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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 28ης/2020 Τακτικής - δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής.
Αρ. αποφάσεως : 263
Θέμα:
Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου
Χαϊδαρίου Έτους 2021 (σχετ.: 54 /2020 ΚΕΔΧ).
Σήμερα την 31η του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη με ώρα έναρξης
στις 15:30 και ώρα λήξης στις 17:00, συνήλθε σε τακτική - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.
πρωτ.: 23906/24-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που
δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α)
του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07
87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του
Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» β) την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450ΚΥΑ
11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος
τεύχος-Β’-1, : Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας
στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID
COVID--19, το άρθρο 3 της ΚΥΑ
Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020) τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα:
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία
αδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε
εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16
2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020
Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23
(Β’ 1988),
40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του
κορωνοϊού COVID-19,
19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων
δήμων»]] την 18318/13.03.2020 [με
θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους
προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»]
COVID
του
Υπουργείου Εσωτερικών.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της Ο.Ε., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9)
μελών συμμετείχαν στη-δια
δια περιφοράς
περιφοράς- συνεδρίαση τα οκτώ (8) μέλη, ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
Εμμανουήλ Πετούσης - (τακτικό μέλος).
Ελένη Μπέλα (τακτικό μέλος)
Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος).
Βασίλειος Καρατζαφέρης-(τακτικό
(τακτικό μέλος)
μέλος)Δήμητρα Δούμουρα - (τακτικό μέλος)
Μιχάλης Σελέκος - (τακτικό μέλος)
Απόστολος Θεοφίλης - (τακτικό μέλος)

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περ
περιφοράς
ιφοράς συνεδρίαση:
Η Δημοτική Σύμβουλος κα Άλκηστη Βίτσα (τακτικό μέλος).
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Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο εννέα (9)
μελών συμμετείχαν οκτώ (8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής-Δια περιφοράς- συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε-δια περιφοράς- μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου- τα μέλη
για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ως εξής:
Με την περίπτ. γ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3
του Ν.4623/19 και την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, από 09.08.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του
Ν.4623/19) η αρμοδιότητα έγκρισης των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων ανήκει στην Οικονομική
Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου,
Κατόπιν των ανωτέρω θέτω υπόψη σας την απόφαση με αριθ. 54/2020 (ΑΔΑ: 6ΓΓ6ΟΡΦΟ-ΩΜ4) του
Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου, με την οποία καταρτίστηκε και
ψηφίστηκε το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2021 και σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά με την έγκρισή του.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε το Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη,
 τις παρ 1-3 του άρθρου 260 του Ν. 3463/06
 την παρ 1 του άρθρου 256 του Ν. 3463/06
 την ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο 2 (ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β΄)
 την περίπτ. γ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου
3 του Ν.4623/19 και την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20
 την αριθμ. 54/2020 (ΑΔΑ: 6ΓΓ6ΟΡΦΟ-ΩΜ4) Απόφαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης, ληφθείσα στην
22η συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου με θέμα: “ Κατάρτιση και ψήφιση ετήσιου
προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης δράσης έτους 2021”
Ακολούθησε η ψηφοφορία επί του θέματος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων – απαντήσεων ,
η οποία έχει ως εξής: Ο Πρόεδρος κ. Αργυρόπουλος και οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι (τακτικά μέλη)
Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη Μπέλα, Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης, Δήμητρα Δούμουρα,
ψήφισαν υπέρ του θέματος.
Οι Δημοτικοί σύμβουλοι (τακτικά μέλη) κ.κ. Μ.Σελέκος και Α.Θεοφίλης ψήφισαν κατά.
Συνεπώς [επί των συμμετεχόντων (8) μελών, σε σύνολο (8) ψηφισάντων, (6) ψήφισαν υπέρ και (2) κατά] η
Οικονομική Επιτροπή,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Χαϊδαρίου Έτους 2021 όπως
καταρτίστηκε με την 54/2020 (ΑΔΑ: 6ΓΓ6ΟΡΦΟ-ΩΜ4) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως
εμφανίζεται συνημμένα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 04-01-2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)
(Υπογραφές)
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Αρ.απόφ. 54

Αρ. πρωτ. 940
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της µε αριθµ. 22ης/2020 συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
Περίληψη: “Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση του ετήσιου
προγράµµατος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης δράσης έτους 2021”.

