1

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της 5/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοσιπέντε (25) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού
Συμβουλίου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 5/21.2.2011 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα του Λεωνίδα, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'
87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο
Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ονοματεπώνυμο
Ζαγγίλας Δημήτριος
Γκλάβας Γεώργιος
Βορδός Χρήστος
Κυριάκου Ιφιγένεια
Λιόντας Γεώργιος
Σαράντη Μαρία
Ζούνη Στέλλα
Πύρρος Ιωάννης
Πλιάκος Αστέριος
Λακρός Αλέξανδρος
Σοφοτάσιος Χρήστος
Βουλγαράκης Χρυσόστομος
Κοντογιώργης Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1
2

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Δημητριάδης Χρήστος
Χλιούμης Ανδρέας
Μπογδάνος Κων/νος
Ευαγγελινός Δημήτριος
Σιμώνης Ιωάννης
Λαφαζάνης Βασίλειος
Σταμούδης Ελευθέριος
Καπλάνης Θωμάς
Γκολόης Γεώργιος
Αβέρης Αθανάσιος

25

Μπάτσιος Αστέριος

Παρθενιώτης Νικόλαος

Δήμητσας Δημήτριος
Βαγιωνάς Αθανάσιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την
τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και
παραβρέθηκε οι Πρόεδροι των κάτωθι Τοπικών Κοινοτήτων, κ.κ.: α) Ρόκου Άννα,
Πολυγύρου, β) Μαχαιράς Ανδρέας, Μεταμόρφωσης, γ) Σάρρης Νικόλαος, Ταξιάρχη, δ)
Μελανδίνος Ιωακείμ, Βραστάμων, ε) Σαραφίδης Αναστάσιος, Ορμύλιας, στ) Τυροβούζης
Ιωάννης, Βάβδου.
Στην συγκεκριμένη συνεδρίαση συζητήθηκαν όλα τα κατεπείγοντα θέματα και μέχρι
το υπ’ αριθ.16ο τακτικό θέμα, που αφορούσε στις συγχωνεύσεις σχολικών επιτροπών
Β/θμιας εκπαίδευσης.
Η συνεδρίασης διεκόπη με την συμφωνία όλων των δημοτικών συμβούλων να
συνεχιστεί σε συνεδρίαση της Δευτέρας 28 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 19:00, καθώς λόγω
της σοβαρότητας και της φύσης των θεμάτων παρατάθηκε η συζήτηση κατά πολύ. Στην
περίπτωση αυτή θεωρείται ότι η συζήτηση των θεμάτων αυτών άρχισε και τελείωσε κατά την
τελευταία αυτή συνεδρίαση, αφού πρώτα ο Πρόεδρος ενημερώσει το σώμα για τα όσα
συζητήθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση.
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Αριθμός θέματος:
κατεπείγον

3ο

Αριθμός Απόφασης : 72

Πρόγραμμα διετούς δράσης Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Πολυγύρου
ΔΗ.ΚΕ.ΠΟ.
1/1/2011 έως 28/2/2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εφόσον πήρε την
διαβεβαίωση από το σώμα ότι συμφωνεί να συζητηθεί το θέμα ως έκτακτο για την εύρυθμη
λειτουργία της επιχείρησης στο μεταβατικό στάδιο πριν τις συγχωνεύσεις και ενόψει των
εκδηλώσεων της Αποκριάς, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας
Πολυγύρου κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος ενημέρωσε το σώμα για το ανωτέρω θέμα, λέγοντας
ότι: «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. Στο
διετές πρόγραμμα δράσης αναφέρονται οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες, η οικονομική
δαπάνη αυτών και η ενδεχόμενη χρηματοδότησή τους από τυχόν έσοδα ή άλλους πόρους, η
χρηματοδότηση της από τον Δήμο καθώς και οι ειδικότεροι όροι άσκησής της. Τα στοιχεία του
προηγούμενου εδαφίου καθώς κι εκείνα που συναφώς προκρίνουν ο Ο.Τ.Α και η κοινωφελής
επιχείρηση, μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών
καθώς και οι ρήτρες σε περίπτωση παραβάσεως συμφωνηθέντων όρων, αποτελούν το
περιεχόμενο σύμβασης το οποίο υπογράφεται μεταξύ τους».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ οικ.
43887/03.08.2007 (ΦΕΚ 1574/17.08.2007 τεύχος Β’) και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙ ΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την Πρόγραμμα διετούς δράσης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολυγύρου
ΔΗ.ΚΕ.ΠΟ.( 1/1/2011 έως 28/2/2011) το οποίο έχει ως εξής:

