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ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ 

Α.Γ.Α.: 45Ψ6ΩΗ8-Ν4Σ 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Τπρηθό, 01-11-2011 

ΓΖΚΝΠ ΦΗΙΝΘΔΖΠ – ΤΣΗΘΝ Αξ. Απόθ.: 304 

Καξαζωλνδξόκνπ 95 Τπρηθό Ρ.Θ. 15452 Αξ. Ξξωη.: 23031/01-11-2011 

 

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ ΑΞΝ 27-10-2011 26εο ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΥΠ  

ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΦΗΙΝΘΔΖΠ – ΤΣΗΘΝ 

 

 Πην Τπρηθφ ζήκεξα ζηηο είθνζη επηά (27) ηνπ κελφο Νθηωβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Ξέκπηε 

θαη ψξα 18:00 ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, απνηεινχκελν απφ ηνπο: 

 

ΞΑΟΝΛΡΔΠ ΑΞΝΛΡΔΠ 
ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΣΑΙΑΕΥΛΗΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΠΝΚΞΑΠΑΘΖ – ΞΑΞΑΓΖΚΝΙΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ΓΑΛΗΖΙ – ΕΑΦΟΑΘΝΞΝΙΝ ΠΝΦΗΑ 
ΞΔΡΟΗΡΠΖ – ΚΝΟΑΛΡ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΘΝΚΛΖΛΝ – ΘΝΚΞΑ ΑΛΛΑ 

ΠΑΚΑΟΝΞΝΙΝΠ ΒΟΥΛ – ΞΑΙΝΠ ΡΠΑΚΖΠ ΑΛΓΟΔΑΠ 

ΞΑΞΑΣΟΝΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ  
ΑΛΡΞΑ – ΘΝΓΘΝΙΝ ΓΗΝΛΠΗΑ  

ΚΑΕΑΟΑΘΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ – ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ  
ΙΑΒΓΑ ΔΙΔΛΖ  

ΓΝΛΓΝΙΑΘΖ ΔΙΔΛΖ  

ΓΑΙΑΛΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  
ΒΑΘΗΟΡΕΖ ΡΗΡΗΘΑ  

ΘΑΛΔΙΙΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ  
ΑΛΓΟΝΙΗΓΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ  

ΣΑΟΝΘΝΞΝΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ  
ΞΙΗΥΡΑ ΣΟΠΝΙΑ  

ΣΑΛΑΘΝΙΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ  

ΘΑΟΗΥΡΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ  
ΓΑΡΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ – ΑΙΘΗΒΗΑΓΖΠ  

ΚΞΑΡΕΑΘΖ ΚΑΟΗΑ  
ΟΑΞΡΖ ΕΥΖ  

ΡΟΔΕΝ – ΠΘΝΟΝΓΗΑΛΛΖ ΚΑΟΗΑ – ΔΙΔΛΖ  

ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖΠ ΘΔΝΦΟΑΠΡΝΠ  
ΘΑΒΑΙΑΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ  

 

 Ππλήιζε παξφληνο θαη ηνπ Γεκάξρνπ Ξαληειή Μπξηδάθε, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθφ 

Θαηάζηεκα επί ηεο νδνχ Καξαζσλνδξφκνπ 95, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκ. πξση. 22168/21-10-2011 

έγγξαθε πξφζθιεζε ηεο Ξξνέδξνπ, πνπ επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Ζ.Γ. θαη 

Δ.Ζ.Γ.. 

 

 Ξξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηψζεθε φηη επί ζπλφινπ είθνζη επηά (27) Γεκνηηθψλ 

Ππκβνχισλ παξφληεο ήηαλ είθνζη δχν (22) θαη απφληεο πέληε (5) ήηνη νη θ.θ. Σαιαδσλίηεο Γεκήηξηνο, Γαληήι 

– Εαθξαθνπνχινπ Πνθία, Θνκλελνχ – Θνχκπα Άλλα, Κπαηδάθε Καξία θαη Ρζάκεο Αλδξέαο. 

 

 Ζ Γεκνηηθή Πχκβνπινο θ. Κπαηδάθε Καξία πξνζήιζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο Ζ.Γ.. 

 

 Ζ Γεκνηηθή Πχκβνπινο θ. Πνπκπαζάθε – Ξαπαδεκνχιε Θσλζηαληίλα απερψξεζε θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ 1νπ ζέκαηνο Ζ.Γ.. Ν Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θ. Νηθνλνκίδεο Θεφθξαζηνο απερψξεζε θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ 3νπ ζέκαηνο Ζ.Γ. Νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θ.θ. Αληχπα – Θνχγθνπινπ Γηνλπζία θαη Θαξηψηεο Αιέμαλδξνο 

απερψξεζαλ θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 10νπ ζέκαηνο Ζ.Γ. Ζ Γεκνηηθή Πχκβνπινο θ. Οάπηε Εσή απερψξεζε 
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θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 16νπ ζέκαηνο Ζ.Γ. Ζ Γεκνηηθή Πχκβνπινο θ. Ρξέδνπ – Πθνπξνγηάλλε Καξία - Διέλε 

απερψξεζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 19νπ ζέκαηνο Ζ.Γ.. 

 

 Πηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ θαη ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Γεψξγηνο 

Κνχηζηνο. 

 

ΘΔΚΑ 20ν Ζ.Γ. 

Έγθξηζε ηεο αξηζκ. 65/2011 απόθαζεο ηνπ Γ.Π. ηεο ΓΖ.Θ.Δ.ΦΗ.Τ. πνπ αθνξά: α) ηε ζύκβαζε 

κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο – Τπρηθνύ θαη ηεο Γεκνηηθήο Θνηλωθεινύο Δπηρείξεζεο Φηινζέεο – 

Τπρηθνύ γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηεο επηρείξεζεο ζύκθωλα κε ην νξηδόκελν πνζό ζην δηεηέο 

πξόγξακκα δξάζεο β) εμνπζηνδόηεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο θαη γ) νξηζκόο δύν (2) 

εθπξνζώπωλ ελόο (1) ηαθηηθνύ θαη ελόο (1) αλαπιεξωκαηηθνύ εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 

Δπηηξνπή Ξαξαθνινύζεζεο. 

 

 Δηζεγνχκελε ην αλσηέξσ ζέκα ε Ξξφεδξνο είπε: 

 

 Πχκθσλα κε ηελ αξηζκ. 65/2011 απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο ΓΖ.Θ.Δ.ΦΗ.Τ. εγθξίζεθε: 

 

1. Ζ ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο – Τπρηθνχ θαη ηεο Γεκνηηθήο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο 

Φηινζέεο – Τπρηθνχ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο επηρείξεζεο ζχκθσλα κε ην νξηδφκελν πνζφ ζην 

δηεηέο πξφγξακκα δξάζεο 

2. Ζ εμνπζηνδφηεζε ζηελ Αληηπξφεδξν θ. Εαθξαθνπνχινπ – Γαληήι Πνθία γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο κε αλαπιεξσηή απηήο ηνλ θ. Γαιάλε Γεκήηξην. 

3. Ν νξηζκφο ηνπ θ. Καδαξάθε Γεξάζηκνπ – Αιέμαλδξνπ σο ηαθηηθνχ εθπξνζψπνπ θαη ηνπ θ. 

Πακαξφπνπινπ Βχξσλα – Ξαχινπ σο αλαπιεξσηή απηνχ εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ ζηελ Δπηηξνπή 

Ξαξαθνινχζεζεο. 