Στο Χαϊδάρι και στο ∆ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την 28η του µήνα ∆εκεµβρίου του
έτους 2020 ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το
∆ιοικητικό Συµβούλιο κατόπιν της µε αριθ. πρωτ. 935/24-12-2020 εγγράφου
προσκλήσεως του Αντιπροέδρου που επιδόθηκε σε κάθε µέλος την 24-12-2020
λαµβάνοντας υπόψη και την υπ’ αριθµόν ∆1α/Γ.Π.οικ. 64450/11-10-20 (ΦΕΚ
4484/τεύχος Β΄/11-10-20 Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα µέτρα προστασίας
στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού COVID19.

Στη συνεδρίαση επί συνόλου ένδεκα (11) µελών συµµετείχαν δέκα (10) ήτοι:
Συµµετέχοντες:
1.

Ηλιάδης Ιωάννης, Πρόεδρος

2.

Χριστόπουλος Μάριος, Αντιπρόεδρος

3.

Αργυρόπουλος Γεώργιος

4.

Σάββα Ευµορφία

5.

Παντελάρος Βασίλειος

6.

Αλεξόπουλος Ιωάννης

7.

Ζέρβα Γιαννούλα

8.

Καπετάνου Μαρία

9.

Παραστατίδη Ευαγγελία

10. ∆ηµουλάς Κωνσταντίνος
∆εν δήλωσαν την συµµετοχή τους µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη δια
περιφοράς συνεδρίαση:
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1. Τσατσαµπάς ∆ηµήτριος
Από 09.08.2019 (ηµερ. έναρξης ισχύος του Ν.4623/19) σύµφωνα µε
την περίπτ.κ.iv. της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε µε
την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, η αρµοδιότητα έγκρισης
των
προϋπολογισµών των ισολογισµών, των ετησίων προγραµµάτων δράσης και των
εκθέσεων πεπραγµένων των δηµοτικών επιχειρήσεων ανήκει στην Οικονοµική
Επιτροπή αντί του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Θέτω υπόψη σας το ετήσιο πρόγραµµα δράσης το οποίο περιγράφει αναλυτικά
το σύνολο των δραστηριοτήτων και ενεργειών που η επιχείρηση προτίθεται να
υλοποιήσει το 2021. Η κοστολόγηση των δραστηριοτήτων που παρουσιάζονται στο
πρόγραµµα δράσης αναλύονται στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2021.
Κατόπιν της αποτύπωσης εισηγήσεων προτάσεων ή και τροποποιήσεων του
Προγράµµατος από το Συµβούλιο θα πρέπει να προχωρήσουµε στην ψήφισή του και
εν συνεχεία στην κοινοποίησή του στην Οικονοµική Επιτροπή για την σχετική
έγκριση.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη τη σχετική νοµοθεσία και την
εισήγηση του Αντιπροέδρου, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών µηνυµάτων –
απαντήσεων: ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Ηλιάδης, ο Αντιπρόεδρος κ. Μάριος
Χριστόπουλος και τα τακτικά Μέλη κ.κ. Γεώργιος Αργυρόπουλος, Ευµορφία Σάββα,
Μαρία Καπετάνου και Ευαγγελία Παραστατίδη ψήφισαν υπέρ του θέµατος, τα τακτικά
Μέλη κ.κ. Βασίλειος Παντελάρος, Γιαννούλα Ζέρβα και Κωνσταντίνος ∆ηµουλάς
δήλωσαν ότι καταψηφίζουν, και το τακτικό Μέλος κ. Ιωάννης Αλεξόπουλος δήλωσε
λευκό, και συνεπώς,
σε σύνολο συµµετεχόντων (10), ψηφισάντων (10)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(6) υπέρ, (3) κατά, (1) λευκό

Α. Καταρτίζει και ψηφίζει το ετήσιο πρόγραµµα δράσης έτους 2021 της Κοινωφελούς
Επιχείρησης ∆ήµου Χαϊδαρίου, όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο κείµενο το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης.
Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την προώθηση της εισηγητικής έκθεσης στην
Οικονοµική Επιτροπή για την απαιτούµενη έγκριση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 54.
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΤΗΣ Κ.Ε.∆.Χ.
ΗΛΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ.
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ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
(Κ.Ε.∆.Χ)