1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων προγράμματος δράσης
Το διετές πρόγραμμα δράσης της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΟ περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες και
δραστηριότητες:
1.1 Εκδηλώσεις
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων περιλαμβάνονται τα εξής
• Καρναβάλι Πολυγύρου
• Έκτακτες εκδηλώσεις που θα προκύψουν
1.2 Τμήμα περιβάλλοντος
Είναι ένα νέο τμήμα όπου θα κάνει ενέργειες με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.
Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται τα εξής:
• Η προστασία φυσικού περιβάλλοντος
• Μέτρα ανάπλασης και περιβαλλοντικής προστασίας
• Ανάπλαση περιοχής χωματερής
• Δημιουργία και λειτουργία κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πληροφόρησης
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.
1.3 Διοικητική λειτουργία-Λειτουργικά έξοδα
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Για να λειτουργήσει η ΔΗ.Κ.Ε.ΠΟ αυτονόητο είναι ότι πρέπει να υπάρχει διοικητική
υποστήριξη. Έτσι λοιπόν θα υπάρχει ο Πρόεδρος και ο Διευθυντής οι οποίοι θα συντονίζουν το όλο
έργο και θα έχουν και την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και της επίβλεψης
του προσωπικού. Επιπλέον ο Διευθυντής θα είναι επιφορτισμένος με την οικονομική παρακολούθηση
την σύνταξη των προϋπολογισμών και τις δοσοληψίες με τις τράπεζες την εφορία, ΙΚΑ και λοιπές
υπηρεσίες και ο οποίος θα συνεργάζεται με τον σύμβουλο που θα διαθέτει η επιχείρηση. Η λογιστική
υποστήριξη θα ανατεθεί σε εξωτερικό λογιστή ενώ θα υπάρχει και γραμματειακή υποστήριξη.
Αυτονόητο θεωρείται ότι το παραπάνω ανθρώπινο δυναμικό θα βοηθά όταν χρειαστεί και ιδιαίτερα την
θερινή σεζόν και τα υπόλοιπα τμήματα και ιδιαίτερα στις Πολιτιστικές εκδηλώσεις. Τέλος στο κομμάτι
της διοικητικής λειτουργίας εντάσσονται και κάποια γενικά έξοδα όπως τηλέφωνα, ταχυδρομείο, έξοδα
κίνησης κλπ.
2. Κατανομή δράσεων μέσα στην διετή περίοδο – διάρκεια προγράμματος
Οι παραπάνω δράσεις κατανέμονται ανά έτος στον παρακάτω πίνακα. Η διάρκεια του
προγράμματος δράσης ορίζεται από 1/1/2011 έως 28/2/2011.
Στον πίνακα ορίζεται ο αριθμός των μηνών, ανά έτος, κατά τους οποίους υφίσταται η σχετική
δραστηριότητα, όπως αυτή έχει εκτεθεί στο παραπάνω τμήμα του σχεδίου.
Α/Α
1
2
3

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εκδηλώσεις
Τμήμα περιβάλλοντος
Διοικητική λειτουργία

