
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ  
                                 
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
       Αριθμ. 65  / 2011 
                Αριθ. πρωτ. 109 / 19.10.2011 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό 7/2011 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -  ΨΥΧΙΚΟΥ 
(ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) 
 
Σήμερα, στις 04/10/2011 και ώρα 18.30 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 εννέα (9) μέλη, και ονομαστικά οι 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  

Παντελής Ξυριδάκης Καρέλλας Παναγής  

Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σόφη Κοντολέων Στυλιανός  

             Γαλάνης Δημήτριος  

Χατζηβασιλείου Μυρένα  

Γάτος Αλκιβιάδης  

Διαμαντόπουλος Δημήτριος  

Χαροκόπος Παντελής  

Ρέγγος Ιωάννης  

Δουνδουλάκη Ελένη  
 
Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Εγκριση σύμβασης μεταξύ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού και Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, για τη χρηματοδότηση 
της επιχείρησης, σύμφωνα με το οριζόμενο ποσό στο διετές πρόγραμμα δράσης. 
Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της. Ορισμός Εκπροσώπου για την Επιτροπή 
Παρακολούθησης. 
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Επί του 5ου θέματος της ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου ανέφερε τα εξής:  
 
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 υπηρεσίες της, με προϋπόθεση την κατάθεση από την επιχείρηση του 
διετούς προγράμματος δράσης και την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο, 
όπως και έχει γίνει. 
 
Κατόπιν τούτου, είναι απαραίτητη η σύναψη σύμβασης μεταξύ του 
χρηματοδοτούντος ΟΤΑ και της επιχείρησης, στην οποία περιλαμβάνονται τα 
στοιχεία που κρίνουν ως απαιτούμενα, οι ως άνω συμβαλλόμενοι,  μεταξύ των 
οποίων οπωσδήποτε τα δικαιώματα και τις 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) 
 
Για το λόγο αυτό προτείνεται η έγκριση σύμβασης μεταξύ Δήμου Φιλοθέης - 
Ψυχικού και Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, ως 
ακολούθως: 
 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του,  

- την εισήγηση του προέδρου,  
- το πρόγραμμα δράσης της επιχείρησης, όπως ψηφίστηκε με την αριθ. 29/11   

             απόφαση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης -  Ψυχικού 
- την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 222/2011 σχετκά με την  
      έγκριση του σχεδίου δράσης της επιχείρησης  
- την παρ 1 και παρ 4 του Άρθρου 259 του Ν. 3463/06 
- την παρ.6 του Άρθρου 44 του Ν.3979/2011 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Tην έγκριση σύμβασης μεταξύ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού και Δημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, για τη 
χρηματοδότηση της επιχείρησης, σύμφωνα με το οριζόμενο ποσό στο διετές 
πρόγραμμα δράσης, ως ακολούθως: 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 
Βεκιαρέλλη 9-11, Φιλοθέη 
τηλ. 2106834550 

                                                                                           
                                                                                              

                                                                      
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ 

ΤΙΤΛΟ «ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.» ΕΤΩΝ 

2011-2012 

 
Στο Δήμο Φιλοθέης  Ψυχικού του Νομού Αττικής και στο δημοτικό κατάστημα επί 

της οδού Μαραθωνοδρόμου 95, σήμερα ………………………………………. οι 

ακόλουθοι συμβαλλόμενοι φορείς: 

Αφενός μεν ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού, ο οποίος εδρεύει στο Ψυχικό  επί της οδού 

Μαραθωνοδρόμου 95, θα καλείται στα επόμενα Δήμος και εκπροσωπείται κατά το 

νόμο από τον Δήμαρχο κ.  Παντελή Ξυριδάκη, 

και αφετέρου δε το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 

Φιλοθέης - Ψυχικού, η οποία εδρεύει στη Φιλοθέη επί της οδού Βεκιαρέλη 11, θα 

καλείται στα επόμενα Επιχείρηση και εκπροσωπείται από την Αντιπρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Σοφία Δανιήλ Ζαφρακοπούλου, 

Έχοντας υπόψη: 

- 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 

- το πρόγραμμα δράσης της επιχείρησης, όπως ψηφίστηκε με την αριθ. 29/15-

07-2011 απόφαση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης 

Ψυχικού και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1)  

- την με αριθμό 222/20-07-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη 

χρηματοδότηση της επιχείρησης με βάση το σχέδιο δράσης  

- την Εγκ. ΥΠΕΣΔΔΑ 16/2007 
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- την εγκ.50/66984/28.12.2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.  