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ

2021
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1. ΓΕΝΙΚΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το περιεχόµενο του παρόντος Προγράµµατος ∆ράσης αποτελεί την πρόταση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κ.Ε.∆.Χ. προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
Χαϊδαρίου και ουσιαστικά καθορίζει τους άξονες πάνω στους οποίους θα
δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση σύµφωνα µε τις διατάξεις και τις δυνατότητες που
παρέχει ο Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) και ο νόµος 3852/2010
(Καλλικράτης).
Το Πρόγραµµα ∆ράσης, το οποίο υποβάλλεται προς έγκριση περιγράφει αναλυτικά
το σύνολο των δραστηριοτήτων και ενεργειών που η επιχείρηση προτίθεται να
υλοποιήσει το 2021. Η κοστολόγηση των δραστηριοτήτων που παρουσιάζονται στο
πρόγραµµα δράσης αναλύονται στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2021.
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Οι σκοποί και τα αντικείµενα της επιχείρησης περιγράφονται στο ΦΕΚ
2364/τεύχος Β΄/23.11.2009 “Μετατροπή της αµιγούς δηµοτικής επιχείρησης
∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης ∆ήµου Χαϊδαρίου – ∆.Ε.Α.∆.Χ. σε Κοινωφελή
∆ηµοτική Επιχείρηση µε την επωνυµία «Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Χαϊδαρίου»”.
Οι δραστηριότητες - δοµές - υπηρεσίες της Κ.Ε.∆.Χ. έχουν κατανεµηθεί σε
τµήµατα τα οποία είναι τα εξής:
Α) Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισµού, Αθλητισµού,
Περιβάλλοντος και ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

36 ηλικιωµένοι

2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΑΙ∆ΙΩΝ

3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ

4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

80 τόνοι

5

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

10 εκδηλώσεις

6

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

10 εκδηλώσεις

7

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ

15 νέοι ανά ηµέρα

8

ΚΥΚΛΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ∆ΥΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

15 διαδροµές ανά ηµέρα

9

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΩΝ

2 δράσεις

107 παιδιά την περίοδο
2020-2021 και 400 παιδιά
την περίοδο 2021-2022
400 παιδιά ανά περίοδο
(συνολικά δύο περίοδοι)
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Β) Τµήµα ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών
Όλες οι δράσεις της επιχείρησης πρέπει να υποστηρίζονται διοικητικά. Συνεπώς
οριζόντια σε όλες τις παραπάνω δράσεις υπάρχει ανάγκη της διοικητικής, λογιστικής
– οικονοµικής, νοµικής και γραµµατειακής υποστήριξης όλων των ενεργειών.
Προβλεπόµενες δαπάνες αµοιβές τρίτων (λογιστής, δικηγόρος, ορκωτοί ελεγκτές
κ.α.), δαπάνες εξοπλισµού και συντήρησης, αγορές αναλωσίµων (γραφική ύλη κ.α.),
λειτουργικά έξοδα, τυπογραφικές εργασίες, λοιπές δαπάνες (συνδροµές - εισφορές
κ.α.).
3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3.1 Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισµού, Αθλητισµού,
Περιβάλλοντος και ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας
ΚΑ
10.

ΤΙΤΛΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΥ
Τοµέας Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισµού,
Αθλητισµού, Περιβάλλοντος και ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας

3.2

Τµήµα ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών

ΚΑ
00.

ΤΙΤΛΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΥ
Τοµέας ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών

3.3

ΤΙΤΛΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

3.4

ΣΥΝΟΛΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
∆ΑΠΑΝΩΝ (ΣΕ €)
418.791,61

Αποθεµατικό

ΚΑ
90.

ΣΥΝΟΛΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
∆ΑΠΑΝΩΝ (ΣΕ €)
210.200,00

Γενικές ∆απάνες

ΚΑ
70.

ΣΥΝΟΛΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
∆ΑΠΑΝΩΝ (ΣΕ €)
591.536,00

ΤΙΤΛΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΥ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ €)
933,58

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
Προβλέπεται η προµήθεια παρελκόµενων ηλεκτρονικών υπολογιστών ύψους 400,00
ευρώ.
5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισµού, Αθλητισµού,
Περιβάλλοντος και ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας
Α. Οι δράσεις Κοινωνικής προστασίας & Αλληλεγγύης περιλαµβάνουν:
■ Την υλοποίηση του προγράµµατος Βοήθεια στο Σπίτι που σύµφωνα µε το
άρθρ. 38 του ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197/τεύχος Α΄/12.10.2020 µέχρι τη δηµοσίευση
του διορισµού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης
4Κ/2020. Πρόκειται για πρόγραµµα ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και
βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωµένων και ατόµων που χρήζουν κατ’ οίκον
βοήθειας.
■ Την υλοποίηση του προγράµµατος «Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών (Κ.∆.Α.Π.)», στόχος του οποίου είναι η παραγωγική απασχόληση των
παιδιών, για ορισµένο χρονικό διάστηµα της ηµέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η