2011
2
2
2

3. Αιτιολόγηση της σύνδεσης των δραστηριοτήτων με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ
Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα οι Δήμοι έχουν μεταξύ άλλων
τις κάτωθι αρμοδιότητες:
Οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις,
σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη
και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.
Οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, στους τομείς:
α) Ανάπτυξης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
1. Η προστασία, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών, των
ιαματικών πηγών και των ήπιων ή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, καθώς και η κατασκευή,
συντήρηση και διαχείριση των σχετικών έργων και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
2. Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση και διαχείριση των δικτύων φυσικού αερίου,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Ο εξηλεκτρισμός, η επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύων ενέργειας, εντός των
διοικητικών τους ορίων, για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και για την τόνωση της ανάπτυξης της
τοπικής οικονομίας.
4. Η μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές
και βιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού και του χωροταξικού
σχεδιασμού.
5. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής τους.
6. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής
τους.
7. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδομών για τη στήριξη της τοπικής
οικονομίας, όπως έργων οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών
έργων.
8. Η εκπόνηση, υλοποίηση και η συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των
περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς και η δημιουργία θέρετρων
και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών.
9. Η διοίκηση και εκμετάλλευση των χώρων της ζώνης λιμένα δικαιοδοσίας τους, καθώς και η
κατασκευή και συντήρηση των αναγκαίων λιμενικών έργων.
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10. Η ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών αγορών.
11. Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αποθηκευτικών χώρων υγρών καυσίμων.
12. Η διαχείριση, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση της δημοτικής και κοινοτικής περιουσίας και η
κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών κτιρίων.
13. Η εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών δασών.
14. Η διαχείριση και εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και
βοσκοτόπων, καθώς και αποκαλυπτόμενων καλλιεργητικών εκτάσεων που τους παραχωρούνται από το
Δημόσιο.
β) Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
1. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού,
αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
2. Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών
υδάτων από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) και η καταπολέμηση της
ρύπανσης στην περιφέρειά τους.
3. Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών εργαστηρίων.
4. Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή και
διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων
αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την
προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση
πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία.
5. Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που
διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα.
6. Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.
7. Η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.
8. Η λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και ανάπλαση των περιοχών της περιφέρειάς τους, κυρίως σε
περιοχές όπου αναπτύσσεται εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου και εγκαθίστανται μονάδες επεξεργασίας
αποβλήτων.
9. Η συμμετοχή τους σε θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, όπως αυτή προβλέπεται
από την κείμενη νομοθεσία.
10.Ο καθορισμός των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και η παροχή γνώμης για τον καθορισμό
χώρων αποτέφρωσης νεκρών.
γ) Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, στον οποίο
περιλαμβάνεται, ιδίως:
1. Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στις πόλεις και τα
χωριά όπως
η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων ύδρευσης, αφαλάτωσης,
τηλεθέρμανσης, έργων ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων, η δημιουργία χώρων πρασίνου,
χώρων αναψυχής, πλατειών και λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων.
2. Η συμμετοχή στο έργο της αστικής συγκοινωνίας και η διενέργεια μεταφοράς για τη μετακίνηση
κατοίκων της περιοχής τους, καθώς και η μεταφορά για την εξυπηρέτηση και την αναψυχή αυτών, όπως
ορίζεται στο άρθρο 83 και στη σχετική νομοθεσία.
3. Ο καθορισμός, η κατασκευή, συντήρηση και εκμετάλλευση υπόγειων και υπέργειων χώρων
στάθμευσης, καθώς και ο έλεγχος της στάθμευσης των αυτοκινήτων, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
4. Η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της
κυκλοφορίας, η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα η λήψη μέτρων για την
αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5. Ο καθορισμός των χώρων και των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των
εμποροπανηγύρεων, για άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, που διενεργούνται στην
περιφέρειά τους, κατά τη σχετική νομοθεσία, καθώς και των χώρων για την προσωρινή διαμονή
μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.
6. Ο καθορισμός χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης, καθώς και ο
προσδιορισμός ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης
διαφημιστικών πλαισίων, σύμφωνα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.
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7. Η προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με
θέματα που αφορούν τα δικαιώματά του, την ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών και
τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
8. Ο προσδιορισμός ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων της ίδρυσης και εγκατάστασης
καταστημάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της δικαιοδοσίας τους που
επηρεάζουν το φυσικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον, καθώς και την αισθητική,
φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης.