συμφωνήθηκαν και συναποδέχονται τα εξής: 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση του διετούς προγράμματος δράσης της 

Επιχείρησης, το οποίο περιλαμβάνει τις ενέργειες και δραστηριότητες όπως αυτές 

εμφανίζονται στο πρόγραμμα δράσης της και αφορούν στα ακόλουθα αντικείμενα: 

 Διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος, προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης,  

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. 

 Εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης. 

 Πολιτιστική ανάπτυξη. 

 Προώθηση του αθλητισμού και η διαχείριση των δημοτικών αθλητικών 

εγκαταστάσεων. 

 Οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας. 

 Εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΣ 

Σκοπός της σύμβασης είναι η ομαλή και διαρκής χρηματοδότηση του διετούς 

προγράμματος δράσης της Επιχείρησης 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία σύστασης της,  

08-06-2011 (αριθμ. ΦΕΚ 1164 / 08-06-2011 τεύχος Β),  έως την 31-12-2012.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

1. Ο Δήμος αναλαμβάνει τα εξής:                  

Να καταβάλλει στην επιχείρηση χωρίς καθυστερήσεις τις χρηματοδοτήσεις, κατά 

τα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα δράσης της Επιχείρησης. 

2. Η επιχείρηση αναλαμβάνει : 
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Να διαθέτει άτομα ( από το μόνιμο προσωπικό της εταιρείας ή από εξωτερικές 

συνεργασίες) που θα απασχολούνται για τις ανάγκες της σύμβασης . 

Την πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης και σύμφωνα με τα  

οριζόμενα στο σχέδιο δράσης.  

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ 

Ο προϋπολογισμός κατά Δράση και ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος 

της παρούσας Σύμβασης ανέρχεται για το έτος 2011 στο ποσό των 200,000 €, και για 

το έτος 2012 στο ποσό των 400,000 €.   

Η ανάλυση του προϋπολογισμού πρέπει να είναι σύμφωνη με το Πρόγραμμα δράσης 

της Επιχείρησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ- ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου προς την επιχείρηση για ολόκληρη τη 

διάρκεια του προγράμματος δράσης καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ των 

συνολικών δαπανών μείον τα έσοδα από τις επιμέρους δραστηριότητες όπως 

αναλυτικά εκτίθενται στο πρόγραμμα δράσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΠΟΡΟΙ – ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

1. Οι πόροι χρηματοδότησής του Προγράμματος θα προέρχονται από 

α. Χρηματοδότηση του 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. 

2. Ο Δήμος έχει εντάξει στον προϋπολογισμό του, του έτους 2011 το ποσό των 

200.000€ σε αυτοτελή κωδικό αριθμό για τη χρηματοδότηση της υλοποίησης 

της παρούσας. Ανάλογες προβλέψεις θα γίνουν και για το επόμενος έτος, στον 

αντίστοιχο προϋπολογισμό.  

Η ανάλυση του ποσού των 200.000€ εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΦΙΨ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ  ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 
 
A/A ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΚΕΦΙΨ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟ 

ΣΧΕΔΙΟ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

2011(σε ευρώ) 

1 Διαχείριση και λειτουργία 

οικ. πάρκου 

1.1.1 15.000 

2 Καινοτομία και 

περιβαλλοντική πολιτική-

ανακύκλωση 

1.1.2 10.000 

3 Πολιτική προστασία 1.1.4. 10.000 

4 Ενεργειακά θέματα 1.1.5. 10.000 

5 Φεστιβάλ περιβάλλοντος 1.1.6. 20.000 

6 Μέριμνα για αδέσποτα ζώα  1.2.2. 30.000 

7 Ειδικές δράσεις  1.4.2.  5.000 

8 Πολιτισμός – Αθλητισμός - 
οικογένεια 

1.4.4.  5.000 

9 Τοπική δημιουργία «Φτιάξτε 
την ομάδα σας και ελάτε» 

1.4.5.  5.000 

10 Αγώνας δρόμου στην πόλη 1.4.6.  1.000 

11 Ποδηλατοβόλτα 1.4.7.  1.000 

12 Μαθήματα 1.4.8. 33.000 

13 Κύκλοι Σεμιναρίων 1.5.1. 40.000 

14 Μαθήματα διατροφής και 
υγείας 

1.5.2.  5.000 

15 Εθελοντικές περιβαλλοντικές 
δράσεις 

2.1.1.  5.000 

16 Εθελοντικές κοινωνικές 
δράσεις 

2.1.2.  5.000 

 ΣΥΝΟΛΟ  200.000 

 

