ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 21/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 204
Στη Λευκάδα σήµερα στις 6 του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
19.30 µ.µ. ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
16434/2-6-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67

του

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
1.
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5.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Γαζής Αναστάσιος
Καρτάνος Ιωάννης
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Μεσσήνη Κερασούλα
Σώλος Φώτιος
Ρόκκος Στυλιανός
Σίδερης Αντώνιος
Μαργέλης Γεώργιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Καββαδάς Αθανάσιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Γεωργάκης Βασίλειος
∆ρακονταειδής Κων/νος
Μεσσήνης Ιωάννης
Γιαννούτσος Πέτρος
Λιβιτσάνος Γεράσιµος
Βεργίνης Ξενοφών
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Ανδρέας
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Κονιδάρης Κυριάκος
Μελάς Βασίλειος
Αραβανής Γεράσιµος

Απουσίαζαν
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Λάζαρη Πηνελόπη
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Γαβρίλης ∆ηµήτριος
Στραγαλινός Βασίλειος
Μικρώνης Ζώης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
Παρόντα 32 µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 2ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 21/11 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση διετούς Προγράµµατος ∆ράσης (2011-2012)
Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Λευκάδας (∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ).

της ∆ηµοτικής

Εισηγήτρια: κ. Σκιαδά-Πετούση Ζωή-Αντιδήµαρχος
Η Αντιδήµαρχος, κα Σκιαδά-Πετούση Ζωή, εισηγούµενη το θέµα, είπε στο ∆.Σ.:
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 19/2011 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
αποφασίστηκε η κατάρτιση ∆ιετούς Προγράµµατος ∆ράσης της Κοινωφελούς ∆ΕΠΟΚΑΛ για
την περίοδο 2011-2012. Κατόπιν αυτού και προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί η επιχείρηση για
την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των δοµών
Εισηγούµαι
την αποδοχή του ∆ιετούς Προγράµµατος ∆ράσης της Κοινωφελούς ∆ΕΠΟΚΑΛ από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λευκάδας.
Ακολουθεί ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 26 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι.
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Κ.∆ρακοντοαειδής, Κ.Κονιδάρης και Ν.Μπραντζουκάκης δεν
ψηφίζουν το σκέλος των τροφείων.
Κατά 2, οι κ.κ.Γ.Αραβανής και Γ.Λιβιτσάνος.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ., αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Την αποδοχή του ∆ιετούς Προγράµµατος ∆ράσης της Κοινωφελούς ∆ΕΠΟΚΑΛ, το
οποίο έχει ως εξής:
∆ΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΕΠΟΚΑΛ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1

Ιστορικό ίδρυσης και λειτουργίας Κοινωφελούς ∆ΕΠΟΚΑΛ

Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής, Οικονοµικής, Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης
∆ήµου Λευκάδας (∆ΕΠΟΚΑΛ) συστήθηκε στις αρχές του 1999 ως ΝΠΙ∆. Βασικός σκοπός της
επιχείρησης, µεταξύ άλλων, είναι η προώθηση της τουριστικής δραστηριότητας,

η

πολιτιστική αξιοποίηση, η κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη, η διαχείριση, συντήρηση
και προστασία των φυσικών πόρων, η µεγιστοποίηση της παραγωγής αγαθών και ωφελειών
από αυτά και γενικότερα η συµβολή στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του ∆ήµου
Λευκάδας.
Η ∆ΕΠΟΚΑΛ διοικείται από επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τα µέλη του οποίου ορίζονται
µαζί µε τους αναπληρωτές τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
επιχείρησης αποτελείται:
•

Από τον εκάστοτε ∆ήµαρχο ως Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή από τον
Αντιδήµαρχο που ορίζει ο ∆ήµαρχος
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•

Από τέσσερις αιρετούς εκπροσώπους του ∆ήµου

•

Από δύο εκπροσώπους κοινωνικών φορέων της περιοχής.

Στα χρόνια λειτουργίας της, η ∆ΕΠΟΚΑΛ ανέπτυξε σηµαντικό έργο, κυρίως σε δράσεις
Κοινωνικού

Τοµέα.

Ενδεικτικά

αναφέρονται,

ο

του

Βρεφονηπιακός σταθµός του ∆ήµου

Λευκάδας, η Μονάδα Κοινωνικής Μέριµνας, το Πρόγραµµα
«Βοήθεια στο σπίτι», το Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρίες
(Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ) κ.ά.

