναπτύσσονται 
δράσεις σε επετείους και ημέρες αφιερωμένες σε ειδικές δράσεις (ποδήλατο, 
περιβάλλον κλπ).  
 
 
 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΚΟΣΤΟΣ 

2011 
ΚΟΣΤΟΣ 

2012 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2.2.1. Πρόγραμμα 
καμπάνιας στα 

2.000 10.000 5 Ιουνίου: 
Περιβάλλον, ημέρα 
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σχολεία για ειδικά 
θέματα 

χωρίς αυτοκίνητο 
κλπ 

2.2.2. Έντυπο ενημέρωσης 
δημοτών 

14.000 40.000 Μηνιαίο 

2.2.3. Περιοδικό διμηνιαίο 10.000 50.000 2μηνιαίο 
2.2.4. ΕΛΤΑ Ψυχικού 2.000 10.000 Διανομή 
2.2.5. Αφίσες προσκλήσεις 

κλπ 
2.000 10.000  

 ΣΥΝΟΛΟ 30.000 120.000  
 

2.3. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Η ενότητα αυτή αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά πεδία δραστηριοποίησης της 
εταιρείας, γιατί από την επιτυχία των στόχων που παρουσιάζονται πιο κάτω 
εξαρτάται σε ένα μεγάλο βαθμό η δυνατότητα υλοποίησης πολλών από τις δράσεις 
που έχουν περιληφθεί στον προγραμματισμό αυτό. Παράλληλα στόχος μας είναι να 
δώσουμε στους πολίτες να γνωρίσουν την Ευρώπη μέσα από προγράμματα 
ανταλλαγής εμπειρίας και να προβάλλουν τις δικές τους ιδέες σε άλλες γειτονιές της 
Ηπείρου μας.   
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΚΟΣΤΟΣ 

2011 
ΚΟΣΤΟΣ 

2012 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2.3.1. Ευρώπη για τους 
πολίτες 

 5.000 Αδελφοποιήσεις 

2.3.2. Πρόγραμμα LIFE  5.000 Ένταξη οικ. 
πάρκου 

2.3.3. Πρόγραμμα πολ. 
προστασίας 

 2.000 οικοσύστημα 

2.3.4. Πρόγραμμα έξυπνη 
ενέργεια 

 3.000 Ενεργειακή 
καινοτομία 

 ΣΥΝΟΛΟ  15.000  
 

2.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 

Η εταιρεία μπορεί να εκταμιεύσει πόρους από το ΕΣΠΑ  για θέματα που αποτελούν 
βασικά  προγραμματικά στοιχεία για αυτήν. Ως παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί  ο 
τομέας της κοινωνικής πολιτικής που πολλές δράσεις μπορεί να χρηματοδοτηθούν 
από τα προγράμματα αυτά. Η εξασφάλιση αυτών των πόρων δίνουν τη δυνατότητα οι  
πιστώσεις που θα έπρεπε να διατεθούν για την ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων 
να δοθούν σε άλλους τομείς δράσης. Επιδίωξη μας είναι η υποβολή προτάσεων και η 
διασφάλιση των αναγκαίων πόρων να γίνει με το μικρότερο δυνατό κόστος για την 
εταιρεία.  
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΚΟΣΤΟΣ 

2011 
ΚΟΣΤΟΣ 

2012 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2.4.1. Τομεακό πρόγραμμα 
Υγείας Πρόνοιας 

 5.000 Προγραμματική 
Σύμβαση με ΕΣΔΥ 

2.4.2. Τομεακό πρόγραμμα 
ΥΠΕΚΑ 

  ΑΠΕ σε σχολεία 

2.4.3. Τομεακό πρόγραμμα 
απασχόλησης ΟΑΕΔ 

   

2.4.4. Πρόγραμμα  2.000  
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ΕΛΛΑΔΑ 
2.4.5. Τομεακό πρόγραμμα 

«ψηφιακή σύγκλιση» 
 8.000  

 ΣΥΝΟΛΟ  15.000  
 

Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  
Το πρόγραμμα δράσης θα χρηματοδοτηθεί και για το 2011 και για το 2012 από τρεις 
πηγές : 
α. Χρηματοδότηση Δήμου 
β. Προγραμματισμένη Σύμβαση με ΟΚΑΠΑ 
γ. Ίδια Έσοδα / Ανταποδοτικότητα 
Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται προβλέψεις από χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ ή της Ε.Ε. 
που είναι αδύνατον τώρα να υπολογιστούν πριν υπάρξουν τελικές εγκρίσεις. 
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, η χρηματοδότηση για το 2011 και το 2012 
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα : 
 

 ΠΗΓΗ Ποσό 2011 Ποσό 2012 

1 Δήμος 200,000 400,000 
2 ΟΚΑΠΑ 300,000 400,000 
3 Αυτοχρηματοδότηση 120,000 300,000 
 ΣΥΝΟΛΟ : 620,000 1,100,000 

  
 

2. Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο όπως προβεί στην  κοινοποίηση του διετούς 
προγράμματος δράσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την έγκριση της 
χρηματοδότησης από το Δήμο.  
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 29/2011 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       
 
ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ Π.                                            ΔΑΝΙΗΛ ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΗ     
.                                                          

                                                                                   
   ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                                                                                                 
XATZHBAΣΙΛΕΙΟΥ ΜΥΡΕΝΑ 
 
ΡΕΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. 
 
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ     
 
ΓΑΤΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
 
ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 
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Απόσπασμα εξαχθέν από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ 
                                            

           ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ   
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