3. Η καταβολή της χρηματοδότησης από το Δήμο γίνεται με την Πιστοποίηση 

Προόδου του Προγράμματος και την έκδοση σχετικού νόμιμου παραστατικού 

από την επιχείρηση, ξεχωριστά για κάθε είδος δραστηριότητας όπως αυτές 

οριοθετούνται στο Πρόγραμμα δράσης της Επιχείρησης.  
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ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Όργανα παρακολούθησης του προγράμματος δράσης και της εκτέλεσης της 

σύμβασης 

Την παρακολούθηση του προγράμματος δράσης και της εκτέλεσης της σύμβασης 

μεταξύ του Δήμου και της επιχείρησης, έχει η Επιτροπή Παρακολούθησης που 

αποτελείται από τους εξής: 

1. Τον ……………, ως εκπρόσωπο του Δήμου κύριο ……….. και πρόεδρο της 

επιτροπής με αναπληρωτή τον.......... 

2. Την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, κυρία Σοφία 

Δανιήλ Ζαφρακοπούλου, ως εκπρόσωπο της Επιχείρησης με αναπληρωτή το Μέλος 

του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Γαλάνη  

3. Τον …………………………………με αναπληρωτή τον....... 

Οι αρμοδιότητες του οργάνου παρακολούθησης είναι οι εξής: 

α. Παρακολουθεί το πρόγραμμα παροχής των υπηρεσιών   και συντονίζει το 

διατιθέμενο προσωπικό. 

β. Τροποποιεί όποτε χρειάζεται το παραπάνω πρόγραμμα. 

γ. Παρακολουθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών και 

συντάσσει έκθεση σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της σύμβασης. 

δ. Επιλαμβάνεται τυχόν προβλημάτων ή διαφωνιών που θα προκύψουν κατά την 

υλοποίηση της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να δώσει λύσεις απευθύνεται 

στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ε. Προσδιορίζει και παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης των αντικειμένων της 

προγραμματικής σύμβασης, μεριμνά για την τήρηση των όρων υλοποίησής της και 

παρεμβαίνει για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από την εφαρμογή της, 

διατηρώντας το δικαίωμα της εμπεριστατωμένης ερμηνείας και αποσαφήνισης των 

όρων της προγραμματικής σύμβασης.  

3. Η Κοινή Επιτροπή συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου είτε κατόπιν 

αιτήσεως ενός τουλάχιστον εκ των υπολοίπων μελών της.  

Ο Δήμος εντέλλεται να διαθέσει έναν υπάλληλό του για τη γραμματειακή υποστήριξη 

της Επιτροπής, στον οποίο αναθέτει την τήρηση των πρακτικών. Οι αποφάσεις της 

Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της και κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά στα συμβαλλόμενα μέρη. Στην πρώτη συνεδρίασή της η Κοινή 

Επιτροπή αποφασίζει για τα λοιπά θέματα που αφορούν στη λειτουργία της. 
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ΆΡΘΡΟ 9 

ΡΗΤΡΕΣ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ – ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της παρούσας 

σύμβασης. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, που 

θεωρούνται όλοι σημαντικοί, ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου της καλής 

πίστης και των συναλλακτικών ηθών από τα συμβαλλόμενα μέρη, δίδει το δικαίωμα 

στο άλλο να ζητήσει κάθε θετική ή αποθετική ζημιά. 

Ειδικότερα σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης μπορεί να 

επιβάλλονται με αποφάσεις του οργάνου παρακολούθησης εφαρμογής των όρων της 

σύμβασης σε βάρος του συμβαλλόμενου που έκανε τις παραβάσεις οι εξής ρήτρες: 

α. Σύσταση εφαρμογής των όρων. 

β. Αποζημίωση για την ζημία που έχει επέλθει από την μη εφαρμογή των όρων. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Σε περίπτωση διαφωνίας των συμβαλλομένων φορέων κατά την εφαρμογή της 

παρούσας Σύμβασης, αυτή επιλύεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης. Κάθε 

διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων που δεν δύναται να διευθετηθεί από την Κοινή 

Επιτροπή, θα λύεται με διαιτησία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 867 του 

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.  

ΑΡΘΡΟ 11 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

α) Αν προκύψουν λόγοι αναθεώρησης του διετούς προγράμματος οι οποίοι 

τροποποιούν τα όρια της χρηματοδότησης από τον Δήμο και που δεν συνδέονται με 

εφαρμογή κάποιας παραγράφου του άρθρου 9 του παρόντος, τότε απαιτείται 

αναθεώρηση του διετούς προγράμματος δράσης με νέα απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου η οποία θα απέχει τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την σχετική 

προηγούμενη απόφαση, όπως προβλέπετε από το ΔΚΚ. 

