
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
 ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

           
       Αριθμ. 85   / 2011 
                Αριθ. πρωτ. 136 /13-12-2011 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό 10/2011 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -  ΨΥΧΙΚΟΥ 
(ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) 
 
Στη Φιλοθέη σήμερα, στις δώδεκα (12) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 18.00 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 έντεκα (11) μέλη, και ονομαστικά οι 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  

Ξυριδάκης Παντελής - 

Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία  

Κοντολέων Στυλιανός  

Καρέλλας Παναγής  

Γάτος Αλκιβιάδης  

Διαμαντόπουλος Δημήτριος  

Ρέγγος Ιωάννης  

Γαλάνης Δημήτριος  

Χατζηβασιλείου Μυρένα  

Δουνδουλάκη Ελένη  

Χαροκόπος Παντελής  
 
Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης: 
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ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ’αριθμ.65/2011 απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου αφορώσης την έγκριση της σύμβασης χρηματοδότησής 
της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. από το Δήμο. 
 

Επί του 2ου θέματος της ημερησίας διάταξης, ο πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου ανέφερε τα εξής:  

 
Κατόπιν ελέγχου, από το Ζ’ Κλιμάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου, της νομιμότητας του 
σχεδίου σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. για την χρηματοδότηση της 
επιχείρησης, σύμφωνα με το οριζόμενο ποσό στο σχέδιο δράσης της, διαπιστώθηκαν 
κάποιες παραλείψεις στο  διετές πρόγραμμα Δράσης της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. (Πράξη 375/ 
2011 του Ζ’ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου /αριθμ. πρωτ. 57333/8-12-2011)  
 
Ως εκ τούτου και κατόπιν της τροποποίησης του διετούς Προγράμματος Δράσης της 
ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. σύμφωνα με την με αριθμ. 84 απόφασης της παρούσας συνεδρίασης,  
καλούμαστε να προχωρήσουμε και σε τροποποίηση της με αριθμ.65 /4-10-2011 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση σύμβασης μεταξύ 
Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Φιλοθέης – Ψυχικού, για τη χρηματοδότηση της επιχείρησης, σύμφωνα με το 
οριζόμενο ποσό στο διετές πρόγραμμα δράσης της. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, σας παραθέτω αντίγραφο της υπ’ αρ. 375/ 2011 πράξης του Ζ’ 
Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου και θέτω στην κρίση σας σχέδιο τροποποίησης  της 
σύμβασης χρηματοδότησής του από το Δήμο. 
Το Δ.Σ. αφού επέφερε ορισμένες τροποποιήσεις, 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.  
-  την υπ’ αρ. 375/ 2011 πράξη του Ζ’ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου 

- το τροποποιημένο σχέδιο σύμβασης χρηματοδότησης της επιχείρησης,  
και ύστερα από διαλογική συζήτηση 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
1. Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’αριθμ.65/2011  απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου  αφορώσης την έγκριση της σύμβασης χρηματοδότησής της 
ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. από το Δήμο ως ακολούθως: 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 
Βεκιαρέλλη 9-11, Φιλοθέη 
τηλ. 2106834550 

                                                                                         
                                                                                           

                                                                      
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.» 

ΕΤΩΝ 
2011-2013 

 
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 
- 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  
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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 30-06-2013.  
 

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 : 
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 186.281 €, για το έτος 2012 
στο ποσό των 509.668 € και για το έτος 2013 στο ποσό των 259.779 € 
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. Ίδια Έσοδα / Ανταποδοτικότητα  
γ. ΕΣΠΑ και ειδικά προγράμματα στα οποία η εταιρεία έχει υποβάλλει σχετικές 
   προτάσεις. 
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 
186.281€ σε αυτοτελή κωδικό αριθμό για τη χρηματοδότηση της υλοποίησης της παρούσας. 
Ανάλογες προβλέψεις θα γίνουν και για τα επόμενα έτη, στους αντίστοιχους 
προϋπολογισμούς.  
Η ανάλυση του ποσού των 186.281€ εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΦΙΨ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ  ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 
Α/Α  Κ.Α 

Δράσης 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  ΕΞΟΔΑ 

2011 
ΕΣΟΔΑ 
2011 

ΠΟΣΟ 
ΧΡΗΜΑΣΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ 
1 1.1 Διοργάνωση 

πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και άλλων 
δρώμενων  

19.000 1.000 18.000 

2 1.2 Δραστηριότητες 
μουσικής παιδείας 

Χ Χ Χ 

3 1.3 Ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων για την 
αξιοποίηση του 
ελεύθερου χρόνου των 
δημοτών (ενηλίκων) 

24.750 10.000 14.750 

4 1.4 Λειτουργία τμήματος 
εικαστικών  

23.000 7.000 16.000 

5 1.5 Λειτουργία τμημάτων 
δημιουργικής 
απασχόλησης ανηλίκων  

40.000 60.000 Χ 

6 1.6 Λειτουργία πρότυπης 
αθλητικής και 
πολιτιστικής δημιουργίας 

Χ Χ Χ 

7 1.7 Δράσεις και δομές 
κοινωνικής πολιτικής, 
αλληλεγγύης, ενίσχυσης 
της απασχόλησης και 
επιμόρφωσης 

   

8 1.7.1 Μονάδα προγράμματος 
«βοήθεια στο σπίτι» 

25.800 18.000 7.800 

9 1.7.2 Μονάδα κοινωνικής 
μέριμνας 

18.180 Χ 18.180 

10 1.7.3 Δομή για την 
υποστήριξη της 
απασχόλησης 

Χ Χ Χ 

11 1.7.4 Λειτουργία κέντρου δια 
βίου μάθησης 

Χ Χ Χ 

12 1.8 Δομές ενημέρωσης των 
κατοίκων για 
πολιτιστικά, κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά 
θέματα 

58.630 Χ 58.630 

13 1.9 Λειτουργία σχολής 
πληροφορικής  

Χ Χ Χ 

14 1.10 Δράσεις περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης   

   

15 1.10.1 Διαχείριση και 
λειτουργία του 
οικολογικού πάρκου του 
Νέου Ψυχικού  

18.081 Χ 18.081 

16 1.10.2 Καινοτομία και 
ανακύκλωση   

Χ Χ Χ 

17 1.10.3 Φεστιβάλ περιβάλλοντος Χ Χ Χ 
18 1.11 Υποδομές ανάπτυξης 

εθελοντισμού  
Χ Χ Χ 
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19 Δαπάνες διοικητικής υποστήριξης  
 

45.000 Χ 25.000 

20 Επενδυτικές δαπάνες 9.840 χ 9.840 
 ΣΥΝΟΛΟ 282.281 96.000 186.281 
 
 
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.  

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 Δημοτικό Σύμβουλο, ως εκπρόσωπο του Δήμου, κύριο Γεράσιμο – Αλέξανδρο 
Μαζαράκη, με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Βύρωνα – Παύλο Σαμαρόπουλο 
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  
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. 

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. 
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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. 
 
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. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ  

(Προσαρμοσμένο σύμφωνα με τις υποδείξεις της με αριθμ. 375/ 2011 Πράξης του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου με αριθμ. Πρωτ. 57333/8-12-2011)  

της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης Ψυχικού (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ)  

για την διετία 08/06/2011-30/06/2013 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ  
Με την Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ οικ. 43887/03.08.2007 (ΦΕΚ 1574/17.08.2007 τεύχος Β’), 
προσδιορίστηκε το  περιεχόμενο διετούς προγράμματος δράσης κοινωφελούς δημοτικής ή 
κοινοτικής επιχείρησης, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ 4 του Άρθρου 259 του Ν. 3463/06.  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο προγραμματισμός της ΔΗΚΕΦΙΨ 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. 