 Ζ αξηζκ.65/2011 απφθαζε ηεο ΓΖ.Θ.Δ.ΦΗ.Τ. έρεη σο αθνινχζσο: 

 

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΥΦΔΙΖΠ  

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΦΗΙΝΘΔΖΠ ΤΣΗΘΝ  

                                 

       Αξηζκ. 65  / 2011 

                Αξηζ. πξση. 109 / 19.10.2011 

 

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

Απφ ην πξαθηηθφ 7/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΥΦΔΙΝΠ 

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΦΗΙΝΘΔΖΠ -  ΤΣΗΘΝ (ΓΖ.ΘΔ.ΦΗ.Τ) 

 
Πήκεξα, ζηηο 04/10/2011 θαη ψξα 18.30 ζηελ έδξα ηεο Γεκνηηθήο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Φηινζέεο 

Τπρηθνχ επί ηεο νδνχ Βεθηαξέιε 11, ζηε Φηινζέε, ζπλήιζαλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ απηήο, ζε 
ζπλεδξίαζε θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, πνπ επηδφζεθε λφκηκα ζηα 

κέιε ηνπ Γ.Π. ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο Απ. ΞΔΠΓΓΑ 43254/31.07.2007 (ΦΔΘ 1492/17.08.2007 Ρεχρνο 
Β΄) θαη αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία δεδνκέλνπ φηη επί ζπλφινπ έληεθα (11) κειψλ βξέζεθαλ 

παξφληα ελλέα (9) κέιε, θαη νλνκαζηηθά νη 

 

ΞΑΟΝΛΡΔΠ ΑΞΝΛΡΔΠ  

Ξαληειήο Μπξηδάθεο Θαξέιιαο Ξαλαγήο  

Γαληήι-Εαθξαθνπνχινπ Πφθε Θνληνιέσλ Πηπιηαλφο  

Γαιάλεο Γεκήηξηνο  

Σαηδεβαζηιείνπ Κπξέλα  

Γάηνο Αιθηβηάδεο  

Γηακαληφπνπινο Γεκήηξηνο  
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Σαξνθφπνο Ξαληειήο  

Οέγγνο Ησάλλεο  

Γνπλδνπιάθε Διέλε  

 

Ν Ξξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

ΘΔΚΑ 5ν: Δγθξηζε ζύκβαζεο κεηαμύ Γήκνπ Φηινζέεο - Τπρηθνύ θαη Γεκνηηθήο Θνηλωθεινύο 
Δπηρείξεζεο Γήκνπ Φηινζέεο – Τπρηθνύ, γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο επηρείξεζεο, ζύκθωλα κε 

ην νξηδόκελν πνζό ζην δηεηέο πξόγξακκα δξάζεο. Δμνπζηνδόηεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο. 
Νξηζκόο Δθπξνζώπνπ γηα ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινύζεζεο. 

 

Δπί ηνπ 5νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ αλέθεξε ηα εμήο:  
 

Πχκθσλα κε ηελ παξ 1 άξζξν 259 Λ. 3463/2006, ε θνηλσθειήο επηρείξεζε είλαη δπλαηφλ λα 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ νηθείν Ν.Ρ.Α. γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηεο, κε 

πξνυπφζεζε ηελ θαηάζεζε απφ ηελ επηρείξεζε ηνπ δηεηνχο πξνγξάκκαηνο δξάζεο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ απφ 

ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, φπσο θαη έρεη γίλεη. 

 

Θαηφπηλ ηνχηνπ, είλαη απαξαίηεηε ε ζχλαςε ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ ρξεκαηνδνηνχληνο ΝΡΑ θαη ηεο 

επηρείξεζεο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ θξίλνπλ σο απαηηνχκελα, νη σο άλσ 

ζπκβαιιφκελνη,  κεηαμχ ησλ νπνίσλ νπσζδήπνηε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ, αιιά θαη νη 

ξήηξεο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ ζπκθσλεκέλσλ φξσλ. Ζ ζχκβαζε απηή έρεη εηδηθφ θαη απνθιεηζηηθφ 

ραξαθηήξα, δελ ζπγρέεηαη δε θαζ’νηνλδήπνηε ηξφπν κε ηηο πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο ηνπ άξζξνπ 225. (Δγθ. 

ΞΔΠΓΓΑ 16/2007) 

 

Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ζχκβαζεο κεηαμχ Γήκνπ Φηινζέεο - Τπρηθνχ θαη Γεκνηηθήο 

Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Φηινζέεο – Τπρηθνχ, σο αθνινχζσο: 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ,  

- ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ,  

- ην πξφγξακκα δξάζεο ηεο επηρείξεζεο, φπσο ςεθίζηεθε κε ηελ αξηζ. 29/2011   

             απφθαζε ηεο Γεκνηηθήο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Φηινζέεο -  Τπρηθνχ 

- ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε αξηζκφ 222/2011 ζρεηθά κε ηελ  

      έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ηεο επηρείξεζεο  

- ηελ παξ 1 θαη παξ 4 ηνπ Άξζξνπ 259 ηνπ Λ. 3463/2006 
- ηελ παξ.6 ηνπ Άξζξνπ 44 ηνπ Λ.3979/2011 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 
 

1. Tελ έγθξηζε ζχκβαζεο κεηαμχ Γήκνπ Φηινζέεο - Τπρηθνχ θαη Γεκνηηθήο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο 

Γήκνπ Φηινζέεο – Τπρηθνχ, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ην νξηδφκελν πνζφ 
ζην δηεηέο πξφγξακκα δξάζεο, σο αθνινχζσο: 

 

 

ΓΖΚΝΡΗΘΖ  ΘΝΗΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ 

ΦΗΙΝΘΔΖΠ - ΤΣΗΘΝ 

Βεθηαξέιιε 9-11, Φηινζέε 

ηει. 2106834550 

                                                                                           

                                                                                              

                                                                      

ΠΚΒΑΠΖ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΓΗΔΡΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΓΟΑΠΖΠ ΡΖΠ ΘΝΗΛΥΦΔΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ 

ΚΔ ΡΖΛ ΔΞΥΛΚΗΑ «ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΦΗΙΝΘΔΖΠ - ΤΣΗΘΝ» ΘΑΗ 

ΓΗΑΘΟΗΡΗΘΝ ΡΗΡΙΝ «ΓΖ.Θ.Δ.ΦΗ.Τ.» ΔΡΥΛ 2011-2012 
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Πην Γήκν Φηινζέεο  Τπρηθνχ ηνπ Λνκνχ Αηηηθήο θαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα επί ηεο νδνχ 

Καξαζσλνδξφκνπ 95, ζήκεξα ………………………………………. νη αθφινπζνη ζπκβαιιφκελνη θνξείο: 

Αθελφο κελ ν Γήκνο Φηινζέεο - Τπρηθνχ, ν νπνίνο εδξεχεη ζην Τπρηθφ  επί ηεο νδνχ Καξαζσλνδξφκνπ 95, 

ζα θαιείηαη ζηα επφκελα Γήκνο θαη εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ηνλ Γήκαξρν θ.  Ξαληειή Μπξηδάθε, 

θαη αθεηέξνπ δε ην Λ.Ξ.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία Γεκνηηθή Θνηλσθειήο Δπηρείξεζε Φηινζέεο - Τπρηθνχ, ε νπνία 

εδξεχεη ζηε Φηινζέε επί ηεο νδνχ Βεθηαξέιε 11, ζα θαιείηαη ζηα επφκελα Δπηρείξεζε θαη εθπξνζσπείηαη απφ 

ηελ Αληηπξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θπξία Πνθία Γαληήι Εαθξαθνπνχινπ, 

Έρνληαο ππφςε: 

- ηελ Απφθαζε ΞΔΠΓΓΑ νηθ. 43887/03.08.2007 (ΦΔΘ 1574/17.08.2007 ηεχρνο Β’), κε ηελ νπνία 

πξνζδηνξίζηεθε ην  πεξηερφκελν δηεηνχο πξνγξάκκαηνο δξάζεο θνηλσθεινχο δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο 

επηρείξεζεο,  

- ηελ παξ 4 ηνπ Άξζξνπ 259 ηνπ Λ. 3463/06 

- ηελ παξ.6 ηνπ Άξζξνπ 44 ηνπ Λ.3979/2011 

- ην πξφγξακκα δξάζεο ηεο επηρείξεζεο, φπσο ςεθίζηεθε κε ηελ αξηζ. 29/15-07-2011 απφθαζε ηεο 

Γεκνηηθήο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Φηινζέεο Τπρηθνχ θαη ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα 

ηεο παξνχζαο (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 1)  

- ηελ κε αξηζκφ 222/20-07-2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

επηρείξεζεο κε βάζε ην ζρέδην δξάζεο  

- ηελ Δγθ. ΞΔΠΓΓΑ 16/2007 

- ηελ εγθ.50/66984/28.12.2010 Ξ.ΔΠ.Α.&Ζ.Γ.  

ζπκθσλήζεθαλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα εμήο: 

 
ΑΟΘΟΝ 1 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΑΗ ΑΛΑΙΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πινπνίεζε ηνπ δηεηνχο πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηεο Δπηρείξεζεο, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηηο ελέξγεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο φπσο απηέο εκθαλίδνληαη ζην πξφγξακκα δξάζεο ηεο θαη 

αθνξνχλ ζηα αθφινπζα αληηθείκελα: 

 Γηαρείξηζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο,  πεξηβαιινληηθή 

επαηζζεηνπνίεζε. 

 Δθαξκνγή πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο. 

 Ξνιηηηζηηθή αλάπηπμε. 

 Ξξνψζεζε ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ε δηαρείξηζε ησλ δεκνηηθψλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 Νξγάλσζε δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο. 

 Δθαξκνγή πξνγξακκάησλ έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο  

ΑΟΘΟΝ 2 

ΠΘΝΞΝΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ – ΠΡΝΣΝΠ 

Πθνπφο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε νκαιή θαη δηαξθήο ρξεκαηνδφηεζε ηνπ δηεηνχο πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηεο 

Δπηρείξεζεο 

ΑΟΘΟΝ 3 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ 
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Ζ δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ζχζηαζεο ηεο,  

08-06-2011 (αξηζκ. ΦΔΘ 1164 / 08-06-2011 ηεχρνο Β),  έσο ηελ 31-12-2012.  

ΑΟΘΟΝ 4 

ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΥΛ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΥΛ 

1. Ν Γήκνο αλαιακβάλεη ηα εμήο:                  

Λα θαηαβάιιεη ζηελ επηρείξεζε ρσξίο θαζπζηεξήζεηο ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην 

πξφγξακκα δξάζεο ηεο Δπηρείξεζεο. 

2. Ζ επηρείξεζε αλαιακβάλεη : 

Λα δηαζέηεη άηνκα (απφ ην κφληκν πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο ή απφ εμσηεξηθέο ζπλεξγαζίεο) πνπ ζα 

απαζρνινχληαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζχκβαζεο . 

Ρελ πιήξε επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηα  νξηδφκελα ζην ζρέδην 

δξάζεο.  

ΑΟΘΟΝ 5 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ- ΘΝΠΡΝΙΝΓΖΠΖ ΡΥΛ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΥΛ ΘΑΗ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΔ ΔΡΖΠΗΑ ΒΑΠΖ 

Ν πξνυπνινγηζκφο θαηά Γξάζε θαη ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ηεο παξνχζαο 

Πχκβαζεο αλέξρεηαη γηα ην έηνο 2011 ζην πνζφ ησλ 200,000 €, θαη γηα ην έηνο 2012 ζην πνζφ ησλ 400,000 

€.   

Ζ αλάιπζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην Ξξφγξακκα δξάζεο ηεο Δπηρείξεζεο.  

ΑΟΘΟΝ 6 

ΤΝΠ ΡΖΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΑΞΝ ΡΝ ΓΖΚΝ ΓΗΑ ΡΖ ΓΗΔΡΖ ΞΔΟΗΝΓΝ- 

ΡΑΚΔΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ  

Ρν χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Γήκνπ πξνο ηελ επηρείξεζε γηα νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δξάζεο θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ κείνλ ηα έζνδα απφ ηηο επηκέξνπο 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο αλαιπηηθά εθηίζεληαη ζην πξφγξακκα δξάζεο.  

ΑΟΘΟΝ 7 

ΞΝΟΝΗ – ΡΟΝΞΝΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ 

1. Νη πφξνη ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζα πξνέξρνληαη απφ 

α. Σξεκαηνδφηεζε ηνπ Γήκνπ 

β. Ξξνγξακκαηηζκέλε Πχκβαζε κε ΝΘΑΞΑ 

γ. Ίδηα Έζνδα / Αληαπνδνηηθφηεηα 

Πε απηά δελ πεξηιακβάλνληαη πξνβιέςεηο απφ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΔΠΞΑ ή ηεο Δ.Δ. πνπ είλαη αδχλαηνλ ηψξα 

λα ππνινγηζηνχλ πξηλ ππάξμνπλ ηειηθέο εγθξίζεηο. 

2. Ν Γήκνο έρεη εληάμεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ, ηνπ έηνπο 2011 ην πνζφ ησλ 200.000€ ζε 

απηνηειή θσδηθφ αξηζκφ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο. Αλάινγεο πξνβιέςεηο 

ζα γίλνπλ θαη γηα ην επφκελνο έηνο, ζηνλ αληίζηνηρν πξνυπνινγηζκφ.  

Ζ αλάιπζε ηνπ πνζνχ ησλ 200.000€ εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

ΞΗΛΑΘΑΠ Α: ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ ΡΝ ΠΣΔΓΗΝ ΓΟΑΠΖΠ ΡΖΠ ΓΖΘΔΦΗΤ ΞΝ ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΝΛ  ΠΡΖ 

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΔΡΝΠ 2011 
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A/A ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ ΓΖΘΔΦΗΤ ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΝΠ 

ΘΥΓΗΘΝΠ ΠΡΝ 

ΠΣΔΓΗΝ ΓΟΑΠΖΠ 

ΞΝΠΝ 

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ 

2011(ζε επξώ) 

1 Γηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία νηθ. 

πάξθνπ 

1.1.1 15.000 

2 Θαηλνηνκία θαη πεξηβαιινληηθή 

πνιηηηθή-αλαθχθισζε 

1.1.2 10.000 

3 Ξνιηηηθή πξνζηαζία 1.1.4. 10.000 

4 Δλεξγεηαθά ζέκαηα 1.1.5. 10.000 

5 Φεζηηβάι πεξηβάιινληνο 1.1.6. 20.000 

6 Κέξηκλα γηα αδέζπνηα δψα  1.2.2. 30.000 

7 Δηδηθέο δξάζεηο  1.4.2.  5.000 

8 Ξνιηηηζκφο – Αζιεηηζκφο - 

νηθνγέλεηα 

1.4.4.  5.000 

9 Ρνπηθή δεκηνπξγία «Φηηάμηε ηελ 

νκάδα ζαο θαη ειάηε» 

1.4.5.  5.000 

10 Αγψλαο δξφκνπ ζηελ πφιε 1.4.6.  1.000 

11 Ξνδειαηνβφιηα 1.4.7.  1.000 

12 Καζήκαηα 1.4.8. 33.000 

13 Θχθινη Πεκηλαξίσλ 1.5.1. 40.000 

14 Καζήκαηα δηαηξνθήο θαη πγείαο 1.5.2.  5.000 

15 Δζεινληηθέο πεξηβαιινληηθέο 

δξάζεηο 

2.1.1.  5.000 

16 Δζεινληηθέο θνηλσληθέο δξάζεηο 2.1.2.  5.000 

 ΠΛΝΙΝ  200.000 

 

3. Ζ θαηαβνιή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Γήκν γίλεηαη κε ηελ Ξηζηνπνίεζε Ξξνφδνπ ηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο θαη ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ λφκηκνπ παξαζηαηηθνχ απφ ηελ επηρείξεζε, μερσξηζηά γηα 

θάζε είδνο δξαζηεξηφηεηαο φπσο απηέο νξηνζεηνχληαη ζην Ξξφγξακκα δξάζεο ηεο Δπηρείξεζεο.  