 

β) Δεν απαιτείται καμία αναθεώρηση του διετούς προγράμματος, εκτός εάν εντός της 

διετίας προκύψουν αυξομειώσεις των εξόδων ή εσόδων κατά δραστηριότητα, που δεν 

θα οδηγούν σε αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης από τον Δήμο, πλην των 

περιπτώσεων που αναφέρονται ως ρήτρες στο άρθρο 9 του παρόντος. 
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γ) Εάν λόγω αντικειμενικών συνθηκών δεν είναι δυνατή μέσα στην διετία η πλήρης 

υλοποίηση κάποιος από τις δράσεις που αναφέρονται, αυτό το γεγονός δεν διακόπτει 

την χρηματοδότηση ούτε την περιορίζει ανάλογα, αλλά μεταφέρει την υποχρέωση της 

υλοποίησης από την Επιχείρηση το επόμενο της διετίας έτος χωρίς άλλη 

χρηματοδότηση, αρκεί να έχει ήδη δρομολογηθεί – ξεκινήσει η δράση. 

 

δ) Σε περίπτωση που η Επιχείρηση, τεθεί σε αδράνεια ή σε εκκαθάριση ή σε 

πτώχευση ή για κάθε λόγο και αιτία η αποπεράτωση του διετούς προγράμματος είναι 

ανέφικτη κατά το μέρος που απομένει, ο Δήμος διακόπτει την περαιτέρω 

χρηματοδότηση των δόσεων που απομένουν, καταβάλλοντας μόνον τυχόν 

ληξιπρόθεσμες δόσεις δεδουλευμένων εξόδων του δεύτερου συμβαλλόμενου. 

 

ΆΡΘΡΟ 12 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

1. Οι συμβαλλόμενοι φορείς, για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών που 

απαιτούνται για την άρτια υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης για τη διοίκηση 

εφαρμογής του Προγράμματος και για τον έλεγχο της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, μπορούν να συγκροτήσουν και άλλες κοινές επιτροπές 

από εκπροσώπους των συμβαλλομένων φορέων, με αντίστοιχες αποφάσεις των 

συλλογικών τους οργάνων. 

2. Καμία τροποποίηση, προσθήκη ή παράταση της σύμβασης δεν αναγνωρίζεται 

χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους. 

3. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιονδήποτε 

συμβαλλόμενο ή η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς τη σύμβαση ή η 

καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπονται από οποιονδήποτε 

συμβαλλόμενο, δεν μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση των συμβαλλομένων από 

δικαίωμα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους η αναγνώριση δικαιωμάτων σε 

συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτή τη σύμβαση. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς 

απόδειξη αυτών συντάχθηκε η σύμβαση αυτή, η οποία αφού αναγνώσθηκε, 

υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, δύο (2) για κάθε συμβαλλόμενο. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

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 
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5. Στην ανάπτυξη πρωτοποριακών δραστηριοτήτων (πχ κύκλοι 
σεμιναρίων πανεπιστημιακού επιπέδου) 

 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 
ΟΚΑΠΑ) 

5.000 10.000  
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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).  
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΚΟΣΤΟΣ 
2011 

ΚΟΣΤΟΣ 
2012 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2.2.1. Πρόγραμμα 
καμπάνιας στα 

σχολεία για ειδικά 
θέματα 

2.000 10.000 5 Ιουνίου: 
Περιβάλλον, ημέρα 
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.  
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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 
ΕΛΛΑΔΑ 

 2.000  

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. Προγραμματική 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. Ορίζει εκπρόσωπο της επιχείρησης στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8 
της σύμβασης την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Σοφία Δανιήλ - 
Ζαφρακοπούλου με αναπληρωτή τον κύριο Δημήτριο Γαλάνη, μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
 
3. Εξουσιοδοτεί την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Σοφία Δανιήλ - 
Ζαφρακοπούλου  να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. 
 
 Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 65 /2011 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
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  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                      
 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ     ΣΟΦΙΑ ΔΑΝΙΗΛ ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  
           
                                   

                                                                                 
   ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                                                                                              
 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. 
 
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ     
 
ΓΑΤΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
 
ΡΕΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΥΡΕΝΑ 
 
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
 
ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
 
 

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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