8. Οι αρμοδιότητες και οι δραστηριότητες που μπορεί να αναπτύξει η κοινωφελής 
επιχείρηση, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 254 του ΔΚΚ (Ν.3463/2006), 
παράγραφοι 1, 2 και 3. 

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  
6. 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 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και ΑΝΑΛΥΣΗ 
1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων προγράμματος δράσης 
Το διετές πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες και δραστηριότητες:  
 
1.1. Διοργάνωση πολιτιστικών δρώμενων και άλλων εκδηλώσεων 
Συγκεκριμένα η διοργάνωση περιλαμβάνει τα εξής:  
• εκπόνηση του προγράμματος εκδηλώσεων   
• επαφές με καλλιτέχνες και συγκροτήματα,  
• έκδοση και διανομή προσκλήσεων  
• οργάνωση του χώρου με τα σχετικά για την ολοκλήρωση της κάθε εκδήλωσης όπως 
καρέκλες,  
            τραπέζια επισήμων, εξέδρες, παροχή ρεύματος, στολισμός κλπ,  
• οργάνωση για την ηχητική κάλυψη και το φωτισμό 
 
1.2. Δραστηριότητες μουσικής παιδείας  
Προβλέπεται η ανάπτυξη δράσεων φιλαρμονικής του ενιαίου Δήμου καθώς η λειτουργία 
ωδείου κατά τα πρότυπα του ΥΠΠΟ. Επίσης προβλέπεται η απασχόληση 4 καθηγητών ή και 
δασκάλων μουσικής, ειδικών σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης ωδείων, για την οργάνωση 
της φιλαρμονικής και του ωδείου καθώς και την εξυπηρέτηση των μαθητών που προβλέπεται 
να ξεπεράσουν τους 50 μέχρι το τέλος του 2012. Το ωδείο σχεδιάζεται να λειτουργήσει με 
την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2012-2013. 
Επίσης στα πλαίσια των παραπάνω δραστηριοτήτων προβλέπεται η διοικητική υποστήριξη για 
την επιμέλεια των προγραμμάτων, για την προμήθεια και αναπαραγωγή του εκπαιδευτικού 
υλικού, για την καταλληλότητα των χώρων εκμάθησης και την τήρηση παρουσιολόγιου των 
μαθητών. 
 
1.3. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των 
δημοτών (αθλητισμός, χορός, γυμναστική). 
Περιλαμβάνεται η λειτουργία τμημάτων αθλητικών δραστηριοτήτων (ποδόσφαιρο), χορού και 
γυμναστικής ανάλογα με τη ζήτηση όπως αυτή αναπτύσσεται σε τοπικό επίπεδο. Σε κάθε 
περίπτωση προβλέπεται η λειτουργία τμημάτων χορού και γυμναστικής, στο Κέντρο Νεότητας 
Φιλοθέης και η λειτουργία τμημάτων ποδοσφαίρου στο γήπεδο του Νέου Ψυχικού. 
 
1.4. Λειτουργία τμήματος εικαστικών  
Περιλαμβάνεται η λειτουργία τμημάτων όπως ζωγραφικής, κοσμήματος, γλυπτικής, που θα 
λειτουργήσουν στην Πινακοθήκη του Ψυχικού ανάλογα με τις ανάγκες και τη ζήτηση όπως 
αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά.  
 
1.5. Λειτουργία τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης ανηλίκων 
Περιλαμβάνονται οι δράσεις που γίνονται τους καλοκαιρινούς μήνες για την των  παιδιών των 
συμπολιτών μας με τίτλο «Αθλοπαιχνιδιές» και «χρωματιστές μέρες». Αυτές οι δράσεις 
αναπτύσσονται σε δημοτικούς χώρους (κολυμβητήριο Νέου Ψυχικού και Δημοτικό Σχολείο 
Φιλοθέης) και συμπληρωματικά περιλαμβάνουν αθλητικές δραστηριότητες, ζωγραφική, χορό, 
θέατρο και παιχνίδι όπως επίσης μετακινήσεις για επισκέψεις σε παιδικούς χώρους περιπέτειας. 
Στις δαπάνες του προγράμματος περιλαμβάνονται: η διατροφή των παιδιών, οι αμοιβές των 
επιβλεπόντων καθηγητών, συνοδών και δασκάλων καθώς και η διοικητική υποστήριξη των 
προγραμμάτων. Αντίστοιχες δραστηριότητες απασχόλησης παιδιών αναπτύσσονται και τον 
υπόλοιπο χρόνο, εκτός των καλοκαιρινών μηνών σε άλλες εγκαταστάσεις του Δήμου που 
έχουν παραχωρηθεί στη ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ για τον λόγο αυτό, όπως είναι το οικολογικό πάρκο 
Νέου Ψυχικού και το γήπεδο του Νέου Ψυχικού (ποδόσφαιρο) 
 
1.6 Λειτουργία πρότυπης αθλητικής και πολιτιστικής δημιουργίας   
Περιλαμβάνει την υποβοήθηση της ανάδειξης των τοπικών αθλητικών και πολιτιστικών 
δημιουργιών των κατοίκων της πόλης, ενισχύοντας την τοπική αυτονομία και δημιουργικότητα 
με δράσεις όπως: το  Φεστιβάλ τοπικής δημιουργίας, το Φεστιβάλ νέων κινηματογραφιστών 
και video art, τη δράση πολιτισμός - αθλητισμός – οικογένεια, την τοπική δημιουργία «φτιάξτε 
την ομάδα σας και ελάτε» και τέλος την διοργάνωση «θεατρικού παιχνιδιού» για παιδιά του 
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δημοτικού. Όλες αυτές οι δράσεις περιλαμβάνουν τις δαπάνες για 2 καθηγητές για το θεατρικό 
παιχνίδι, δαπάνες διοικητικής υποστήριξης και οργάνωσης των προγραμμάτων, διανομή 
εντύπου πληροφόρησης, ενοικίαση ηχητικών εγκαταστάσεων και λοιπών μηχανημάτων ήχου, 
την οργάνωση του χώρου και την προμήθεια αναλωσίμων (γραφική ύλη για το θεατρικό 
παιχνίδι, αναψυκτικά κλπ).  
 
1.7 Δράσεις και δομές κοινωνικής πολιτικής, αλληλεγγύης, ενίσχυσης της 
απασχόλησης και επιμόρφωσης 
  
1.7.1 Μονάδα προγράμματος βοήθεια στο σπίτι 
Η μονάδα Βοήθεια στο Σπίτι με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα 
με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ), στοχεύει με την λειτουργία της στην παραμονή τους στο οικείο 
φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, την 
αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, την 
εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 
Ταυτόχρονα, στόχο αποτελεί η αποδέσμευση των γυναικών από την φροντίδα των 
ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση τους 
στην απασχόληση, η σταδιοδρομία και ο συμβιβασμός της επαγγελματικής με την 
οικογενειακή ζωή. Στην μονάδα αυτή θα απασχολούνται ειδικευμένοι υπάλληλοι, ενώ 
προβλέπεται η διοικητική υποστήριξη του προγράμματος για την εύρυθμη επικοινωνία με τους 
ηλικιωμένους, την σύνδεση της επιχείρησης με την δομή, τη λογιστική παρακολούθηση και 
την ειδική βοήθεια. 
 