9. Ο προσδιορισμός των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα, τα οποία
λειτουργούν στην πόλη, στο πλαίσιο των υγειονομικών και κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης.
10. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, όπως ο υγειονομικός
έλεγχος των δημοτικών και κοινοτικών δεξαμενών νερού, ο υγειονομικός έλεγχος των καταστημάτων
και επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιφέρειά τους, ο έλεγχος της ηχορύπανσης, της κοινής
ησυχίας και της εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από
τροχοφόρα, η περισυλλογή και εν γένει η μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και η δημιουργία καταφυγίων,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
11. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, όπως
ο έλεγχος σήμανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων
αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς του δημοτικού ή κοινοτικού
δικτύου, η λήψη μέτρων και ο έλεγχος για την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές, από έλλειψη
μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται και γενικότερα από δραστηριότητες που
εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων.
12. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και
των οικισμών.
13. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους.
14. Η ονομασία των οδών, πλατειών, η τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και η αρίθμηση
κτισμάτων.
δ) Απασχόλησης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
1. Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης και
πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της
κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών
πολιτικών.
2. Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, με
την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής
Κατάρτισης προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες και κυρίως των πληθυσμών των
ορεινών, αγροτικών και νησιωτικών περιοχών, στο πλαίσιο του εθνικού και ευρωπαϊκού σχεδιασμού.
3. Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής τους με την ανάπτυξη
συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και
την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών
πρόσβασης στην αγορά εργασίας, με τη δημιουργία Δημοτικών και Κοινοτικών Γραφείων Ενημέρωσης
για την Απασχόληση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις της
περιοχής τους.
ε) Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
1. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική
φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία
νομικών προσώπων και ιδρυμάτων όπως παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων,
ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής
ηλικιωμένων, γηροκομείων κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.
2. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα,
υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την
προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής
υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής
υγείας,
συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων
προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.
3. Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση
δημοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, ειδών
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διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης κατά τις
προβλέψεις αυτού του Κώδικα.
4. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την
πρόληψη της παραβατικότητας στην περιφέρειά τους, με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων
Πρόληψης Παραβατικότητας.
5. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την
ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική,
οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
6. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία
τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα
δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής
προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας.
στ) Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
1. Η κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Παιδείας και ιδιαίτερα η συντήρηση, η καθαριότητα και η φύλαξη
των σχολικών κτιρίων.
2. Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
3.Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
4. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
5. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των
πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη
δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και
θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής
κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
6. Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της
περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.
7. Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων
που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
8. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η
συμμετοχή τους σε αυτά.
9. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
10. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
11. Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και
κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης.
12. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση
αθλητικών εκδηλώσεων.
ζ) Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
1. Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα,
αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά τους όρια.
2. Η διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, στο πλαίσιο του
ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που αφορούν
την περιοχή τους στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
3. Η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη,
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της περιφέρειάς τους.
Από την ανάλυση των ανωτέρω, είναι φανερή η σύνδεσή των δραστηριοτήτων της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΟ με
τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ, ασφαλώς Ο Δήμος έχει ένα ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων από
αυτό της επιχείρησης, όμως στο μέλλον δεν αποκλείεται και η δημιουργία νέων δραστηριοτήτων
στα πλαίσια των καταστατικών της σκοπών.
4. Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε ετήσια βάση.
4.1. Προϋπολογισμός λειτουργικών εξόδων
Συγκεντρωτικά ανά δραστηριότητα περιγράφεται στον κάτωθι πίνακα:
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Α/Α
1
2
3