ΑΟΘΟΝ 8 

ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ 

Όξγαλα παξαθνινύζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο θαη ηεο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Ρελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο θαη ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο 

επηρείξεζεο, έρεη ε Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο εμήο: 

1. Ρνλ ……………, σο εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ θχξην ……….. θαη πξφεδξν ηεο επηηξνπήο κε αλαπιεξσηή 

ηνλ.......... 

2. Ρελ Αληηπξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο, θπξία Πνθία Γαληήι Εαθξαθνπνχινπ, 

σο εθπξφζσπν ηεο Δπηρείξεζεο κε αλαπιεξσηή ην Κέινο ηνπ Γ.Π. θ. Γεκήηξην Γαιάλε  

3. Ρνλ …………………………………κε αλαπιεξσηή ηνλ....... 

Νη αξκνδηφηεηεο ηνπ νξγάλνπ παξαθνινχζεζεο είλαη νη εμήο: 

α. Ξαξαθνινπζεί ην πξφγξακκα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ   θαη ζπληνλίδεη ην δηαηηζέκελν πξνζσπηθφ. 
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β. Ρξνπνπνηεί φπνηε ρξεηάδεηαη ην παξαπάλσ πξφγξακκα. 

γ. Ξαξαθνινπζεί ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη ζπληάζζεη έθζεζε ζε 

πεξίπησζε παξαβάζεσο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

δ. Δπηιακβάλεηαη ηπρφλ πξνβιεκάησλ ή δηαθσληψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Πε πεξίπησζε πνπ δελ κπνξεί λα δψζεη ιχζεηο απεπζχλεηαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

ε. Ξξνζδηνξίδεη θαη παξαθνινπζεί ηελ πνξεία εθηέιεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο, 

κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ πινπνίεζήο ηεο θαη παξεκβαίλεη γηα ηελ επίιπζε θάζε δηαθνξάο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο, δηαηεξψληαο ην δηθαίσκα ηεο εκπεξηζηαησκέλεο εξκελείαο θαη 

απνζαθήληζεο ησλ φξσλ ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο.  

3. Ζ Θνηλή Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ είηε θαηφπηλ αηηήζεσο ελφο 

ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο.  

Ν Γήκνο εληέιιεηαη λα δηαζέζεη έλαλ ππάιιειφ ηνπ γηα ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο, ζηνλ 

νπνίν αλαζέηεη ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. Νη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ιακβάλνληαη κε απφιπηε 

πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο θαη θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Πηελ πξψηε 

ζπλεδξίαζή ηεο ε Θνηλή Δπηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηα ινηπά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο. 

ΆΟΘΟΝ 9 

ΟΖΡΟΔΠ – ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ – ΔΜΑΠΦΑΙΗΠΔΗΠ – ΔΓΓΖΠΔΗΠ 

Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Ζ παξάβαζε 

νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πνπ ζεσξνχληαη φινη ζεκαληηθνί, ή ε παξάβαζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, δίδεη ην 

δηθαίσκα ζην άιιν λα δεηήζεη θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκηά. 

Δηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα επηβάιινληαη κε απνθάζεηο ηνπ 

νξγάλνπ παξαθνινχζεζεο εθαξκνγήο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ζε βάξνο ηνπ ζπκβαιιφκελνπ πνπ έθαλε ηηο 

παξαβάζεηο νη εμήο ξήηξεο: 

α. Πχζηαζε εθαξκνγήο ησλ φξσλ. 

β. Απνδεκίσζε γηα ηελ δεκία πνπ έρεη επέιζεη απφ ηελ κε εθαξκνγή ησλ φξσλ. 

ΑΟΘΟΝ 10 

ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ 

Πε πεξίπησζε δηαθσλίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ θνξέσλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο, απηή 

επηιχεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο. Θάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ πνπ δελ δχλαηαη 

λα δηεπζεηεζεί απφ ηελ Θνηλή Δπηηξνπή, ζα ιχεηαη κε δηαηηεζία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 867 

ηνπ Θψδηθα Ξνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.  

ΑΟΘΟΝ 11 

ΑΛΑΘΔΥΟΖΠΖ ΡΝ ΓΗΔΡΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΓΟΑΠΖΠ 

α) Αλ πξνθχςνπλ ιφγνη αλαζεψξεζεο ηνπ δηεηνχο πξνγξάκκαηνο νη νπνίνη ηξνπνπνηνχλ ηα φξηα ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ Γήκν θαη πνπ δελ ζπλδένληαη κε εθαξκνγή θάπνηαο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 9 

ηνπ παξφληνο, ηφηε απαηηείηαη αλαζεψξεζε ηνπ δηεηνχο πξνγξάκκαηνο δξάζεο κε λέα απφθαζε ηνπ 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ε νπνία ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο απφ ηελ ζρεηηθή πξνεγνχκελε απφθαζε, 

φπσο πξνβιέπεηε απφ ην ΓΘΘ. 

β) Γελ απαηηείηαη θακία αλαζεψξεζε ηνπ δηεηνχο πξνγξάκκαηνο, εθηφο εάλ εληφο ηεο δηεηίαο πξνθχςνπλ 

απμνκεηψζεηο ησλ εμφδσλ ή εζφδσλ θαηά δξαζηεξηφηεηα, πνπ δελ ζα νδεγνχλ ζε αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο 



8 
 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ Γήκν, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη σο ξήηξεο ζην άξζξν 9 ηνπ 

παξφληνο. 

γ) Δάλ ιφγσ αληηθεηκεληθψλ ζπλζεθψλ δελ είλαη δπλαηή κέζα ζηελ δηεηία ε πιήξεο πινπνίεζε θάπνηνο απφ 

ηηο δξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη, απηφ ην γεγνλφο δελ δηαθφπηεη ηελ ρξεκαηνδφηεζε νχηε ηελ πεξηνξίδεη 

αλάινγα, αιιά κεηαθέξεη ηελ ππνρξέσζε ηεο πινπνίεζεο απφ ηελ Δπηρείξεζε ην επφκελν ηεο δηεηίαο έηνο 

ρσξίο άιιε ρξεκαηνδφηεζε, αξθεί λα έρεη ήδε δξνκνινγεζεί – μεθηλήζεη ε δξάζε. 

δ) Πε πεξίπησζε πνπ ε Δπηρείξεζε, ηεζεί ζε αδξάλεηα ή ζε εθθαζάξηζε ή ζε πηψρεπζε ή γηα θάζε ιφγν θαη 

αηηία ε απνπεξάησζε ηνπ δηεηνχο πξνγξάκκαηνο είλαη αλέθηθηε θαηά ην κέξνο πνπ απνκέλεη, ν Γήκνο 

δηαθφπηεη ηελ πεξαηηέξσ ρξεκαηνδφηεζε ησλ δφζεσλ πνπ απνκέλνπλ, θαηαβάιινληαο κφλνλ ηπρφλ 

ιεμηπξφζεζκεο δφζεηο δεδνπιεπκέλσλ εμφδσλ ηνπ δεχηεξνπ ζπκβαιιφκελνπ. 