ΑΔΑ: 6ΒΚ4ΩΗ3-Κ4Π
σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου µε ατοµική ή οργανωµένη δραστηριότητα ή
µέσα από οργανωµένες οµάδες εργαστηρίων, καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων.
Το πρόγραµµα Κ.∆.Α.Π. είναι πρωτεύον σηµασίας για την Επιχείρηση και χρήζει
ιδιαίτερης οργάνωσης και παρακολούθησης καθότι απευθύνεται σε παιδιά.
Επισηµαίνεται ότι, οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό
καλύπτονται από υπαλλήλους της Επιχείρησης που προσελήφθησαν για το
πρόγραµµα.
■ Την υλοποίηση του προγράµµατος “Θερινή Απασχόληση Παιδιών” για παιδιά
από 5 έως 12 ετών. Το πρόγραµµα πραγµατοποιείται τους καλοκαιρινούς µήνες, µετά
το τέλος του σχολικού έτους και περιλαµβάνει θεατρικό παιχνίδι, χορό, ζωγραφική
και κατασκευές, εκδροµές σε µουσεία, κινηµατογράφο καθώς και στη φύση,
παιχνίδια δράσης και µάθησης και υλοποιείται από ειδικούς στη βιωµατική
εκπαίδευση (εµψυχωτές θεατρικού παιχνιδιού, µουσικούς, εικαστικούς, γυµναστές
κλπ).
Β. Οι δράσεις πολιτισµού και αθλητισµού περιλαµβάνουν:
■ Τη διοργάνωση Πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων σε διαφόρους
πολιτιστικούς χώρους του ∆ήµου ως εξής: α)Πολιτιστικά δρώµενα καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους, β)Συναυλίες, γ) Παρουσιάσεις θεατρικών έργων, δ)Παρουσιάσεις
βιβλίων, ε)Εκθέσεις, στ) Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.
■ Τη διαχείριση του θεάτρου εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Ιστορικής
Μνήµης και Ευαισθητοποίησης. Το θέατρο αυτό είναι ανοικτό 600 θέσεων και
βρίσκεται παραπλεύρως της εισόδου του Β΄ Στρατοπέδου Χαϊδαρίου.
■ Τη διαχείριση του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων (ΚΠΝ), το οποίο προσφέρει
στους ∆ηµότες πρόσβαση στο διαδίκτυο και απευθύνεται κυρίως στους νέους, αλλά
και στους µαθητές των σχολείων του ∆ήµου. Για την καλύτερη λειτουργία του Κέντρου
κάνουµε τις απαραίτητες ενέργειες για την µεταφορά του σε νέες πιο λειτουργικές
εγκαταστάσεις.
Γ. Η διαχείριση της ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας σχετικά µε την οποία η ∆ιοίκηση της
Επιχείρησης στοχεύοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δηµοτών και λαµβάνοντας
υπόψη τη συγκοινωνιακή µελέτη και τη µελέτη βιωσιµότητας που εκπονηθήκαν από
την Τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου Χαϊδαρίου το 2019 και έχουν εγκριθεί από τον ΟΣΥ
για τη δηµιουργία συγκοινωνιακής γραµµής µε την ονοµασία «Μετρό Αγίας Μαρίνας
– Αττικό Νοσοκοµείο», έχει προβεί στην δηµιουργία νέων λειτουργικών διαδροµών
εντός του ∆ήµου Χαϊδαρίου, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε καίρια σηµεία του
∆ήµου µας.
∆. Οι δράσεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στοχεύουν:
■ στη διατήρηση οικοσυστηµάτων
■ στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δηµοτών
■ στην ενηµέρωση των κατοίκων αναφορικά µε την ανακύκλωση των
απορριµµάτων και τη µείωση του όγκου των σκουπιδιών, καθώς και µε τις
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
■ στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και της εύρυθµης λειτουργίας της
πόλης.

