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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 5ης/ 22-2-2012
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 32ο :

Έγκριση χρηματοδότησης διετούς προγράμματος δράσης 20122013 της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία: «Καλυψώ»
Δήμου Αγιάς.

Στην Αγιά σήμερα 22/2/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μμ. στην αίθουσα
συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου
2195/17-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεόδωρου, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της
έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και σε Προέδρους –
Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα
με τις παρ.5 και 8 του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Βαλάρης Γεώργιος
4. Βατζιάς Αντίγονος
5. Βόγιας Δημήτριος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Καψάλης Βασίλειος
10. Κουτσαντάς Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος
12. Μαρούδας Ρίζος
13. Μπάτσικας Βασίλειος
14. Μπελιάς Αντώνιος
15. Ξαφάρας Χρήστος
16. Πατσάς Κυριάκος
17. Σιμούλης Θωμάς
18. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
19. Σμυρλής Βασίλειος
20. Στάθης Νικόλαος
21. Συρακούλης Γεώργιος
22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Απόντες
23. Αργύρης Νικόλαος
24. Καλαγιάς Γρηγόριος
25. Μαυρογιάννης Αντώνιος
26. Τσαγκάλης Αντώνιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:
Παρόντες
1. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου)
2. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής)
3. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
4. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
5. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου)
6. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
7. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) 8. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
9. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
10. Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου)
11. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
Απόντες
12. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
13. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου)
14. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
15. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου)
16. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας)
17. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
18. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
19. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης)
20. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας)
21. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)
22. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες κ.κ. Σπανός Ιωάννης, Τσίπας Ηλίας και
Παπακώστας Δημήτριος.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι συλλόγων γονέων και κηδεμόνων
και γονείς μαθητών των δημοτικών Σχολείων Στομίου, Ομολίου και Καρίτσας.
Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο που ενημέρωσε το Σώμα για τρέχοντα θέματα και
απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Στη συνέχεια και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, μετά από αίτημα του Δημάρχου και του
δημοτικού συμβούλου κου Βασίλειου Λέτσιου τη συζήτηση στο τέλος της
συνεδρίασης, των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο ΕΗΔ: Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας μέχρι
οκτώ μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών..
Θέμα 2ο ΕΗΔ: Αποδοχή και κατανομή ποσού 33.969,60€ στις σχολικές επιτροπές του
Δήμου Αγιάς από τη χρηματοδότηση με τίτλο: «Λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους
2012 – Α’ κατανομή».
Θέμα 3ο ΕΗΔ: Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Πορτογαλία, για τις ανάγκες του
προγράμματος Life+.
Θέμα 4ο ΕΗΔ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
Πριν τη συζήτηση του 30ο θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε για
λόγους υγείας ο κ. Μαρούδας Ρίζος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω
τα θέματα της συνεδρίασης:
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Θέμα 32ο :