Εκδηλώσεις
Τμήμα περιβάλλοντος
Διοικητική λειτουργία
ΣΥΝΟΛΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2011
56.700,00
2.000,00
9.040,00
69.751,00

Ανάλυση προϋπολογισμού ανά δραστηριότητα:
4.1.1 Εκδηλώσεις

Α.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Προσωπικό που θα απασχοληθεί
Ειδικότητα

Άτομα

Μήνες

3
1

Υπάλληλος
Γραφείου
Εργάτης
Καθαριότητας
Σύνολο

Σύνολο

2

Μηνιαίες αποδοχές.
Σύνολο αποδοχών:
Μικτές αποδοχές και
εισφορές εργαζομένων
Χ14 μήνες
1.500,00

2

1.650

3.300

9.000

12.300
Β. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Α/Α
1
2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μον.
ΠΟΣΟ
Μέτρ. ΤΗΤΑ
Εκδηλωση
1
Εκδήλωση
1

Καρναβάλι
Διάφορες γιορτές

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.
40.000
4.400

ΔΑΠΑΝΗ
40.000
4.400

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)

44.400

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

-

56.700

4.1.2. Τμήμα περιβάλλοντος
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
&

Μον.
Μέτρ.
περιβαλλοντικής Αποκοπή

1

Μέτρα
ανάπλασης
προστασίας

2

Δημιουργία
και
λειτουργία
κέντρου αποκοπή
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πληροφόρησης
ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ
1

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.
1.000

ΔΑΠΑΝΗ

1

1.000

1.000

ΦΠΑ [Απαλλάσσεται του ΦΠΑ (Άρθρο 22 παρ.1
περ. ιδ' του Κώδικα ΦΠΑ - ν.2859/00)]
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
4.1.3. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας-Λειτουργικά έξοδα
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1.000

2.000
2.000
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Προκειμένου να υλοποιηθεί το παρόν σχέδιο δράσης απαιτείται η διοικητική και γραμματειακή
υποστήριξη των ενεργειών. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει τις αμοιβές του Δ/ντη, των διοικητικών
υπαλλήλων, του Προέδρου του Δ.Σ, καθώς και τα λειτουργικά έξοδα
Προσωπικό που θα απασχοληθεί και λοιπά έξοδα διοικητικής υποστήριξης
Είδος δαπάνης

Άτομα

Μήνες

Γραμματειακή
υποστήριξη
Λογιστική
υποστήριξη
Αποζημίωση
Προέδρου
ή
αντιπροέδρου
Σύνολο

1

Είδος εξόδων

Σύνολο

2

Μηνιαίες αποδοχές
(Σύνολο αποδοχών:
Μικτές αποδοχές και
εισφορές
1.220

1

2

700

1.400

1

2

1.800

3.600

3

2.440

7.440

Β. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
Μήνες
Μηνιαία δαπάνη

Σύνολο

Γραφική ύλη

2

100

200

τηλέφωνα

2

300

600

Έξοδα κίνησης

2

200

400

διάφορα

2

200

400

Σύνολο
Γενικό Σύνολο

1.600
9.040

Συγκεντρωτικός πίνακας προϋπολογισμού (επενδυτικών και λειτουργικών δαπανών)
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζετε το συνολικό κόστος που απαιτείται για τη λειτουργία της
ΔΗ.Κ.Ε.ΠΟ από 1/1/2011 έως 28/2/2011:
Α/Α
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
2011
1
Εκδηλώσεις
56.700,00
2
Τμήμα περιβάλλοντος
2.000,00
3
Διοικητική λειτουργία
9.040,00
ΣΥΝΟΛΟ
69.751,00

4.2.

5. Υπολογισμός των ΕΣΟΔΩΝ της επιχείρησης που προκύπτουν από τις δραστηριότητες
(αποζημιώσεις για παροχή υπηρεσιών, επιχορηγήσεις χορηγίες δωρεές).
Εφόσον δραστηριότητες της επιχείρησης συνδέονται με την παροχή υπηρεσιών, είναι δυνατή,
με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου η είσπραξη εύλογης αποζημίωσης από τους αποδέκτες αυτών
για κάλυψη μέρους του κόστους των προσφερομένων υπηρεσιών. Οι πόροι αυτοί διατίθενται από την
επιχείρηση αποκλειστικά για την ικανοποίηση-χρηματοδότηση των καταστατικών της σκοπών, και
μπορούν να εισπράττονται εφόσον δεν οδηγούν σε κερδοσκοπία και τα τυχόν πραγματοποιηθέντα από
τη συναφή δραστηριότητα έσοδα θα διατίθενται για την προώθηση των σκοπών αυτής ( ΣτΕ313941/71, Ολ. ΝΣΚ 196/74,241/76).
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Συγκεντρωτικά ανά δραστηριότητα τα έσοδα της επιχείρησης που προκύπτουν από τις
δραστηριότητες (αποζημιώσεις για παροχή υπηρεσιών, επιχορηγήσεις κλπ). περιγράφονται στον
κάτωθι πίνακα:
ΕΣΟΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Α/Α
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΑΠΟ 1/1/2011
ΈΩΣ 28/2/2011
Ποσό σε ευρώ
10.100
1
Επιχορήγηση ΟΑΕΔ
2.000
2
Χορηγίες δωρεές
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
12.100
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. Αναλυτικότερα για κάθε είδος δραστηριότητας
όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος ο Δήμος θα χρηματοδοτήσει ως εξής:
Α/Α
1
2