ΆΟΘΟΝ 12 

ΚΔΡΑΒΑΡΗΘΔΠ – ΡΑΘΡΝΞΝΗΖΡΗΘΔΠ ΟΘΚΗΠΔΗΠ 

1. Νη ζπκβαιιφκελνη θνξείο, γηα ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

άξηηα πινπνίεζε ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο γηα ηε δηνίθεζε εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κπνξνχλ λα ζπγθξνηήζνπλ θαη άιιεο θνηλέο 

επηηξνπέο απφ εθπξνζψπνπο ησλ ζπκβαιινκέλσλ θνξέσλ, κε αληίζηνηρεο απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ 

ηνπο νξγάλσλ. 

2. Θακία ηξνπνπνίεζε, πξνζζήθε ή παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο δελ αλαγλσξίδεηαη ρσξίο έγγξαθν πνπ 

ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. 

3. Ζ κε άζθεζε δηθαησκάησλ ή ε παξάιεηςε ππνρξεψζεσλ απφ νπνηνλδήπνηε ζπκβαιιφκελν ή ε 

αλνρή θαηαζηάζεσλ αληηζέησλ πξνο ηε ζχκβαζε ή ε θαζπζηέξεζε ζηε ιήςε κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ νπνηνλδήπνηε ζπκβαιιφκελν, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί παξαίηεζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ απφ δηθαίσκα 

ή απαιιαγή απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ε αλαγλψξηζε δηθαησκάησλ ζε ζπκβαιιφκελα κέξε πνπ δελ 

αλαγλσξίδνληαη απφ απηή ηε ζχκβαζε. 

Απηά ζπκθψλεζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ νη ζπκβαιιφκελνη θαη πξνο απφδεημε απηψλ 

ζπληάρζεθε ε ζχκβαζε απηή, ε νπνία αθνχ αλαγλψζζεθε, ππνγξάθηεθε ζε ηέζζεξα (4) πξσηφηππα, δχν 

(2) γηα θάζε ζπκβαιιφκελν. 

 

ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 1 

 

ΓΖ.Θ.Δ.ΦΗ.Τ. 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ ΓΟΑΠΔΥΛ 2011-2012 

ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ 

Ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο ηεο Γεκνηηθήο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Φηινζέεο − 

Τπρηθνχ (ΓΖ.Θ.Δ.ΦΗ.Τ.), ε νπνία ζπζηάζεθε θαηφπηλ ηεο ζπγρσλεχζεσο ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλσθειψλ 

Δπηρεηξήζεσλ ησλ Γήκσλ Φηινζέεο, Τπρηθνχ θαη Λένπ Τπρηθνχ κε ηηο επσλπκίεο: α) «Γεκνηηθή Θνηλσθειήο 

Δπηρείξεζε Φηινζέεο» (ΓΖ.Θ.Δ.Φ.), β) «Γεκνηηθή Θνηλσθειήο Δπηρείξεζε Τπρηθνχ» (ΓΖ.Θ.Δ.Τ.) θαη γ) 

«Γεκνηηθή Θνηλσθειήο Δπηρείξεζε Ξεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο» ηνπ Γήκνπ Λένπ Τπρηθνχ, 

(αξηζκ. ΦΔΘ 1164 / 08-06-2011 ηεχρνο Β ), γηα ην 2011-2012 θαζνξίδεηαη απφ κηα ζεηξά παξακέηξσλ, απηέο 

είλαη: 

1. Ζ πξνεγνχκελε, ζνβαξή, δξαζηεξηφηεηα ησλ ηξηψλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπγρσλεχηεθαλ 

γηα λα δεκηνπξγεζεί ε ΓΖΘΔΦΗΤ. 
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2. Ν ζπλνιηθφο δεκνηηθφο πξνγξακκαηηζκφο, φπσο απηφο εθθξάδεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ζηηο 

ινηπέο πξσηνβνπιίεο ηνπ Γήκνπ 

3. Ζ αλάιπζε ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ ζηα πεδία δξάζεο ηεο εηαηξείαο 

4. Νη ξπζκίζεηο θαη νη αξκνδηφηεηεο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο 

5. Ζ αλάγθε γηα ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ θαη ησλ θνξέσλ ηνπ, ζε φηη αθνξά ζηνλ ηνκέα ησλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη ελ γέλεη ηεο κφριεπζεο πφξσλ γηα αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

6. Ζ δχζθνιε ζπγθπξία πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ επαθφινπζε κείσζε ησλ 

πηζηψζεσλ πξνο ηελ Ρ.Α. 

7. Ζ αλάγθε αλάιεςεο δξάζεσλ κε θαζαξά αληαπνδνηηθά θξηηήξηα, κε γλψκνλα ηελ ελίζρπζε ηνπ 

αλαδηαλεκεηηθνχ ξφινπ ηεο Ρ.Α. 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΓΟΑΠΔΥΛ 

Κε βάζε ηηο παξαπάλσ παξαδνρέο νη άμνλεο δξάζεο ηεο εηαηξείαο δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

 Γξάζεηο ηνκεαθνχ ραξαθηήξα κε εηδηθά ζεκαηηθά αληηθείκελα αλαθνξάο 

Νη δξάζεηο απηέο αλαθέξνληαη: 

1. Πηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ελ γέλεη ησλ πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ 

2. Πην ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο 

3. Πην ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ηνπηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο 

4. Πην ηνκέα ηνπ αζιεηηζκνχ 

5. Πηελ αλάπηπμε πξσηνπνξηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ (πρ θχθινη ζεκηλαξίσλ παλεπηζηεκηαθνχ 

επηπέδνπ) 
 Γξάζεηο νξηδφληηνπ ραξαθηήξα πνπ δηαπεξλνχλ ην ζχλνιν ησλ ζεκαηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ κε ηα νπνία ζα αζρνιεζεί ε εηαηξεία. 

Νη δξάζεηο απηέο αλαθέξνληαη: 

1. Πηνλ εζεινληηζκφ 
2. Πηελ ελεκέξσζε, πξνβνιή θαη δεκνζηφηεηα, 

3. Πηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ αληαγσληζηηθά     
            Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα 

4. Πηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ πξνγξάκκαηα ΔΠΞΑ 
 

ΑΛΑΙΠΖ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΥΛ 

1. ΡΝΚΔΑΘΔΠ ΓΟΑΠΔΗΠ 

1.1.ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ 

 

Νη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο έρνπλ θεληξηθφ ζεκείν αλαθνξάο ην Νηθνινγηθφ 

Ξάξθν, πνπ ζρεδηάδνπκε λα εθζπγρξνληζηεί κε λέν εμνπιηζκφ, λα απνηειέζεη θέληξν αλάπηπμεο 

πεξηβαιινληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη αθεηεξηαθφ ρψξν γηα ηελ ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα 

πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ζηνπο Γεκφηεο. Ξαξάιιεια πξνγξακκαηίδεηαη ε απφθηεζε πηζηνπνηεηηθνχ 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, ε αλάιεςε δξάζεσλ ζην ηνκέα ηνπ ελεξγεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ κε ηελ 

παξάιιειε ππνγξαθή απφ ην λέν Γήκν ηνπ «Ππκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ» πνπ ζα απνηειέζεη ην 

δηαβαηήξην γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Γήκνπ απφ ηελ Δ.Δ. Ρέινο ζηφρνο ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα είλαη 

λα γίλεη ζεζκφο ην εηήζην θεζηηβάι πεξηβάιινληνο θαη ε αλάπηπμε εζεινληηθψλ δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα 

απηφ. Θξίζηκν ζέκα είλαη ε ζπλεξγαζία ηεο εηαηξείαο κε εμεηδηθεπκέλεο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο φπσο 

ε ΔΙΙΑΓΑ-ΘΑΘΑΟΖ γηα ηελ ζπλδηνξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ πξνβνιήο.  

Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΘΝΠΡΝΠ 

2011 

ΘΝΠΡΝΠ 

2012 

ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ 

1.1.1 Γηαρείξηζε θαη 

ιεηηνπξγία νηθ. πάξθνπ 

15.000 20.000  

1.1.2. Θαηλνηνκία θαη 

πεξηβαιινληηθή 

πνιηηηθή-αλαθχθισζε 

10.000 10.000 Ξεξηβαιινληηθφ ISO-

EMAS 

1.1.3. Ξεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε 

5.000 10.000 Πε ζπλεξγαζία κε ηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο 

πεξηνρήο. 

1.1.4. Ξνιηηηθή πξνζηαζία 10.000 20.000 Πρεδηαζκφο, δξάζεηο, 
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αζθήζεηο 

1.1.5. Δλεξγεηαθά ζέκαηα 10.000 15.000 «ζχκθσλν ησλ 

δεκάξρσλ» 

1.1.6. Φεζηηβάι πεξηβάιινληνο 20.000 30.000 Ππλεξγαζία κε ΚΘΝ 

(πρ ΔΙΙΑΓΑ 

ΘΑΘΑΟΖ) 

 ΠΛΝΙΝ 70.000 105.000  

1.2.ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ 

Ζ εηαηξεία ζα ζπλερίζεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο «βνήζεηα ζην ζπίηη» θαη ζα επηδηψμεη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαη απφ άιιεο πεγέο, παξάιιεια κε ηελ ελίζρπζε δξάζεσλ φπσο ε δεκηνπξγία δνκψλ 

θνηλσληθήο ελζσκάησζεο επαίζζεησλ θνηλσληθά νκάδσλ (ΑκεΑ, γ’ ειηθία, πγεία, εμαξηήζεηο θιπ). Πεκαληηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζα απνηειέζεη ε ζπλεξγαζία καο κε ηνλ ΝΘΑΞΑ γηα ηελ παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο ζηελ 

πινπνίεζε δξάζεσλ ηνπ ζηνλ ίδην ηνκέα. 

 

Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΘΝΠΡΝΠ 2011 ΘΝΠΡΝΠ 2012 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ 

1.2.1. Ξξνγξάκκαηα θαη δνκέο γηα 

εηδηθέο θνηλσληθέο νκάδεο  

15.000 40.000 Ξξνγξάκκαηα γηα 

ΑΚΔΑ, Ρξίηε 

Ζιηθία 

          

1.2.2. Κέξηκλα γηα αδέζπνηα δψα  30.000 60.000 Δκβνιηαζκνί/ 

ζεκάλζεηο 

1.2.3. Ππλεξγαζία κε ΝΘΑΞΑ 42.000 100.000 Ρερληθή 

ππνζηήξημε 

1.2.4. Βνήζεηα ζην ζπίηη 13.000 25.000   

  ΠΛΝΙΝ 100.000 225.000   

  

1.3. ΞΝΙΗΡΗΠΚΝΠ 

Πην ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ ζα δνζεί ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ αλάδεημε ηεο ηνπηθήο δεκηνπξγίαο, ζηελ 

ελζάξξπλζε ηεο εξαζηηερληθήο παξαγσγήο πξσηφηππσλ θαιιηηερληθψλ «πξντφλησλ». Ξξνηεξαηφηεηα 

ζηηο επηινγέο ηεο εηαηξείαο έρνπλ νη κηθξέο ειηθίεο θαη ε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζεο ηνπο είηε κε ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ «Θεαηξηθφ Ξαηρλίδη», είηε κε ηελ ήδε πνιχ πεηπρεκέλε δξάζε ησλ 

«ρξσκαηηζηψλ εκεξψλ». Πηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα επηινγή γηα ηελ εηαηξεία απνηειεί ε δεκηνπξγία θαη 

θαζηέξσζε ρνξσδηαθνχ ζρήκαηνο γηα ηνλ Γήκν, ελψ ζηφρνο είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα αθφκε ζεζκφ, 

ην θεζηηβάι λέσλ θηλεκαηνγξαθηζηψλ θαη video art. 

Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΘΝΠΡΝΠ 

2011 

ΘΝΠΡΝΠ 

2012 

ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ 

1.3.1. Ρνπηθή δεκηνπξγία 

(Ππλεξγαζία κε ΝΘΑΞΑ) 

5.000 10.000 Φεζηηβάι ηνπηθήο 

δεκηνπξγίαο 

1.3.2 Ξνιηηηζηηθά δξψκελα  

(Ππλεξγαζία κε ΝΘΑΞΑ) 

25.000 35.000 Ππλαπιίεο, κνπζηθέο 

εθδειψζεηο, κνπζ. 

παηδεία, επέηεηνη 

1.3.3. Θεαηξηθφ παηρλίδη 5.000 10.000  

1.3.4. Ινηπέο ζπλεξγαζίεο κε 

ΝΘΑΞΑ 

160.000 200.000 Ρερληθή ππνζηήξημε 

1.3.5. Σξσκαηηζηέο κέξεο 4.000 10.000  

1.3.6. Σνξσδηαθφ ζρήκα Γήκνπ 

Φηινζέεο – Τπρηθνχ 

(Ππλεξγαζία κε ΝΘΑΞΑ) 

5.000 10.000  

1.3.7. Φεζηηβάι λέσλ 

θηλεκαηνγξα-θηζηψλ θαη 

video art 

5.000 15.000  
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(Ππλεξγαζία κε ΝΘΑΞΑ) 

1.3.8. Δθδειψζεηο 

Φηιαξκνληθήο 

(Ππλεξγαζία κε ΝΘΑΞΑ) 

5.000 10.000  

 ΠΛΝΙΝ 214.000 300.000  

 
1.4. ΑΘΙΖΡΗΠΚΝΠ 

Θα ζπλερηζηεί ε πξσηφηππε δξάζε ησλ «αζινπαηρληδηψλ», ελψ θαη ζην ηνκέα ηνπ αζιεηηζκνχ πξφζεζε καο 

είλαη ε ελίζρπζε ηεο απηελέξγεηαο θαη ηεο δεκηνπξγίαο. Πηφρνο καο ε θαιιηέξγεηα ηεο ζπλείδεζεο ηεο 

άζιεζεο θαη ε απαζρφιεζε αθφκα θαη κε εηδηθέο δξάζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηνπ 

Γήκνπ. 