Έγκριση χρηματοδότησης διετούς προγράμματος δράσης 20122013 της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία: «Καλυψώ»
Δήμου Αγιάς.
Το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης
Γκουντάρας και έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 259 Ν. 3463/06, η κοινωφελής επιχείρηση
είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο Ο.Τ.Α. για τις δραστηριότητες και τις
παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των μελών του. Προϋπόθεση προς τούτο αποτελεί η κατάθεση από την επιχείρηση
διετούς προγράμματος δράσης αυτής, στο οποίο οπωσδήποτε αναφέρονται οι
δραστηριότητες και οι υπηρεσίες, η οικονομική δαπάνη αυτών και η ενδεχόμενη
χρηματοδότησή τους από τυχόν τέλη της παραγράφου 3 ή άλλους πόρους, καθώς και οι
ειδικότεροι όροι άσκησής της.
Τα στοιχεία του διετούς προγράμματος δράσης, καθώς και 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 ρήτρες σε περίπτωση
παραβάσεως συμφωνηθέντων όρων, αποτελούν το περιεχόμενο συμβάσεως, η οποία
συνάπτεται μεταξύ τους.
Για τη χρηματοδότηση ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000,
ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύει και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση
για άλλους σκοπούς, εκτός αυτών που αναφέρονται στο πρόγραμμα δράσης, ούτε να
αποτελέσει αντικείμενο χρηματοδότησης προς άλλη επιχείρηση Ο.Τ.Α.. (παρ 2 Άρθρο
259 Ν. 3463/06)
Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011, κατά την αληθή έννοια της
παραγράφου 1 του άρθρου 259 του ν. 3463/2006 στη χρηματοδότηση κοινωφελών
επιχειρήσεων για δραστηριότητες και παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται και όλες
εν γένει οι λειτουργικές δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες
μισθοδοσίας για την εκτέλεση των ανωτέρω δραστηριοτήτων.
Απαραίτητη είναι επίσης η σύναψη σύμβασης μεταξύ του χρηματοδοτούντος ΟΤΑ
και της επιχείρησης, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία που αναφέρονται στην
προηγούμενη παράγραφο, καθώς και εκείνα που συναφώς κρίνουν ως απαιτούμενα οι
ως άνω συμβαλλόμενοι, μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις των μερών, αλλά και οι ρήτρες σε περίπτωση παράβασης των
συμφωνημένων όρων. Η σύμβαση αυτή έχει ειδικό και αποκλειστικό χαρακτήρα, δεν
συγχέεται δε καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τις προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 225.
(Εγκ. ΥΠΕΣΔΔΑ 16/2007).
Εφόσον η δραστηριότητα της επιχείρησης συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών,
είναι δυνατή, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αυτής, η είσπραξη εύλογης
αποζημίωσης από τους αποδέκτες αυτών για κάλυψη μέρους του κόστους των
προσφερόμενων υπηρεσιών. Η σχετική απόφαση υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση
του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία
του συνόλου των μελών του. (παρ 3 Άρθρο 259 Ν. 3463/06).
Τα έσοδα που προέρχονται από τις προαναφερόμενες πηγές ή άλλες, που
συνδέονται συμπληρωματικά με τους κύριους σκοπούς της επιχείρησης (όπως πχ η
λειτουργία κυλικείου σε πολιτιστικό κέντρο ή μουσείο), δεν αλλοιώνουν τον
κοινωφελή χαρακτήρα της επιχείρησης. Οι πόροι αυτοί διατίθενται από την επιχείρηση
αποκλειστικά για την ικανοποίηση-χρηματοδότηση των καταστατικών της σκοπών.
(Εγκ. ΥΠΕΣΔΔΑ 16/2007).
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Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., μπορεί να προσδιορίζονται τα
βασικά στοιχεία που περιέχει το πρόγραμμα δράσης του άρθρου 259 του ΔΚΚ, ο
τρόπος καθορισμού του ύψους της χρηματοδότησης, οι προϋποθέσεις αναθεώρησής
του και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
αυτού Άρθρο 259 του Ν. 3463/06. Κατά εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης
εκδόθηκε η Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ οικ. 43887/03.08.2007 (ΦΕΚ 1574/17.08.2007
τεύχος Β’) «Περιεχόμενο διετούς προγράμματος δράσης κοινωφελούς δημοτικής ή
κοινοτικής επιχείρησης».
Στην περίπτωση κατά την οποία το διετές πρόγραμμα δράσης κοινωφελούς
επιχείρησης λήγει έως τις 31.12.2010, η υφιστάμενη κοινωφελής επιχείρηση καταρτίζει
διετές πρόγραμμα δράσης, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία της σχετικής
νομοθεσίας, το περιεχόμενο όμως του προγράμματος αυτού, λόγω των ιδιαίτερων
συνθηκών εν όψει της επικείμενης συγχώνευσης των κοινωφελών επιχειρήσεων, θα
πρέπει να περιοριστεί στους ίδιους τομείς δράσης του διετούς προγράμματος που λήγει
και στα όρια των πιστώσεων αυτού. Επιπλέον, σημειώνεται ότι με την ολοκλήρωση της
διαδικασίας συγχώνευσης των κοινωφελών επιχειρήσεων σε κάθε νέο δήμο,
καταρτίζεται νέο διετές πρόγραμμα από την κοινωφελή επιχείρηση που προκύπτει από
τη συγχώνευση, το οποίο είναι αυτό που εκτελείται στο εξής από την επιχείρηση.
(ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ.50/66984/28.12.2010)
Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς, σε
εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεις με την υπ’ αρίθμ. 3/2012 απόφασή της ενέκρινε το
διετές πρόγραμμα δράσης 2012-2013
Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλώ να αποφασίσετε:
1. την έγκριση της χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης , σύμφωνα με το
διετές πρόγραμμα δράσης 2012-2013 και
2. την εξουσιοδοτήσει του Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, μεταξύ
του Δήμου και της Κοινωφελούς Επιχείρησης».











Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
το υπ’ αριθμ.993-Β-26-5-2011 ΦΕΚ Τεύχος Β’ σχετικού με: «Συγχώνευση
Κοινωφελών Επιχειρήσεων και σύσταση ενιαίας Κοινωφελούς Δημοτικής
Επιχείρησης του Δήμου Αγιάς με την επωνυμία «Καλυψώ»,
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 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.
τον προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.3/2011
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και επικυρώθηκε με την υπ’
αριθμ.1465/15444/8-2-2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας,
το πρόγραμμα δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία
«Καλυψώ» Δήμου Αγιάς και
την απόφαση 3/2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης,
με την επωνυμία «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς, με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα
δράσης της επιχείρησης, για το 2012-2013
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Αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει τη χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία
«Καλυψώ» Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με το διετές πρόγραμμα δράσης 2012-2013 το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της παρακάτω σχετικής σύμβασης:
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ “ΚΑΛΥΨΩ” ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
Στην Αγιά, σήμερα την … ……….. …. ημέρα ……. οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι
φορείς:
Αφενός μεν ο Δήμος Αγιάς, ο οποίος εδρεύει στην Αγιά (Τ.Κ.:40003), θα
καλείται στα επόμενα Δήμος και εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο κ.
Αντώνη Ν. Γκουντάρα,
και αφετέρου δε το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία κοινωφελής επιχείρηση “Καλυψώ”
Δήμου Αγιάς, η οποία εδρεύει στην Αγιά, θα καλείται στα επόμενα επιχείρηση και
εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ.
Αντώνη Ν. Γκουντάρα. Για το λόγο ότι υφίσταται κώλυμα επειδή ο Πρόεδρος του
Ν.Π.Ι.Δ. είναι το ίδιο φυσικό πρόσωπο με τον Δήμαρχο, τα καθήκοντα του Προέδρου
αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρος Ουλής,
σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 21/2011 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης.
Έχοντας υπόψη:
1. 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,
2. την παρ 4 του Άρθρου 259 του Ν. 3463/06
3. την παρ.6 του Άρθρου 44 του Ν.3979/2011
4. το πρόγραμμα δράσης της επιχείρησης, όπως ψηφίστηκε με την αριθ. 3/2012
απόφαση της κοινωφελούς επιχείρησης “Καλυψώ” Δήμου Αγιάς και το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
5. την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση της επιχείρησης
με βάση το σχέδιο δράσης
6. την Εγκ. ΥΠΕΣΔΔΑ 16/2007
7. την εγκ.50/66984/28.12.2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.