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Εκδηλώσεις
Τμήμα περιβάλλοντος
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

2011
54.640,00
1.000,00
57.651,00

Συνοψίζοντας παραθέτουμε τον τελικό πίνακα όπου φαίνονται οι συνολικές λειτουργικές
δαπάνες της επιχείρησης, τα έσοδα η χρηματοδότηση από τον Δήμο

ΕΤΟΣ

2011

(Α)
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ

(Β)
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

(Γ)=(Α)- (Β)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΑΠΟ ΟΤΑ

69.751,00

12.100,00

57.651,00

7. Τρόπος εκτέλεσης ταμειακού προγράμματος
Ο Δήμος Πολυγύρου μετά τη ψήφιση του διετούς προγράμματος δράσης θα υπογράψει
σύμβαση με την ΔΗ.Κ.Ε.ΠΟ για τη εκτέλεση του προγράμματος. Με την υπογραφή της σύμβασης η
ΔΗ.Κ.Ε.ΠΟ θα λάβει ως προκαταβολή το ποσό 32.500 ευρώ από το Δήμο Πολυγύρου. Το υπόλοιπο
ποσό της χρηματοδότησης θα γίνεται σταδιακά κι ανάλογα με την πορεία και την πρόοδο της δράσης. Η
επιτροπή παρακολούθησης θα πιστοποιεί την πρόοδο του προγράμματος και η επιχείρηση με την
έκδοση νομίμου παραστατικού (τιμολόγιο επιχορηγήσεων αθεώρητο), θα εισπράττει το ανάλογο ποσό
για κάθε είδος δραστηριότητας της όπως αυτές οριοθετούνται στο άρθρο 1 του προγράμματος.
Σε περίπτωση καθυστέρησης είσπραξης των εσόδων από τις δραστηριότητες της επιχείρησης
από τρίτους (ή είσπραξής τους νωρίτερα από τον παραπάνω υπολογισμό), είναι δυνατή η μετατροπή
του ισοζυγίου των ανωτέρω, ανάλογα με τις ανάγκες χρηματοδοτικού προγράμματος, ώστε σε καμία
περίπτωση να μην μένει εκτεθειμένη με έλλειμμα η επιχείρηση. Δηλ. σε περίπτωση καθυστέρησης της
πληρωμής της επιχορήγησης ενός προγράμματος είναι δυνατή η συμπλήρωση του υπολειπόμενου
ποσού από τον προϋπολογισμό του Δήμου, έως την λήψη της επιχορήγησης. Η τυχόν αναπλήρωση
ποσών από τον προϋπολογισμό του Δήμου θα καλύπτεται στο χρόνο που επιτευχθούν οι εισπράξεις από
την επιχείρηση χωρίς τροποποίηση του σχεδίου.
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:
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1.
Το Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου Βορδό Χρήστο ως εκπρόσωπο του
Δήμου Πολυγύρου και πρόεδρο της επιτροπής
2.
Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της επιχείρησης Καραφουλίδη Αναστάσιο ως εκπρόσωπο της
Δημοτικής Επιχείρησης
3.
Τη Δημοτική Σύμβουλο Ζούνη Στυλιανή ως μέλος της επιτροπής
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.
. 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.

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.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 72/2011.
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Πολύγυρος 28 -2-2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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