 

Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΘΝΠΡΝΠ 2011 ΘΝΠΡΝΠ 2012 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ 

1.4.1. Αζινπαηρληδηέο 50.000 60.000  

1.4.2. Δηδηθέο δξάζεηο 5.000 5.000 Rafting,  

1.4.3. Ππλεξγαζία κε ΝΘΑΞΑ 0 0 Ρερληθή 

ππνζηήξημε 

1.4.4. Ξνιηηηζκφο – Αζιεηηζκφο - 

νηθνγέλεηα 

5.000 10.000 Γξάζε γηα ηελ 

νηθνγέλεηα 

1.4.5. Ρνπηθή δεκηνπξγία «Φηηάμηε 

ηελ νκάδα ζαο θαη ειάηε» 

5.000 20.000 5ρ5, κπάζθεη, 

ηέληο γηα νκάδεο 

εξαζηηερλψλ 

1.4.6. Αγψλαο δξφκνπ ζηε πφιε 1.000 3.000  

1.4.7 Ξνδειαηνβφιηα 1.000 2.000  

1.4.8. Καζήκαηα 33.000 60.000  

 ΠΛΝΙΝ 100.000 150.000  

 

1.5. ΔΟΔΛΑ – ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ 

Κηα απφ ηηο πιένλ πξσηφηππεο δξάζεηο ηεο εηαηξείαο θηινδνμνχκε λα είλαη ε θαζηέξσζε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπο ζεζκνχ ησλ «θχθισλ ζεκηλαξίσλ Ξαλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ» ζην Γήκν Φηινζέεο – Τπρηθνχ. Πε 

βάζε απζηεξά επηζηεκνληθή θαη απφιπηα επαγγεικαηηθή, πξφζεζε καο είλαη λα ιεηηνπξγήζνπκε θάησ 

απφ κηα πξνγξακκαηηθή ζπκθσλία κε θάπνην Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα. Απφ ηελ άιιε κεξηά 

πξνγξακκαηίδνπκε κηα ζεηξά απφ εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο κε θέληξν ην «θέληξν λεφηεηαο» κε καζήκαηα 

πνπ ζα απεπζχλνληαη ζε φιεο ηηο ειηθίεο θαη γηα κηα πνηθηιία ελδηαθεξφλησλ, αμηνπνηψληαο ην κεξάθη ηελ 

δηάζεζε θαη ηηο γλψζεηο ζπκπνιηηψλ καο. 

 

Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΘΝΠΡΝΠ 

2011 

ΘΝΠΡΝΠ 

2012 

ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ 

1.5.1. Θχθινη Πεκηλαξίσλ 40.000 60.000 Ξξνγξακκαηηθή 

Πχκβαζε κεηαμχ 

Γήκνπ – ΑΔΗ - 

ΓΖΘΔΦΗΤ 

1.5.2. Καζήκαηα    

 Ζιεθηξνληθψλ 

πνινγηζηψλ 

10.000 15.000  

 Γηαηξνθήο θαη γείαο 5.000 10.000  

 Τπρνζεξαπεπηηθήο - 

Απηνγλσζίαο 

10.000 20.000  

 ΠΛΝΙΝ 65.000 105.000  

 

2. ΝΟΗΕΝΛΡΗΔΠ ΓΟΑΠΔΗΠ 

2.1. ΔΘΔΙΝΛΡΗΠΚΝΠ 
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Πηφρνο καο είλαη ε δεκηνπξγία δχν εζεινληηθψλ νκάδσλ ζην ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη αιιειεγγχεο, νη νκάδεο ζα εμνπιηζηνχλ ,ζα 

θαηαξηηζηνχλ ζηα αληηθείκελα ηνπο θαη ζα εθπαηδεχνληαη ζπζηεκαηηθά ζηελ αλάιεςε δξάζεσλ θαη 

παξεκβάζεσλ ζην ηνκείο επζχλεο ηνπο. Ξαξάιιεια θηινδνμνχκε λα εθπνλήζνπκε ζρέδηα δξάζεο ηφζν γηα 

ηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο φζν θαη γηα ηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο.  

 

 

Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΘΝΠΡΝΠ 2011 ΘΝΠΡΝΠ 2012 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ 

2.1.1. Δζεινληηθέο 

πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο 

5.000 10.000 Γεκηνπξγία 

εζεινληηθήο 

νκάδαο, 

καζήκαηα, 

εμνπιηζκφο 

2.1.2. Δζεινληηθέο θνηλσληθέο 

δξάζεηο 

5.000 10.000 Γεκηνπξγία 

εζεινληηθήο 

νκάδαο, 

καζήκαηα, 

εμνπιηζκφο 

 ΠΛΝΙΝ 10.000 20.000  

 

2.2. ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ, ΞΟΝΒΝΙΖ, ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑ 

 

Πηφρνο καο λα γίλνπλ φινη νη πνιίηεο ηνπ λένπ καο Γήκνπ θνηλσλνί ησλ πινχζησλ δξάζεσλ πνπ 

πξνγξακκαηίδεη ε εηαηξεία, ν Γήκνο θαη ην Λνκηθφ πξφζσπν. Θα γίλεη πξνζπάζεηα παξάιιεια λα 

πξνβάιινληαη ηνπηθέο δεκηνπξγίεο, λα αλαπηχζζνληαη δξάζεηο ζε επεηείνπο θαη εκέξεο αθηεξσκέλεο ζε 

εηδηθέο δξάζεηο (πνδήιαην, πεξηβάιινλ θιπ).  

 

Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΘΝΠΡΝΠ 

2011 

ΘΝΠΡΝΠ 

2012 

ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ 

2.2.1. Ξξφγξακκα θακπάληαο 

ζηα ζρνιεία γηα εηδηθά 

ζέκαηα 

2.000 10.000 5 Ηνπλίνπ: 

Ξεξηβάιινλ, εκέξα 

ρσξίο απηνθίλεην θιπ 

2.2.2. Έληππν ελεκέξσζεο 

δεκνηψλ 

14.000 40.000 Κεληαίν 

2.2.3. Ξεξηνδηθφ δηκεληαίν 10.000 50.000 2κεληαίν 

2.2.4. ΔΙΡΑ Τπρηθνχ 2.000 10.000 Γηαλνκή 

2.2.5. Αθίζεο πξνζθιήζεηο θιπ 2.000 10.000  

 ΠΛΝΙΝ 30.000 120.000  

 

2.3. ΔΟΥΞΑΗΘΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ 

Ζ ελφηεηα απηή απνηειεί έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά πεδία δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο, γηαηί απφ ηελ 

επηηπρία ησλ ζηφρσλ πνπ παξνπζηάδνληαη πην θάησ εμαξηάηαη ζε έλα κεγάιν βαζκφ ε δπλαηφηεηα 

πινπνίεζεο πνιιψλ απφ ηηο δξάζεηο πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ απηφ. Ξαξάιιεια ζηφρνο 

καο είλαη λα δψζνπκε ζηνπο πνιίηεο λα γλσξίζνπλ ηελ Δπξψπε κέζα απφ πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο 

εκπεηξίαο θαη λα πξνβάιινπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο ζε άιιεο γεηηνληέο ηεο Ζπείξνπ καο.   

 

Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΘΝΠΡΝΠ 

2011 

ΘΝΠΡΝΠ 

2012 

ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ 

2.3.1. Δπξψπε γηα ηνπο 

πνιίηεο 

 5.000 Αδειθνπνηήζεηο 

2.3.2. Ξξφγξακκα LIFE  5.000 Έληαμε νηθ. πάξθνπ 

2.3.3. Ξξφγξακκα πνι.  2.000 νηθνζχζηεκα 
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πξνζηαζίαο 

2.3.4. Ξξφγξακκα έμππλε 

ελέξγεηα 

 3.000 Δλεξγεηαθή 

θαηλνηνκία 

 ΠΛΝΙΝ  15.000  

 

 

2.4. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΔΠΞΑ 

Ζ εηαηξεία κπνξεί λα εθηακηεχζεη πφξνπο απφ ην ΔΠΞΑ  γηα ζέκαηα πνπ απνηεινχλ βαζηθά  πξνγξακκαηηθά 

ζηνηρεία γηα απηήλ. Υο παξάδεηγκα κπνξεί λα αλαθεξζεί  ν ηνκέαο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ πνιιέο 

δξάζεηο κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηα πξνγξάκκαηα απηά. Ζ εμαζθάιηζε απηψλ ησλ πφξσλ δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα νη  πηζηψζεηο πνπ ζα έπξεπε λα δηαηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ λα 

δνζνχλ ζε άιινπο ηνκείο δξάζεο. Δπηδίσμε καο είλαη ε ππνβνιή πξνηάζεσλ θαη ε δηαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ 

πφξσλ λα γίλεη κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο γηα ηελ εηαηξεία.  