1.7.2.  Μονάδα κοινωνικής μέριμνας 
Η μονάδα κοινωνικής μέριμνας αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και περίθαλψης ηλικιωμένων 
που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι». Αφορά μια 
αυτοχρηματοδοτούμενη παροχή της ΔΗΚΕΦΙΨ σε όσους έχουν ανάγκη και δεν πληρούν τις 
σχετικές προδιαγραφές για να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατ 
οίκον επισκέψεις, βοήθεια στις καθημερινές λειτουργίες και ανάγκες που παρέχονται από 
ειδικευμένους υπαλλήλους και διοικητικό προσωπικό ανταπόκρισης. 
 
1.7.3. Δημιουργία δομής για την υποστήριξη της απασχόλησης 
Αυτή η δράση αφορά στην δημιουργία με την πρωτοβουλία της ΔΗΚΕΦΙΨ, δομής η οποία θα 
μελετά την εξέλιξη της απασχόλησης και της ανεργίας στη περιοχή, θα διερευνά νέες 
δυνατότητες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, θα επεξεργάζεται σενάρια για την 
απασχόληση ειδικών κοινωνικών ομάδων (γυναίκες, νέοι) σε νέες ειδικεύσεις, θα διοργανώνει 
προγράμματα ενημέρωσης και επιμόρφωσης που θα εξυπηρετούν την ανάπτυξη αυτών των 
δραστηριοτήτων. Στη δομή αυτή θα απασχοληθούν ειδικοί επιστήμονες και θα αναπτυχθεί μια 
ειδική και πλήρως τεκμηριωμένη  βάση δεδομένων ως παρατηρητήριο παρακολούθησης της 
απασχόλησης. 
 
1.7.4. Λειτουργία κέντρου δια βίου μάθησης 
Οι παλιές δημοτικές επιχειρήσεις, από την συγχώνευση των οποίων προήλθε η ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ., 
είχαν παράδοση σε επιμορφωτικές πρωτοβουλίες και παρείχαν μια σειρά από επιμορφωτικές 
δράσεις στους πολίτες των τριών δήμων. Αυτή η εμπειρία μπορεί τώρα να συμπυκνωθεί σε 
μια ενιαία δράση με την ίδρυση ενός νέου θεσμού για τον Νέο Δήμο, το Κέντρο Δια Βίου 
Μάθησης, το οποίο, εκτός των άλλων, μπορεί να επιδοτηθεί από το ΕΣΠΑ. Τα μαθήματα και οι 
ειδικότητες που θα διδάσκονται στο ΚΔΒΜ θα καθοριστούν μετά από την εκπόνηση μιάς 
έρευνας επιμορφωτικών αναγκών που θα διεξάγει η ΔΗΚΕΦΙΨ. Ενώ για να ενισχυθεί η βάση 
της απασχόλησης της περιοχής θα γίνουν σεμινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτών, σε κατοίκους 
της περιοχής οι οποίοι θα αναλάβουν να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτές του κέντρου δια βίου 
μάθησης. Εκπαιδευτές, διοικητικό προσωπικό, γραμματειακή υποστήριξη, εκπαιδευτικό υλικό 
και προμήθειες τεχνικής υποδομής θα αποτελούν τις βασικές δαπάνες για την λειτουργία του 
κέντρου που θα ξεκινήσει τη λειτουργία του τη νέα σχολική περίοδο 2012-2013 
 
1.8 Δομές ενημέρωσης των κατοίκων για πολιτιστικά, κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά θέματα   
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Λειτουργία και ενημέρωση της ιστοσελίδας της ΔΗΚΕΦΙΨ (κατασκευή portal) 
Δημιουργία και λειτουργία γραφείου ενημέρωσης κατοίκων και δημοτών για κοινωνικά, 
πολιτιστικά και περιβαλλοντικά θέματα  
Έκδοση διμηνιαίου περιοδικού και μηνιαίου εντύπου σύντομης πληροφόρησης  
 
1.9 Λειτουργία σχολής πληροφορικής  
Περιλαμβάνει τις δαπάνες αποκατάστασης του κτιρίου που θα στεγάσει την σχολή (μετατροπή 
χώρων σε αίθουσα διδασκαλίας, χώρο υποδοχής και γραμματειακής υποστήριξης), κατασκευή 
δικτύων για την υπερσύνδεση των συστημάτων, προμήθεια 10 μονάδων υπολογιστών (1 Η/Υ 
ανά 2 μαθητές) με τα παρελκόμενα, προμήθεια θρανίων και λοιπού εξοπλισμού για την 
εκτέλεση των μαθημάτων. Προβλέπεται ότι η σχολή θα έχει περίπου 40 μαθητές και θα 
λειτουργεί 8 μήνες το χρόνο, ενώ θα γίνει προσπάθεια να παρέχει και πιστοποιητικά γνώσης 
υπολογιστών, η λειτουργία της θα είναι εν μέρει ανταποδοτική. 
 
1.10 Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
1.10.1.:Διαχείριση και λειτουργία του οικολογικού πάρκου Νέου Ψυχικού  
Περιλαμβάνει τις δαπάνες επισκευών και αποκατάστασης του χώρου (πχ αντλίες για τις λίμνες, 
αποκατάσταση βαγονιού κλπ), τις δαπάνες διοικητικής υποστήριξης και φύλαξης του χώρου, 
δαπάνες προβολής των δραστηριοτήτων, αφού 2 φορές την εβδομάδα θα δέχεται σχολεία για 
ξενάγηση στο χώρο με «αντίτιμο» μία σακούλα ανακυκλώσιμων υλικών από κάθε παιδί, τέλος 
την προμήθεια μηχανημάτων προβολής (Η/Υ, projector και οθόνη) για την παρουσίαση από 
οικολογικές οργανώσεις υλικού περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Να σημειωθεί ότι το 
οικολογικό πάρκο είναι το μοναδικό στο είδος του στην Αττική αν όχι στην Ελλάδα ολόκληρη. 
1.10.2.: Καινοτομία και ανακύκλωση 
Περιλαμβάνει την υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας με τις επίσημες εταιρείες 
ανακύκλωσης, οι οποίες θα αναλάβουν την ευθύνη να συλλέγουν ανακυκλώσιμα υλικά από 
ειδικές περιοχές του δήμου και από την άλλη η ΔΗΚΕΦΙΨ θα αναλάβει την ευθύνη της 
ενημέρωσης των κατοίκων για τα πλεονεκτήματα αυτής δραστηριότητας. Οι δαπάνες αυτής 
της δραστηριότητας περιορίζονται στις δαπάνες προβολής και επικοινωνίας του θέματος προς 
τους δημότες καθώς και σε δαπάνες διοικητικής υποστήριξης. 
1.10.3.: Φεστιβάλ Περιβάλλοντος 
Μία φορά το χρόνο και μάλιστα την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, διοργανώνεται στη 
πόλη το φεστιβάλ περιβάλλοντος που περιλαμβάνει την παρουσίαση των εργασιών των 
ομάδων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των σχολείων του Δήμου, παρουσίαση πρότυπων 
περιβαλλοντικών δράσεων τοπικών φορέων της πόλης όπως πρόσκοποι κλπ, έκθεση βιβλίου 
σε περίπτερα οικολογικών οργανώσεων, ομιλίες για το περιβάλλον και καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις. Οι δαπάνες που προκύπτουν για την εκτέλεση αυτών των εκδηλώσεων είναι οι 
δαπάνες οργάνωσης του χώρου, ηχητικών εγκαταστάσεων, εγκατάστασης των περιπτέρων 
για την έκθεση, η δημοσιότητα (προσκλήσεις κλπ) και αναλώσιμα για την επιτυχία της 
διεξαγωγής.  
1.11: Υποδομές ανάπτυξης του εθελοντισμού 
Εκτιμώντας ότι ο εθελοντισμός μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την 
αντιμετώπιση κρίσιμων παραμέτρων στη λειτουργία της τοπικής κοινωνίας ιδιαίτερα τώρα στη 
περίοδο της κρίσης, σχεδιάζουμε την σύσταση σώματος εθελοντών στα πλαίσια της 
λειτουργία της εταιρείας ως μιάς ιδιαίτερης αλλά και πολύ χρήσιμης δομής. Η εθελοντική 
δράση Φιλοθέης –Ψυχικού θα μπορεί να παρεμβαίνει και να αντιμετωπίζει ζητήματα ακραίων 
φυσικών και καιρικών φαινομένων, θέματα καταστροφών (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί 
κλπ) καθώς και θέματα ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής (δράσης ενίσχυσης 
αναξιοπαθούντων κλπ). Το κόστος για την καθιέρωση αυτή της εθελοντικής και συνείδησης 
είναι η διοργάνωση ενός ετήσιου πρότυπου σεμιναρίου σε επαγγελματική βάση για την 
επιμόρφωση όλων όσων θα ήθελαν να συμμετέχουν σε αυτό το δημοτικό εγχείρημα καθώς 
και προμήθειες εξοπλισμού για την λειτουργία της δομής.  
 