6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ
6.1 Τακτικά Έσοδα
▪ Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών προς τους δηµότες – κατοίκους στα πλαίσια
του προγράµµατος “Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής”. Τα
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τακτικά έσοδα προϋπολογίζονται στους κωδικούς 0434.0002 και 0434.0003 και είναι
198.000,00 ευρώ.
▪ Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών προς τους δηµότες – κατοίκους για να
καλύπτεται ένα µέρος του κόστους δράσεων της επιχείρησης και συγκεκριµένα του
προγράµµατος θερινής απασχόλησης παιδιών. Τα τακτικά έσοδα προϋπολογίζονται
στον κωδικό 0434.0001 και είναι 60.000,00 ευρώ.
▪ Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων (άρθρο 56 Ν 2725/99 και
άρθρο 21 Ν 2963/2001). Τα τακτικά έσοδα προϋπολογίζονται στον κωδικό
0121.0001 και είναι 15.000,00 ευρώ.
6.2 Έκτατα Έσοδα
▪ Έσοδα από τη συµµετοχή της Κ.Ε.∆.Χ. σε προγράµµατα του ΟΑΕ∆ (απασχόληση
ΑµεΑ, ατόµων ηλικίας 55-67 ετών) καθώς και στο πρόγραµµα “Βοήθεια στο Σπίτι”. Οι
παραπάνω επιχορηγήσεις προϋπολογίζονται στους κωδικούς 1211.0001, 1211.0002
και 1211.0003 και είναι 49.192,20 ευρώ.
▪ Έσοδα από επιχορήγηση Π.∆.Ε. – πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ για την κάλυψη
λειτουργικών δαπανών του προγράµµατος Κ.∆.Α.Π. (Κέντρα ∆ηµιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών) που προϋπολογίζεται στον κωδικό 1216.0002 και είναι
163.738,02 ευρώ.
Ο προϋπολογισµός Εσόδων 2021 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
(0) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

(1) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α
(2) ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΝΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ
ΦΟΡΑ
(3) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.
(4) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
(5) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών
χώρων (άρθρο 56 Ν 2725/99 και άρθρο 21 Ν
2963/2001)
Έσοδα από κινητή περιουσία
Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώµατα και
παροχή υπηρεσιών
Λοιπά τακτικά έσοδα
Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη
λειτουργικών δαπανών
Έκτακτα έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται και
εισπράττονται για πρώτη φορά

15.000,00

2.500,00
258.000,00
300.000,00
212.930,22
15.200,00

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά
τα προηγούµενα έτη έκτακτα γενικά έσοδα
Φόροι και λοιπές κρατήσεις υπέρ ∆ηµοσίου

65.894,97
286.936,00

Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης

65.000,00

7. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ – ΕΞΟ∆ΩΝ
Συνολικά τα έσοδα και τα έξοδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης παρουσιάζονται
στους επόµενους δύο πίνακες:
ΕΣΟ∆Α
Κωδικός
0
1
2

Οικ. έτος 2021
Περιγραφή

Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

575.500,00

0,00

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α

212.930,22

0,00

15.200,00

0,00

ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
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3
4
5

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Γενικά Σύνολα:

65.894,97

0,00

286.936,00

0,00

65.000,00

0,00

1.221.461,19

0,00

ΕΞΟ∆Α
Οικ. έτος 2021
Περιγραφή

Κωδικός
6

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

7

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

8

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

9

Ψηφισθέντα

0,00

400,00

0,00

399.451,61

0,00

933,58

0,00

1.221.461,19

0,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Γενικά Σύνολα:

Εγκριθέντα

820.676,00

8. ΎΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Κ.Ε.∆.Χ.
Ετήσια επιχορήγηση από το ∆ήµο Χαϊδαρίου.
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω η επιχείρηση θα έχει έντονη κοινωνική
δραστηριότητα. Όµως, τα περισσότερα από τα προγράµµατα που θα διαχειρίζεται δεν
είναι ανταποδοτικά.
Λαµβάνοντας υπόψη την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 το ύψος της
χρηµατοδότησης του ∆ήµου προς την επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του έτους
καθορίζεται από τη διαφορά µεταξύ των συνολικών δαπανών, συµπεριλαµβανοµένων
και των εξόδων που προέρχονται από παρελθόντα έτη, µείον τα έσοδα,
συµπεριλαµβανοµένων και των εσόδων από απαιτήσεις προηγούµενων χρήσεων, από
τις επιµέρους δραστηριότητες όπως αναλυτικά εκτέθηκαν ανωτέρω.
Το ύψος της χρηµατοδότησης του ∆ήµου για ολόκληρη τη διάρκεια του έτους θα
ανέρχεται σε 300.000,00 € και θα εγγραφεί στα τακτικά έσοδα στον κωδικού
0718.0001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ στον προϋπολογισµό 2021, και θα
καταβάλλεται ως εξής:
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
100.000,00

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
100.000,00

ΜΑΡΤΙΟΣ
100.000,00

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΤΗΣ Κ.Ε.∆.Χ.

ΗΛΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