1.2 Γενικά Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυµία Επιχείρησης

Κοινωφελής

∆ηµοτική

Τουριστικής

και

Επιχείρηση

Κοινωνικής

Πολιτιστικής, Οικονοµικής,

Ανάπτυξης

∆ήµου

∆ιεύθυνση Έδρας

(∆ΕΠΟΚΑΛ)
Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη , Λευκάδα, 31100

Τηλέφωνο

26450-20260

Fax

26450- 20260

E-mail

depokal@gmail.com

Αριθµός φορολογικού µητρώου

090367107

(Α.Φ.Μ.)
Ονοµατεπώνυµο Προέδρου

Σκιαδά-Πετούση Ζωή

Λευκάδας

∆ιοικητικού Συµβουλίου

1.3 Πρόγραµµα «Καλλικράτης» - Ν.3852/2010
Η εφαρµογή του Προγράµµατος Καλλικράτης έχει επηρεάσει δραστικά τη λειτουργία της
τοπικής αυτοδιοίκησης, ειδικότερα σε ότι αφορά την παροχή υπηρεσιών σε θέµατα πρόνοιας,
µέριµνας και πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.
Σύµφωνα µε το Ν. 3852/2010 στο ∆ήµο Λευκάδας, µε έδρα την πόλη της Λευκάδας
συνενώθηκαν οι κάτωθι ∆ήµοι και Κοινότητες:
•

Απολλωνίων

•

Ελλοµένου

•

Καρυάς

•

Λευκάδος

•

Σφακιωτών

•

Καλάµου

•

Καστού

Ο συνολικός πληθυσµός σύµφωνα µε τα επίσηµα πληθυσµιακά δεδοµένα της τελευταίας
απογραφής (2009) της ΕΣΥΕ ανέρχεται στους 21414 κατοίκους.
∆εδοµένης της συνένωσης µε τους γειτονικούς ∆ήµους και κοινότητες του Νοµού, η
κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση του ∆ήµου Λευκάδας οφείλει να σχεδιάσει άµεσα τον πλέον
αποδοτικό τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της, σύµφωνα µε το νέο θεσµικό πλαίσιο,
λαµβάνοντας υπόψη όλες τις προτεραιότητες και τις ανάγκες των συνενούµενων δήµων και
κοινοτήτων της περιοχής.
Η κοινωφελής ∆ηµοτική επιχείρηση καλείται να προσαρµοστεί στα δεδοµένα που δηµιουργεί ο
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Ν.3852/2010 “Καλλικράτης”.

Συγκεκριµένα, η επιχείρηση θα κληθεί να προδιαγράψει τις

αναγκαίες προϋποθέσεις βιώσιµης λειτουργίας της στα επόµενα χρόνια, ώστε να αποφύγει
αρνητικές

εξελίξεις

αποτελεσµάτων

και

που

προβλέπει

να

εξασφαλίζει

ο

Νόµος
τη

σε

περίπτωση

βιωσιµότητα

της

συστηµατικά

και

αρνητικών

την ουσιαστική παροχή

των προδιαγεγραµµένων υπηρεσιών προς τους πολίτες της περιοχής αναφοράς.
Σύµφωνα µε το άρθρο 107 του Ν.3852/2010:
1. Οι δήµοι µπορεί να έχουν µόνον:
α) µία κοινωφελή επιχείρηση,
β) µία δηµοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.),
γ) µία επιχείρηση µε ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού,
εφόσον λειτουργούσαν αντίστοιχες στους συνενούµενους δήµους, και
δ) µία δηµοτική ανώνυµη εταιρία του άρθρου 266 του Κ.∆.Κ., εφόσον είχαν συσταθεί τέτοιες
εταιρίες στους συνενούµενους δήµους.
2. Οι δήµοι µπορούν να συνιστούν ή να συµµετέχουν σε ανώνυµες εταιρείες, σύµφωνα µε τη
διάταξη του άρθρου 265 του Κ.∆.Κ..
3. Υφιστάµενες αστικές εταιρίες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα συνεχίζουν να λειτουργούν
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 267 του Κ.∆.Κ. και µε την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ.1 του άρθρου 111 του Ν.3852/2010.
Σύµφωνα µε το άρθρο 108 του Ν.3852/2010:
1. Οι δήµοι που προκύπτουν από συνένωση υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη
λειτουργίας τους, στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις των συνενούµενων δήµων και
κοινοτήτων, ως προς τις επιχειρήσεις αυτών, καθώς και στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις
που απορρέουν από συµβάσεις που έχουν υπογράψει, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι
συµβάσεις εργασίας ή έργου µέχρι τη λήξη τους.
2. Οι ανώνυµες εταιρίες των συνενούµενων Ο.Τ.Α., πρώτου βαθµού, στις οποίες συµµετέχουν
δύο (2) ή περισσότεροι νέοι δήµοι, περιέρχονται αυτοδικαίως σε αυτούς, κατά το ποσοστό
συµµετοχής τους στις ανωτέρω εταιρίες.
Σύµφωνα µε το άρθρο 108 του Ν.3852/2010:
1. Κοινωφελείς επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., πρώτου βαθµού, που συνενώνονται σε ένα νέο
δήµο, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε µία κοινωφελή επιχείρηση. Με απόφαση του οικείου
δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την
εγκατάσταση των δηµοτικών αρχών, ορίζεται η επωνυµία, ο σκοπός, η διοίκηση, το κεφάλαιο,
οι πόροι, η διάρκεια, η έδρα της κοινωφελούς επιχείρησης και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο
κατά την κρίση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νοµιµότητας. Κινητά και ακίνητα
περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως στην
επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων και των
συµβάσεων µίσθωσης έργου και εργασίας ορισµένου χρόνου µέχρι τη λήξη τους. Οι εκκρεµείς
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δίκες,