−
−
−
−
−
−

ΆΡΘΡΟ 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Περιγραφή και ανάλυση αντικειμένου σύμβασης
Σκοπός της σύμβασης – στόχος
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
Κατανομή δράσεων μέσα στην διετή περίοδο - διάρκεια σύμβασης
Προϋπολογισμός - Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε
ετήσια βάση
Υπολογισμός των εσόδων της επιχείρησης που προκύπτουν από τις
δραστηριότητες σε ετήσια βάση (αποζημιώσεις για παροχή υπηρεσιών,
επιχορηγήσεις κλπ).
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− Ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον δήμο ή την κοινότητα για
την διετή περίοδο.
− Διετές ταμιακό πρόγραμμα - Πρόβλεψη της διαδικασίας εκτέλεσης του
προγράμματος χρηματοδότησης
− Πόροι – τρόπος χρηματοδότησης
− Όργανα παρακολούθησης του προγράμματος δράσης και της εκτέλεσης της
σύμβασης
− Ρήτρες
− Αναθεώρηση προγράμματος δράσης
− Επίλυση διαφορών
− Τελικές διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση του διετούς προγράμματος δράσης της
κοινωφελούς επιχείρησης “Καλυψώ” Δήμου Αγιάς, το οποίο περιλαμβάνει τις
ενέργειες και δραστηριότητες όπως αυτές εμφανίζονται στο άρθρο 1 του
προγράμματος δράσης της επιχείρησης.
ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ
Σκοπός της σύμβασης είναι η χρηματοδότηση του διετούς προγράμματος δράσης της
κοινωφελούς επιχείρησης “Καλυψώ” Δήμου Αγιάς.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
1. Ο Δήμος αναλαμβάνει τα εξής:
α) Να εποπτεύει και να επιτηρεί τη διαδικασία παροχής των υπηρεσιών προς τους
τελικούς αποδέκτες
β) Να προσφέρει την αναγκαία υποδομή και την απαραίτητη διοικητική,
επιστημονική και τεχνική υποστήριξη η οποία συνίσταται στα εξής:
γ) Να καταβάλλει στην επιχείρηση χωρίς καθυστερήσεις τις χρηματοδοτήσεις του
άρθρου 4 του προγράμματος δράσης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο αυτό.
2. Η επιχείρηση αναλαμβάνει :
Διαθέτει άτομα από το ίδιο προσωπικό, το οποίο θα απασχολείται για τις ανάγκες της
σύμβασης ή τυχόν απαιτούμενων εξωτερικών συνεργατών.
Έχει την πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης και σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο σχέδιο δράσης.
ΑΡΘΡΟ 5
Κατανομή δράσεων μέσα στην διετή περίοδο – διάρκεια σύμβασης
Η κατανομή των δράσεων μέσα στη διετή παράδοση θα γίνεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 2 του εγκεκριμένου προγράμματος δράσης.
ΑΡΘΡΟ 6
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε ετήσια βάση
Ο προϋπολογισμός κατά Δράση και ο συνολικός προϋπολογισμός του
Προγράμματος της παρούσας Σύμβασης ανέρχεται σε ποσό 471.562,34 €,. Η
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ανάλυση του προϋπολογισμού πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 4 του
προγράμματος δράσης.
ΑΡΘΡΟ 7
Υπολογισμός των εσόδων της επιχείρησης που προκύπτουν από τις δραστηριότητες
σε ετήσια βάση (αποζημιώσεις για παροχή υπηρεσιών, επιχορηγήσεις κλπ).
Το σύνολο των εσόδων της επιχείρησης ακολουθεί την ανάλυση του άρθρου 4 του
προγράμματος δράσης.
ΑΡΘΡΟ 8
Ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον δήμο για την διετή περίοδοταμειακό πρόγραμμα
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 άρθρο 6 του προγράμματος δράσης.
ΆΡΘΡΟ 9
ΠΟΡΟΙ – ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
1. Οι πόροι χρηματοδότησής του Προγράμματος θα προέρχονται από τον
Προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς και από τα έσοδα των δραστηριοτήτων της
επιχείρησης.
2. Ο Δήμος έχει εντάξει στον προϋπολογισμό του, του έτους 2012, το ποσό
120.000,00 € σε αυτοτελή κωδικό αριθμό για τη χρηματοδότηση της υλοποίησης
της παρούσας. Ανάλογες προβλέψεις θα γίνουν και για τα επόμενα έτη, στους
αντίστοιχους προϋπολογισμούς.
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 άρθρο 1 του προγράμματος δράσης.
ΑΡΘΡΟ 10
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 Δήμαρχο, Αντώνη Ν. Γκουντάρα ως εκπρόσωπο του Δήμου Αγιάς και πρόεδρο
της επιτροπής .
2.Τον Αντίγονο Βατζιά, δημοτικό σύμβουλο, μέλος του Δ.Σ. της κοινωφελούς
επιχείρησης “Καλυψώ” Δήμου Αγιάς.
3.Τον Ηλία Γιανναρό, μέλος του Δ.Σ. της κοινωφελούς επιχείρησης “Καλυψώ”
Δήμου Αγιάς.
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.
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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 Αγιάς 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 12
ΡΗΤΡΕΣ
Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της παρούσας
σύμβασης. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, που
θεωρούνται όλοι σημαντικοί, ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου της καλής
πίστης και των συναλλακτικών ηθών από τα συμβαλλόμενα μέρη, δίδει το δικαίωμα
στο άλλο να ζητήσει κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.
Ειδικότερα σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης μπορεί να
επιβάλλονται με αποφάσεις του οργάνου παρακολούθησης εφαρμογής των όρων της
σύμβασης σε βάρος του συμβαλλόμενου που έκανε τις παραβάσεις οι εξής ρήτρες:
α. Σύσταση εφαρμογής των όρων.
β. Αποζημίωση για την ζημία που έχει επέλθει από την μη εφαρμογή των όρων.
ΑΡΘΡΟ 13
Επίλυση Διαφορών
Σε περίπτωση διαφωνίας των συμβαλλομένων φορέων κατά την εφαρμογή της
παρούσας Προγραμματικής 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. Τα συμβαλλόμενα
μέρη συμφωνούν να οριστεί ως διαιτητής ο Πρωτοδίκης που θα ορίσει ο
Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Λάρισας.
ΑΡΘΡΟ 14
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.
Σε κάθε περίπτωση τροποποιείται ανάλογα και η παρούσα σύμβαση.
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ΑΡΘΡΟ 15
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
• 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.
• Καμία τροποποίηση, προσθήκη ή παράταση της σύμβασης δεν αναγνωρίζεται
χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους.
• 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
Για το Δήμο Αγιάς

Για την Κοινωφελή Επιχείρηση
“Καλυψώ” Δήμου Αγιάς

Αντώνης Ν. Γκουντάρας
Δήμαρχος

Θεόδωρος Ουλής
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 55/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