Οι ανωτέρω δραστηριότητες πρέπει να υποστηρίζονται διοικητικά. Συνεπώς, οριζόντια, σε 
όλες τις παραπάνω δράσεις υπάρχει η ανάγκη της διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης 
όλων των ενεργειών.  
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2. ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ μέσα στην διετή περίοδο εφαρμογής του 
προγράμματος  
Οι παραπάνω δράσεις κατανέμονται ανά έτος στον παρακάτω πίνακα. Η διάρκεια του 
προγράμματος δράσης όπως αναφέρθηκε ορίζεται από 08/06/2011 μέχρι 30/06/2013 
Στον πίνακα ορίζεται ο αριθμός των μηνών, ανά έτος, κατά τους οποίους υφίσταται η σχετική 
δραστηριότητα, όπως αυτή έχει εκτεθεί στο παραπάνω τμήμα του διετούς προγράμματος 
(σχεδίου) δράσης της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.   
 
Α/Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  Μήνες 

2011 
Μήνες 
2012 

Μήνες 
2013 

1.1 Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και 
άλλων δρώμενων  

2 12 5 

1.2 Δραστηριότητες μουσικής παιδείας Χ 4 6 
1.3 Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την 

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των 
δημοτών (ενηλίκων) 

3 12 6 

1.4 Λειτουργία τμήματος εικαστικών  3 9 6 
1.5 Λειτουργία τμημάτων δημιουργικής 

απασχόλησης ανηλίκων   
6 9 3 

1.6 Λειτουργία πρότυπης αθλητικής και 
πολιτιστικής δημιουργίας  

Χ 8 4 

1.7 Δράσεις και δομές κοινωνικής πολιτικής, 
αλληλεγγύης, ενίσχυσης της απασχόλησης 
και επιμόρφωσης 

   

1.7.1 Μονάδα προγράμματος «βοήθεια στο σπίτι» 6 12 6 
1.7.2 Μονάδα κοινωνικής μέριμνας 6 12 6 
1.7.3 Δομή για την υποστήριξη της απασχόλησης χ 5 6 
1.7.4 Λειτουργία κέντρου δια βίου μάθησης Χ 4 6 
1.8 Δομές ενημέρωσης των κατοίκων για 

πολιτιστικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
θέματα 

4 12 6 

1.9 Λειτουργία σχολής πληροφορικής  Χ 6 6 
1.10 Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης      

1.10.1 Διαχείριση και λειτουργία του οικολογικού 
πάρκου του Νέου Ψυχικού  

3 12 6 

1.10.2 Καινοτομία και ανακύκλωση   Χ 10 6 
1.10.3 Φεστιβάλ περιβάλλοντος  Χ 1 1 
1.11 Υποδομές ανάπτυξης εθελοντισμού  Χ 8 6 

 
 
3. Αιτιολόγηση της σύνδεσής των δραστηριοτήτων με τις αρμοδιότητες των 
κοινωφελών επιχειρήσεων 
Η συνάφεια των στόχων του διετούς προγράμματος δράσης της εταιρείας αποδεικνύεται από 
τα όσα αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Κ.Δ.Κ που παρατίθεται: 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Άρθρο 254 
Σύσταση 

1. Δήμος ή Κοινότητα μπορεί να συστήσει δημοτική ή κοινοτική κοινωφελή επιχείρηση με 
σκοπό την οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών συναφών ή 
συνδεόμενων με τις αρμοδιότητές τους, που αναφέρονται στους τομείς της κοινωνικής 
προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού και του 
περιβάλλοντος, με εξαίρεση την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και την αποκομιδή 
των απορριμμάτων, τη δημιουργία και συντήρηση πρασίνου και τη λειτουργία κοιμητηρίων και 
κέντρων αποτέφρωσης νεκρών. 
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Σκοπός των ανωτέρω επιχειρήσεων μπορεί να είναι επίσης η οργάνωση δημοτικής 
συγκοινωνίας, καθώς και η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και 
τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους. 
2.Είναι δυνατή από την κοινωφελή επιχείρηση η παράλληλη επιδίωξη περισσότερων σκοπών, 
κατά τα 
ανωτέρω, οι οποίοι είναι μεταξύ τους συναφείς και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν εμπορικό ή 
βιομηχανικό χαρακτήρα. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή κοινωφελούς επιχείρησης σε άλλες 
επιχειρήσεις Ο.Τ.Α.. 
3. Αντικείμενο δραστηριότητας της κοινωφελούς επιχείρησης δεν μπορούν να αποτελέσουν, 
καθ’ οιανδήποτε μορφή, οι παραχωρηθείσες στους Ο.Τ.Α. κρατικές αρμοδιότητες, όπως αυτές 
περιγράφονται στο άρθρο 75 παρ. II του παρόντος. 
4. Η σύσταση κοινωφελούς επιχείρησης γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 
συμβουλίου και 
πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Η πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία 
της απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και αποτελεί το καταστατικό της 
επιχείρησης και σε περίπτωση σύστασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων, μεταγραπτέο τίτλο στο 
υποθηκοφυλακείο. 
 
Από την ανάλυση των ανωτέρω, είναι φανερή η  σύνδεσή των δραστηριοτήτων με τις 
αρμοδιότητες του ΟΤΑ.  
 
4. Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε ετήσια βάση  
4.1. Προϋπολογισμός λειτουργικών εξόδων  
Συγκεντρωτικά ανά δραστηριότητα και έτος, το κόστος περιγράφεται στον κάτωθι πίνακα:   
Α/Α  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  Κόστος 

2011 
Κόστος 
2012 

Κόστος 
2013 

1.1 Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 
και άλλων δρώμενων  

19.000 114.000 47.500 

1.2 Δραστηριότητες μουσικής παιδείας Χ 20.700 31.000 
1.3 Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την 

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των 
δημοτών (ενηλίκων) 

24.750 99.000 49.500 

1.4 Λειτουργία τμήματος εικαστικών  23.000 70.000 46.000 
1.5 Λειτουργία τμημάτων δημιουργικής 

απασχόλησης ανηλίκων   
40.000 60.000 20.000 

1.6 Λειτουργία πρότυπης αθλητικής και 
πολιτιστικής δημιουργίας  

Χ 48.000 24.000 

1.7 Δράσεις και δομές κοινωνικής πολιτικής, 
αλληλεγγύης, ενίσχυσης της 
απασχόλησης και επιμόρφωσης 

   

1.7.1 Μονάδα προγράμματος «βοήθεια στο 
σπίτι» 

25.800 51.600 25.800 

1.7.2 Μονάδα κοινωνικής μέριμνας 18.180 36.360 18.180 
1.7.3 Δομή για την υποστήριξη της 

απασχόλησης 
Χ 93.890 112.668 

1.7.4 Λειτουργία κέντρου δια βίου μάθησης Χ 59.450 89.175 
1.8 Δομές ενημέρωσης των κατοίκων για 

πολιτιστικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
θέματα 

58.630 175.890 87.945 

1.9 Λειτουργία σχολής πληροφορικής  Χ 20.234 20.234 
1.10 Δράσεις περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης   
   

1.10.1 Διαχείριση και λειτουργία του οικολογικού 
πάρκου του Νέου Ψυχικού  

18.081 72.324 36.162 

1.10.2 Καινοτομία και ανακύκλωση   Χ 8.000 4.800 
1.10.3 Φεστιβάλ περιβάλλοντος  Χ 36.000 36.000 
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1.11 Υποδομές ανάπτυξης εθελοντισμού  Χ 42.640 31.980 
 Δαπάνες διοικητικής υποστήριξης  

 
45.000 90.000 45.000 

 ΣΥΝΟΛΟ 272.441 1.098.088 725.944 
 
Ανάλυση προϋπολογισμού ανά δραστηριότητα:  
1.1. Διοργάνωση πολιτιστικών δρώμενων και άλλων εκδηλώσεων (κόστος/έτος) 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Μονάδα 
μέτρησης 

 
ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

 
Τιμή 

μονάδας 
 

 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 Αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών 
συνεργατών  

Άτομα  2 12.000 24.000

2 Διοργάνωση εκδηλώσεων – αμοιβές 
καλλιτεχνών   

Εκδηλώσεις  10 6.000€  60.000

3 Δαπάνες οργάνωσης, προβολής, 
υποστήριξης κλπ  

Εκδήλωση 10 2.000 20.000

4. Τεχνική και ηχητική υποστήριξη εκδήλωση 10 1.000 10.000

 ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)     114.000€ 

 ΦΠΑ [Απαλλάσσεται του ΦΠΑ 
(Άρθρο 22 παρ.1 περ. ιστ' του 
Κώδικα ΦΠΑ - ν.2859/00)] 

   0€

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     114.000€

 
 
1.2. Δραστηριότητες μουσικής παιδείας (κόστος/έτος) 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Μον. 
Μέτρ. 

 
ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ 
 ΜΟΝ. 

 

 
ΔΑΠΑΝΗ 

      
1 Μαθήματα, αμοιβές εκπαιδευτών  Τμήματα 6 5.000€  30.000

2 Υποστήριξη γραμματειακή   Άτομα  2 6.000 12.000

3 Εκπαιδευτικό υλικό- αναλώσιμα - Αποκοπή   10.000

4 Διάφορα έξοδα Αποκοπή   10.000

 ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)     62.000 

 ΦΠΑ [Απαλλάσσεται του ΦΠΑ (Άρθρο 
22 παρ.1 περ. ιστ' του Κώδικα ΦΠΑ - 
ν.2859/00)] 

   0€

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     62.000€

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14

ΑΔΑ: ΒΟΖΚΟΛΝ0-ΟΘΦ



1.3: Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των 
δημοτών (χορός, αθλητισμός, γυμναστική) κόστος/έτος 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Μον. 
Μέτρ. 

 
ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ 
 ΜΟΝ. 

 

 
ΔΑΠΑΝΗ 

      
1 Μαθήματα αμοιβές εκπαιδευτών  Τμήματα 12 6.000  72.000

2 Γραμματειακή υποστήριξη Άτομα  2 6.000 12.000

3 Εκπαιδευτικό υλικό- αναλώσιμα  Αποκοπή   10.000

4 Διάφορα έξοδα Αποκοπή   5.000

 ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)     99.000 

 ΦΠΑ [Απαλλάσσεται του ΦΠΑ (Άρθρο 
22 παρ.1 περ. ιστ' του Κώδικα ΦΠΑ - 
ν.2859/00)] 

   0

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     99.000€

 
1.4. Λειτουργία τμήματος εικαστικών (κόστος/έτος) 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Μον. 
Μέτρ. 

 
ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ 
 ΜΟΝ. 

 

 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 Μαθήματα – αμοιβές εκπαιδευτών  Τμήματα 20 3.000€  60.000

2 Γραμματειακή υποστήριξη Άτομα  1 12.000 12.000

3 Εκπαιδευτικό υλικό- αναλώσιμα  Αποκοπή   10.000

4 Διάφορα έξοδα Αποκοπή   10.000

 ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)     92.000 

 ΦΠΑ [Απαλλάσσεται του ΦΠΑ (Άρθρο 
22 παρ.1 περ. ιδ' του Κώδικα ΦΠΑ - 
ν.2859/00)] 

   0

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     92.000€

 
1.5 Λειτουργία τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης ανηλίκων (κόστος/έτος) 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Μον. 
Μέτρ. 

 
ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ 
 ΜΟΝ. 

 

 
ΔΑΠΑΝΗ 

      
1 Μαθήματα – αμοιβές εκπαιδευτών  Τμήματα 10 3.000€  30.000

2 Γραμματειακή υποστήριξη Άτομα  1 12.000 12.000

3 Ασφάλεια, αναλώσιμα  Αποκοπή   10.000

4 Διάφορα έξοδα, μεταφορές Αποκοπή   10.000

5. Σίτιση  Αποκοπή   18.000

 ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)     80.000 

 ΦΠΑ [Απαλλάσσεται του ΦΠΑ (Άρθρο 
22 παρ.1 περ. ιδ' του Κώδικα ΦΠΑ - 
ν.2859/00)] 

   0

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     80.000€
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1.6. Λειτουργία πρότυπης αθλητικής και πολιτιστικής δημιουργίας 
(κόστος/έτος) 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Μον. 
Μέτρ. 

 
ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ 
 ΜΟΝ. 