 

Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΘΝΠΡΝΠ 2011 ΘΝΠΡΝΠ 2012 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ 

2.4.1. Ρνκεαθφ πξφγξακκα γείαο 

Ξξφλνηαο 

 5.000 Ξξνγξακκαηηθή 

Πχκβαζε κε ΔΠΓ 

2.4.2. Ρνκεαθφ πξφγξακκα ΞΔΘΑ   ΑΞΔ ζε ζρνιεία 

2.4.3. Ρνκεαθφ πξφγξακκα 

απαζρφιεζεο ΝΑΔΓ 

   

2.4.4. Ξξφγξακκα ΔΙΙΑΓΑ  2.000  

2.4.5. Ρνκεαθφ πξφγξακκα 

«ςεθηαθή ζχγθιηζε» 

 8.000  

 ΠΛΝΙΝ  15.000  

 

Ζ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΓΟΑΠΖΠ  

Ρν πξφγξακκα δξάζεο ζα ρξεκαηνδνηεζεί θαη γηα ην 2011 θαη γηα ην 2012 απφ ηξεηο πεγέο : 

α. Σξεκαηνδφηεζε Γήκνπ 

β. Ξξνγξακκαηηθή Πχκβαζε κε ΝΘΑΞΑ 

γ. Ίδηα Έζνδα / Αληαπνδνηηθφηεηα 

Πε απηά δελ πεξηιακβάλνληαη πξνβιέςεηο απφ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΔΠΞΑ ή ηεο Δ.Δ. πνπ είλαη αδχλαηνλ ηψξα 

λα ππνινγηζηνχλ πξηλ ππάξμνπλ ηειηθέο εγθξίζεηο. 

Πχκθσλα ινηπφλ κε ηα παξαπάλσ, ε ρξεκαηνδφηεζε γηα ην 2011 θαη ην 2012 παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα : 

 

 ΞΖΓΖ Ξνζφ 2011 Ξνζφ 2012 

1 Γήκνο 200,000 400,000 

2 ΝΘΑΞΑ 300,000 400,000 

3 Απηνρξεκαηνδφηεζε 120,000 300,000 

 ΠΛΝΙΝ : 620,000 1,100,000 

 

2. Νξίδεη εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο ζηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ζχκβαζεο ηελ 

Αληηπξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θπξία Πνθία Γαληήι - Εαθξαθνπνχινπ κε αλαπιεξσηή ηνλ θχξην 

Γεκήηξην Γαιάλε, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

 

3. Δμνπζηνδνηεί ηελ Αληηπξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θπξία Πνθία Γαληήι - Εαθξαθνπνχινπ  λα 

ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε. 

 

 Ζ παξνχζα απφθαζε λα αλαξηεζεί ζηε ΓΗΑΓΔΗΑ. 

 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 65 /2011 
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Αθνχ αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο. 

 

  Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ                                    Ζ ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ                      

 

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ     ΠΝΦΗΑ ΓΑΛΗΖΙ ΕΑΦΟΑΘΝΞΝΙΝ  

                           

                                                                                 

   ΡΑ ΚΔΙΖ  

                                                                                                                                              

ΓΗΑΚΑΛΡΝΞΝΙΝΠ ΓΖΚ. 

 

ΓΑΙΑΛΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ     

 

ΓΑΡΝΠ ΑΙΘΗΒΗΑΓΖΠ 

 

ΟΔΓΓΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 

 

ΣΑΡΕΖΒΑΠΗΙΔΗΝ ΚΟΔΛΑ 

 

ΣΑΟΝΘΝΞΝΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ  

 

ΓΝΛΓΝΙΑΘΖ ΔΙΔΛΖ 

 

Απφζπαζκα εμαρζέλ απφ ηα πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΓΖ.Θ.Δ.ΦΗ.Τ. 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ηνπ Γ.Π ηεο ΓΖ.Θ.Δ.ΦΗ.Τ 

                                                      ΞΑΛΡΔΙΖΠ  ΜΟΗΓΑΘΖΠ   

 

 Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 259 παξ. 3 ηνπ Λ. 3463/2006 παξαθαιείηαη ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα εγθξίλεη ηελ αλσηέξσ απφθαζε. 

 

Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην αθνχ έιαβε ππφςε: 

1. Ρελ εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ θαη 

2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 & 67 ηνπ Λ. 3852/2010, 

3. Ρν άξζξν 259 παξ. 3 ηνπ Λ. 3463/2006, 

κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

 

 Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 65/2011 απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο ΓΖ.Θ.Δ.ΦΗ.Τ. πνπ αθνξά: α) ηε ζχκβαζε κεηαμχ 

ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο – Τπρηθνχ θαη ηεο Γεκνηηθήο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Φηινζέεο – Τπρηθνχ γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο επηρείξεζεο ζχκθσλα κε ην νξηδφκελν πνζφ ζην δηεηέο πξφγξακκα δξάζεο, β) 

εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο θαη γ) νξηζκφο δχν (2) εθπξνζψπσλ, ελφο ηαθηηθνχ θαη 

ελφο αλαπιεξσκαηηθνχ εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο. 

 

 Νξίδεηαη εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ ζηελ Δπηηξνπή ν Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θ. Καδαξάθεο Γεξάζηκνο – 

Αιέμαλδξνο θαη αλαπιεξσηήο απηνχ ν Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θ. Πακαξφπνπινο Βχξσλ – Ξαχινο. 

 

 Ν Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θ. Θαβαιάξεο Ησάλλεο απέρεη. 

 

 Νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θ.θ. Ξιηψηα Σξπζνχια θαη Κπαηδάθε Καξία θαηαςεθίδνπλ. 

  

Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 304/2011 
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 Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεθε απφ ηελ Ξξφεδξν θαη ηα κέιε 

ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

 

Ζ ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΑ ΚΔΙΖ 

  

ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΠΝΚΞΑΠΑΘΖ – ΞΑΞΑΓΖΚΝΙΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ 

 ΞΔΡΟΗΡΠΖ – ΚΝΟΑΛΡ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ 

 ΠΑΚΑΟΝΞΝΙΝΠ ΒΟΥΛ – ΞΑΙΝΠ 

 ΞΑΞΑΣΟΝΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

 ΑΛΡΞΑ – ΘΝΓΘΝΙΝ ΓΗΝΛΠΗΑ 

 ΚΑΕΑΟΑΘΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ – ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 

 ΙΑΒΓΑ ΔΙΔΛΖ 

 ΓΝΛΓΝΙΑΘΖ ΔΙΔΛΖ 

 ΓΑΙΑΛΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

 ΒΑΘΗΟΡΕΖ ΡΗΡΗΘΑ 

 ΘΑΛΔΙΙΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΛΓΟΝΙΗΓΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 26εο ζπλεδξίαζεο ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζηηο 27-10-2011. 

ΣΑΟΝΘΝΞΝΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ 

ΞΙΗΥΡΑ ΣΟΠΝΙΑ 

Τπρηθφ,  01-11-2011 ΣΑΛΑΘΝΙΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 

 ΘΑΟΗΥΡΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 

Ζ ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΑΡΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ – ΑΙΘΗΒΗΑΓΖΠ 

 ΚΞΑΡΕΑΘΖ ΚΑΟΗΑ 

 ΟΑΞΡΖ ΕΥΖ 

 ΡΟΔΕΝ – ΠΘΝΟΝΓΗΑΛΛΖ ΚΑΟΗΑ – ΔΙΔΛΖ 

ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖΠ ΘΔΝΦΟΑΠΡΝΠ 

 ΘΑΒΑΙΑΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 

 

 