 

 
ΔΑΠΑΝΗ 

      
1 Αμοιβές εκπαιδευτών (θεατρικό 

παιχνίδι) 
Άτομα  2 12.000  24.000

2 Γραμματειακή υποστήριξη Άτομα  1 12.000 12.000

3 Δημοσιότητα  Αποκοπή   10.000

4 Διάφορα έξοδα, αναλώσιμα Αποκοπή   10.000

5. Τεχνική υποστήριξη Αποκοπή   15.000

 ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)     71.000 

 ΦΠΑ [Απαλλάσσεται του ΦΠΑ (Άρθρο 
22 παρ.1 περ. ιδ' του Κώδικα ΦΠΑ - 
ν.2859/00)] 

   0

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     71.000€

 
1.7 Δράσεις και δομές κοινωνικής πολιτικής, αλληλεγγύης, ενίσχυσης της 
απασχόλησης και επιμόρφωσης  
1.7.1 Μονάδα προγράμματος βοήθεια στο σπίτι (κόστος/έτος) 
 
Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
Προσωπικό που θα απασχοληθεί  

Ειδικότητα Άτομα Μήνες Μηνιαίες αποδοχές 
(Σύνολο αποδοχών: 
Μικτές αποδοχές και 

εισφορές 
εργαζομένων Χ 14 

μήνες /12)  

Σύνολο 

Κοινωνικοί Λειτουργοί 1 12 1170 14.040 

Νοσηλευτές 1 12 930 11.160 

Οικιακοί Βοηθοί 1 12 700   8.400 

Γενικό Σύνολο    33.600 

 
Β.  ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ  

Είδος εξόδων  Μήνες Μηνιαία δαπάνη  Σύνολο 

Αναλώσιμα  12 600 7.200 

Φάρμακα  12 400 4.800 

Έξοδα μετακινήσεων  12 200 2.400 

Διάφορα έξοδα  12 300 3.600 

Γενικό Σύνολο   18.000 
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Γ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (εθελοντική εργασία) 
Ειδικότητα Άτομα Μήνες Μηνιαίες αποδοχές  Σύνολο 

Ιατρός Παθολόγος      

Γενικό Σύνολο     

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ:   Α+Β+Γ= 51.600 
Ευρώ  

Απαλλάσσεται του ΦΠΑ (Άρθρο 22 παρ.1 περ. θ΄ του Κώδικα ΦΠΑ - ν.2859/00) 

 
1.7.2  Μονάδα κοινωνικής μέριμνας (κόστος/έτος) 
 
Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
Προσωπικό που θα απασχοληθεί  

Ειδικότητα Άτομα Μήνες Μηνιαίες αποδοχές 
(Σύνολο αποδοχών: 
Μικτές αποδοχές και 

εισφορές 
εργαζομένων Χ 14 

μήνες /12)  

Σύνολο 

Νοσηλευτές 1 12 930 11.160 

Οικιακή βοηθός 1 12 700   8.400 

Γενικό Σύνολο     19.560 

 
Β.  ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ  

Είδος εξόδων  Μήνες Μηνιαία δαπάνη  Σύνολο 

Αναλώσιμα  12 600 7.200 

ΔΕΗ- ΟΤΕ-ΥΔΡΕΥΣΗ   12 300 3.600 

Φάρμακα 12 300 3.600 

Έξοδα μετακινήσεων 12 200 2.400 

Γενικό Σύνολο   16.800 

 
Γ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (εθελοντική εργασία) 

Ειδικότητα Άτομα Μήνες Μηνιαίες αποδοχές  Σύνολο 

Ιατρός Παθολόγος      

Γενικό Σύνολο     

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ:    

Α+Β+Γ= 36.360 Ευρώ  

Απαλλάσσεται του ΦΠΑ (Άρθρο 22 παρ.1 περ. ιβ΄ του Κώδικα ΦΠΑ - ν.2859/00) 
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1.7.3 Δημιουργία δομής για την υποστήριξη της απασχόλησης  (κόστος/έτος) 
 
Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
Προσωπικό που θα απασχοληθεί  

Ειδικότητα Άτομα Μήνες Μηνιαίες αποδοχές 
(Σύνολο αποδοχών: 
Μικτές αποδοχές και 

εισφορές 
εργαζομένων Χ 14 

μήνες /12)  

Σύνολο 

Επιστημονικός 
υπεύθυνος  

1 12 2.100 25.200 

Υπεύθυνος οικ. 
διαχείρισης 

1 12 1.750 21.000 

Διοικητικός υπάλληλος 2 12 1.400 16.800 

Επιστημονικό προσωπικό 3 12 1.850 22.200 

Γενικό Σύνολο    85.200 

 
Β.  ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ  

Είδος εξόδων  Χαρακτηριστικά Τιμή 
μονάδας 

Σύνολο 

Έρευνες  2 10.000 20.000 

Έξοδα ιστοσελίδας  1 3.000 3.000 

Παρατηρητήριο απασχόλησης  Βάση δεδομένων 15.000 15.000 

Ημερίδες 2 7.000 14.000 

Λειτουργικά έξοδα δομής Αποκοπή  10.000 

Γενικό Σύνολο   62.000 

 
Γ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ  

Ειδικότητα Άτομα Μήνες Μηνιαίο κόστος  Σύνολο 

Εξωτερικοί συνεργάτες  3 12 1.000 36.000 

Γενικό Σύνολο    36.000 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:   Α+Β+Γ= 183.200 Ευρώ  

ΦΠΑ(23%): 42.136 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ = 225.336€ 
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1.7.4. Λειτουργία κέντρου δια βίου μάθησης (κόστος/έτος) 
 
Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
Προσωπικό που θα απασχοληθεί  

Ειδικότητα Άτομα Μήνες Μηνιαίες αποδοχές 
(Σύνολο αποδοχών: 
Μικτές αποδοχές και 

εισφορές 
εργαζομένων Χ 14 

μήνες /12)  

Σύνολο 

Επιστημονικός 
υπεύθυνος  

1 12 2.100 25.200 

Υπεύθυνος οικ. 
διαχείρισης 

1 12 1.750 21.000 

Διοικητικός υπάλληλος 2 12 1.400 16.800 

Γενικό Σύνολο    63.000 

 
Β.  ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ  

Είδος εξόδων  Χαρακτηριστικά Τιμή 
μονάδας 

Σύνολο 

Έρευνες  2 10.000 20.000 

Εκπαίδευση εκπαιδευτών  2 σεμινάρια 7.000 14.000 

Ημερίδες 2 7.000 14.000 

Λειτουργικά έξοδα δομής Αποκοπή  10.000 

Γενικό Σύνολο   58.000 

 
Γ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ  

Ειδικότητα Άτομα Μήνες Μηνιαίο κόστος  Σύνολο 

Εξωτερικοί συνεργάτες, 
εκπαιδευτές  

3 4 2.000 24.000 

Γενικό Σύνολο    24.000 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:   Α+Β+Γ= 145.000 Ευρώ  

ΦΠΑ(23%): 33.350 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ = 178.350€ 
 
 
1.8 Δομές ενημέρωσης των κατοίκων για πολιτιστικά, κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά θέματα (κόστος/έτος) 
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Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
Προσωπικό που θα απασχοληθεί  

Ειδικότητα Άτομα Μήνες Μηνιαίες αποδοχές 
(Σύνολο αποδοχών: 
Μικτές αποδοχές και 

εισφορές 
εργαζομένων Χ 14 

μήνες /12)  

Σύνολο 

Διοικητικός υπάλληλος  1 12 1000 12.000 

Γενικό Σύνολο    12.000 

 
Β.  ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ  

Είδος εξόδων  Ποσότητα Τιμή μονάδος Σύνολο  

Έκδοση δίμηνου 
περιοδικού  

6 6.000 36.000 

Έκδοση μηνιαίου 
έντυπου πληροφόρησης 

12 3.000 36.000 

Έξοδα διανομής  18 1.000 18.000 

Κατασκευή portal 1 25.000 25.000 

Γενικό Σύνολο   115.000 

 
Γ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ  

Ειδικότητα Άτομα Μήνες Μηνιαίο κόστος  Σύνολο 

Εξωτερικοί συνεργάτες  2 8 1.000 16.0000 

Γενικό Σύνολο    16.000 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:   Α+Β+Γ= 143.000 Ευρώ  

ΦΠΑ(23%) 32.890 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ = 175.890€ 
 
1.9.Λειτουργία σχολής πληροφορικής (κόστος/έτος) 
 
 Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
Προσωπικό που θα απασχοληθεί  

Ειδικότητα Άτομα Μήνες Μηνιαίες αποδοχές 
(Σύνολο αποδοχών: 
Μικτές αποδοχές και 

εισφορές 
εργαζομένων Χ 14 

μήνες /12)  

Σύνολο 

Μηχανικός 
πληροφορικής 

1 9 1200 10.800 

Διοικητικός υπάλληλος 1 9 1000 9.000 

Γενικό Σύνολο    19.800 
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Β.  ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ  
Είδος εξόδων  Μήνες Μηνιαία δαπάνη  Σύνολο 

Αγορές βιβλίων, 
αναλώσιμα  

9 500 4.500 

Διάφορα έξοδα  9 300 2.700 

Επισκευές χώρου εφάπαξ  5.000 

Καθαριότητα  9 100 900 

Γενικό Σύνολο   13.100 

 
ΣΥΝΟΛΟ Α+Β= 32.900€  
ΦΠΑ(19%): 7.567 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ = 40.467€ 
 
1.10. Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
1.10.1 Λειτουργία οικολογικού πάρκου (κόστος/έτος) 
Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
Προσωπικό που θα απασχοληθεί  

Ειδικότητα Άτομα Μήνες Μηνιαίες αποδοχές 
(Σύνολο αποδοχών: 
Μικτές αποδοχές και 

εισφορές 
εργαζομένων Χ 14 

μήνες /12)  

Σύνολο 

Διοικητικός υπάλληλος  1 12 1.000 12.000 

Γενικό Σύνολο    12.000 

 
Β.  ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ  

Είδος εξόδων  Μήνες Μηνιαία δαπάνη  Σύνολο 

ΔΕΗ- ΟΤΕ-ΥΔΡΕΥΣΗ   12 400 4.800 

Αγορές  εφάπαξ  10.000 

Διάφορα έξοδα, 
αναλώσιμα  

12 1000 12.000 

Επισκευές εφάπαξ  20.000 

Γενικό Σύνολο   46.800 

 
ΣΥΝΟΛΟ Α+Β= 58.800€  
ΦΠΑ(23%)= 13524 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ = 72.324€ 
1.10.2 Καινοτομία – ανακύκλωση (κόστος / έτος) 
ΑΜΟΙΒΕΣ Διοικητικής Υποστήριξης 

Ειδικότητα Άτομα Μήνες Μηνιαίο κόστος  Σύνολο 

Διοικητική υποστήριξη  1 12 800 9.600 

Γενικό Σύνολο    9.600 
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1.10.3 Φεστιβάλ περιβάλλοντος (κόστος / έτος) 
 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Μονάδα 
μέτρησης 

 
ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

 
Τιμή 

μονάδας 
 

 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 Αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών 
συνεργατών  

Άτομα  2 3.000 6.000

2 Εγκατάσταση περιπτέρων   Περίπτερα  10 1.000€  10.000

3 Δαπάνες οργάνωσης, προβολής, 
υποστήριξης κλπ  

αποκοπή   15.000

4. Τεχνική και ηχητική υποστήριξη αποκοπή   5.000

 ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)     36.000€ 

 ΦΠΑ [Απαλλάσσεται του ΦΠΑ 
(Άρθρο 22 παρ.1 περ. ιστ' του 
Κώδικα ΦΠΑ - ν.2859/00)] 

   0€

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     36.000€

 
 
1.11 Υποδομές ανάπτυξης εθελοντισμού (κόστος / έτος) 
 
Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
Προσωπικό που θα απασχοληθεί  

Ειδικότητα Άτομα Μήνες Μηνιαίες αποδοχές 
(Σύνολο αποδοχών: 
Μικτές αποδοχές και 

εισφορές 
εργαζομένων Χ 14 

μήνες /12)  

Σύνολο 

Διοικητικός υπάλληλος  1 12 1.000 12.000 

Γενικό Σύνολο    12.000 

 
 
Β.  ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ  

Είδος εξόδων  ώρες Κόστος/ώρα  Σύνολο 

σεμινάριο   250 80 20.000 

Αγορές  εφάπαξ  10.000 

Διάφορα έξοδα, 
αναλώσιμα  

εφάπαξ  10.000 

Γενικό Σύνολο   40.000 

Σύνολο: 52.000€, ΦΠΑ 23%=11.960, ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 63.960€ 
 
 
4.2. Προϋπολογισμός επενδύσεων 
Ανά δραστηριότητα θα απαιτηθούν οι εξής επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό:  
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Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΕΤΟΣ 2011 
Ποσό σε 
ευρώ 

ΕΤΟΣ 2012 
Ποσό σε 
ευρώ 

ΕΤΟΣ 2013 
Ποσό σε 
ευρώ 

1  Αυτοκίνητο για το βοήθεια στο 
σπίτι  

χ 10.000 χ 

2 Η/Υ σχολής πληροφορικής 5.000 5.000 Χ 
3 Δίκτυα και μηχανολογικός 

εξοπλισμός για σχολή 
πληροφορικής   

3.000 3.000 3.000 

4 Εξοπλισμός σώματος εθελοντών Χ 8.000 8.000 
5 Εξοπλισμός φιλαρμονικής και 

ωδείου 
Χ 10.000 10.000 

6 Προμήθειες ειδών και επίπλων 
γραφείων 

Χ 10.000 Χ 

ΣΥΝΟΛΟ  8.000 46.000 21.000 
ΦΠΑ(23%) 1.840 10.580 4.830 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ 9.840 56.580 25.830 

4.3. Συγκεντρωτικός πίνακας προϋπολογισμού (επενδυτικών και λειτουργικών 
δαπανών) – συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπου απαιτείται  
Α/Α  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  2011 

 
2012 2013 

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ     
1.1 Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και 

άλλων δρώμενων  
19.000 114.000 47.500 

1.2 Δραστηριότητες μουσικής παιδείας Χ 20.700 31.000 
1.3 Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την 

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των 
δημοτών (ενηλίκων) 

24.750 99.000 49.500 

1.4 Λειτουργία τμήματος εικαστικών  23.000 70.000 46.000 
1.5 Λειτουργία τμημάτων δημιουργικής 

απασχόλησης ανηλίκων   
40.000 60.000 20.000 

1.6 Λειτουργία πρότυπης αθλητικής και 
πολιτιστικής δημιουργίας  

Χ 48.000 24.000 

1.7 Δράσεις και δομές κοινωνικής πολιτικής, 
αλληλεγγύης, ενίσχυσης της απασχόλησης 
και επιμόρφωσης 

   

1.7.1 Μονάδα προγράμματος «βοήθεια στο σπίτι» 25.800 51.600 25.800 
1.7.2 Μονάδα κοινωνικής μέριμνας 18.180 36.360 18.180 
1.7.3 Δομή για την υποστήριξη της απασχόλησης Χ 93.890 112.668 
1.7.4 Λειτουργία κέντρου δια βίου μάθησης Χ 59.450 89.175 
1.8 Δομές ενημέρωσης των κατοίκων για 

πολιτιστικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
θέματα 

58.630 175.890 87.945 

1.9 Λειτουργία σχολής πληροφορικής  Χ 20.234 20.234 
1.10 Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης     

1.10.1 Διαχείριση και λειτουργία του οικολογικού 
πάρκου του Νέου Ψυχικού  

18.081 72.324 36.162 

1.10.2 Καινοτομία και ανακύκλωση   Χ 8.000 4.800 
1.10.3 Φεστιβάλ περιβάλλοντος  Χ 36.000 36.000 
1.11 Υποδομές ανάπτυξης εθελοντισμού Χ 42.640 31.980 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α:  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 227.441 1.098.088 725.949
Β. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ     
1  Δαπάνες Επενδύσεων  9.840 56.580 25.830 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β:  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ  9.840 56.580 25.830 
Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 45.000 90.000 45.000 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (Α+Β+Γ)  282.281 1.154.668 751.779
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5. Υπολογισμός των ΕΣΟΔΩΝ της επιχείρησης που προκύπτουν από τις 
δραστηριότητες σε ετήσια βάση (αποζημιώσεις για  παροχή υπηρεσιών, 
επιχορηγήσεις κλπ). 
Συγκεντρωτικά ανά δραστηριότητα και έτος τα έσοδα της επιχείρησης που προκύπτουν από 
τις δραστηριότητες σε ετήσια βάση (αποζημιώσεις για  παροχή υπηρεσιών, επιχορηγήσεις 
κλπ). περιγράφονται στον κάτωθι πίνακα:   
ΕΣΟΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  
Α/Α  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  2011 

 
2012 2013 

1.1 Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και 
άλλων δρώμενων  

1.000 7.000 3.000 

1.2 Δραστηριότητες μουσικής παιδείας Χ 3.000 5.000 
1.3 Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την 

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των 
δημοτών (ενηλίκων) 

10.000 40.000 20.000 

1.4 Λειτουργία τμήματος εικαστικών  7.000 18.000 10.000 
1.5 Λειτουργία τμημάτων δημιουργικής 

απασχόλησης ανηλίκων   
60.000 80.000 65.000 

1.6 Λειτουργία πρότυπης αθλητικής και 
πολιτιστικής δημιουργίας  

Χ 10.000 10.000 

1.7 Δράσεις και δομές κοινωνικής πολιτικής, 
αλληλεγγύης, ενίσχυσης της απασχόλησης 
και επιμόρφωσης 

   

1.7.1 Μονάδα προγράμματος «βοήθεια στο σπίτι» 18.000 36.000 18.000 
1.7.2 Μονάδα κοινωνικής μέριμνας Χ Χ Χ 
1.7.3 Δομή για την υποστήριξη της απασχόλησης Χ 80.000 70.000 
1.7.4 Λειτουργία κέντρου δια βίου μάθησης Χ 80.000 60.000 
1.8 Δομές ενημέρωσης των κατοίκων για 

πολιτιστικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
θέματα 

Χ 20.000 20.000 

1.9 Λειτουργία σχολής πληροφορικής  Χ 16.000 16.000 
1.10 Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης     

1.10.1 Διαχείριση και λειτουργία του οικολογικού 
πάρκου του Νέου Ψυχικού  

Χ 15.000 5.000 

1.10.2 Καινοτομία και ανακύκλωση   Χ 20.000 20.000 
1.10.3 Φεστιβάλ περιβάλλοντος  Χ 10.000 10.000 
1.11 Υποδομές ανάπτυξης εθελοντισμού Χ 10.000 10.000 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ   96.000 445.000 342.000 

 
6. Ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον δήμο για την διετή περίοδο. 
Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου και η ανάλυση του προγράμματος χρηματοδότησης 
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 εκτέθηκαν στα τμήματα  4 και 5 του παρόντος σχεδίου.  
(ΠΟΣΑ ΣΕ €) 
ΕΤΟΣ   (Α) 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
 

(Β) 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ

ΗΤΕΣ 
 

(Γ) 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 

(ΕΣΠΑ, ΕΕ) 

(Δ) = (Α) – (Β+Γ) 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΑΠΟ ΟΤΑ 
 

2011 282.281 96.000 Χ 186.281 
2012 1.154.668 445.000 200.000 509.668 
2013 751.779 342.000 150.000 259.779 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ
Σ   

2.188.728 883.000 350.000 955.728 
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7. Χρηματοροές  
Η καταβολή της χρηματοδότησης από το Δήμο γίνεται με την Πιστοποίηση Προόδου του 
Προγράμματος και την έκδοση σχετικού νόμιμου παραστατικού από την επιχείρηση.  
Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται τμηματικά από το Δήμο στην επιχείρηση εκτός από τα ποσά 
που αντιστοιχούν στο έτος 2011 που θα καταβληθούν εφάπαξ στο σύνολο τους. Αντίθετα για 
τα έτη 2012 και 2013 τα ποσά θα καταβληθούν σε 18 μηνιαίες δόσεις ως ακολούθως: 
ΜΗΝΑΣ  ΠΟΣΟ ΔΟΣΗΣ 
1ος  42.747 
2ος  42.747 
3ος  42.747 
4ος  42.747 
5ος  42.747 
6ος  42.747 
7ος  42.747 
8ος  42.747 
9ος  42.747 
10ος  42.747 
11ος  42.747 
12ος  42.747 
13ος  42.747 
14ος  42.747 
15ος  42.747 
16ος  42.747 
17ος  42.747 
18ος  42.748 
ΣΥΝΟΛΟ  769.447 

 
  
8. 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 Δημοτικό Σύμβουλο, ως εκπρόσωπο του Δήμου, κύριο Γεράσιμο – Αλέξανδρο 
Μαζαράκη, με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Βύρωνα – Παύλο 
Σαμαρόπουλο 

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  

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 
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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. 
9. Αναθεώρηση προγράμματος δράσης  
Το πρόγραμμα δράσης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν εντός της διετίας 
αυξομειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόμενη υπηρεσία, που δεν 
οδηγούν σε αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης από τον δήμο ή κοινότητα.  
Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρησή του και νέα απόφαση του δημοτικού ή 
κοινοτικού συμβουλίου, η οποία πάντως πρέπει να απέχει τουλάχιστον έξι (6) μήνες από τη 
σχετική προηγούμενη απόφασή του. 
  

2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την προώθηση της παρούσας απόφασης στο  
   Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
Μειοψήφησαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Π. Χαροκόπος και Α. Γάτος.  
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 85/2011 
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της 
συνεδρίασης. 
Τα μέλη του Δ.Σ. θα ειδοποιηθούν για την ημερομηνία της επόμενης Συνεδρίασης 
τουλάχιστον τρείς ημέρες πρίν την πραγματοποίησή της. 
 
Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού, επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις 
και υπογράφεται το  το παρόν πρακτικό ως ακολούθως: 
 
Ο Πρόεδρος           Π. ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ                                                                         
H  Αντιπρόεδρος      Σ. ΔΑΝΙΗΛ ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ        
 Τα μέλη                   Σ. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ               
                                 Α. ΓΑΤΟΣ                        
                                 Ι. ΡΕΓΓΟΣ               
                                 Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ     
           Π. ΚΑΡΕΛΛΑΣ         
           Π. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ   
           Μ. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

         Ε. ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ         
         Δ. ΓΑΛΑΝΗΣ  

 
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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