στις

οποίες

διάδικο

µέρος

είναι

οι

συγχωνευθείσες

επιχειρήσεις,

συνεχίζονται

αυτοδικαίως από τη νέα κοινωφελή επιχείρηση χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη
συνέχισης για καθεµία από αυτές. Μέχρι τη δηµοσίευση της ανωτέρω απόφασης παρατείνεται
αυτοδικαίως η θητεία των διοικήσεων των υφιστάµενων επιχειρήσεων.
2. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων που
συγχωνεύονται µεταφέρεται στη νέα επιχείρηση και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, µε
απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού στις
επιχειρήσεις που συγχωνεύονται λαµβάνεται υπόψη για όλες τις µισθολογικές και ασφαλιστικές
συνέπειες.
3. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µέσα σε τρεις (3) µήνες από
τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του δηµοτικού συµβουλίου, συντάσσεται
εσωτερικός κανονισµός προσωπικού, στον οποίο εντάσσονται οι θέσεις του αναγκαίου
προσωπικού.
4. Με αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, µεταφέρεται τυχόν πλεονάζον προσωπικό µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ανωτέρω επιχειρήσεων σε νοµικά πρόσωπα
του δήµου µε την ίδια σχέση εργασίας. Το προσωπικό αυτό διέπεται ως προς τους όρους και το
ύψος της αµοιβής της εργασίας του από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας που ισχύουν
εκάστοτε για το προσωπικό των νοµικών προσώπων στα οποία µεταφέρεται. Ο χρόνος της
προϋπηρεσίας του προσωπικού που µεταφέρεται λαµβάνεται υπόψη για όλες τις µισθολογικές
και ασφαλιστικές συνέπειες.
5. Το προσωπικό που µεταφέρεται σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου του δήµου
κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας και αντίστοιχης ή
παρεµφερούς ειδικότητας. Η πράξη κατάταξης του προσωπικού εκδίδεται από το αρµόδιο για
το διορισµό όργανο και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Το µεταφερόµενο
προσωπικό σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δήµου κατατάσσεται σε αντίστοιχες
θέσεις, µε απόφαση του οικείου διοικητικού συµβουλίου.
6. Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων εφαρµόζονται αναλόγως και στη συγχώνευση των
∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.).
Πιο συγκεκριµένα, η κοινωφελής ∆ΕΠΟΚΑΛ θα προσαρµοστεί µε τα παρακάτω:
1) Τις διατάξεις
α) των άρθρων 107, 108, 109, 214, 215, και 238 του ν. 3852/10 ‘’Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης’’
β) των άρθρων 254 και 255 του ∆.Κ.Κ. (Ν.3463/06)
γ) του άρθρου 23 του Π.∆. 139/2010 ‘’Οργανισµός Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/σου,
∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου’’
2)

Την αρίθµ. ΓΓ15650/1253/29-03-11 απόφαση του Γεν. Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης

∆/σης
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Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου «περί µεταβίβασης δικαιώµατος υπογραφής µε
Εντολή
Γενικού Γραµµατέα κ.λ.π»
3) Τις αρίθµ. 7668/εγκ 11/7-02-2007, 73124/εγκ 48/30-12-2008, 74895/εγκ 60/30-122010 και 5370/ εγκ 15/02-02-2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆.
4) Το αρίθµ 7218/2-03-2011 έγγραφο του ∆ήµου Λευκάδας µε το οποίο υποβλήθηκε για
έλεγχο νοµιµότητας η αρίθµ. 84/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε
την «διατήρηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ΕΠΟΚΑΛ και την µερική τροποποίηση
της αρχικής συστατικής της πράξης»
5) Το αρίθµ. 185/19-04-2011 έγγραφο του Γ.Γ Της Αποκεντρωµένης ∆/σης Πελ/σου, ∆υτ.
Ελλάδας, Ιονίου µε το οποίο αφού εκλέχθηκε η ανωτέρω απόφαση του ∆Σ, ως προς την
νοµιµότητά της, βρέθηκε νόµιµη.

1.4 Σκοπός της Επιχείρησης
Οι

σκοποί

της

επιχείρησης

µετά

την

ολοκλήρωση

του

ΦΕΚ

535/2011

του

ΝΠ∆∆

τροποποιούνται και διαµορφώνονται ως εξής:
- Η λειτουργία των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων:
1) Μονάδες ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ των πρώην ∆ήµων Λευκάδας και των πρώην Κοινοτήτων
Καλάµου και Καστού,
2)Παιδικός Σταθµός,
3) Βρεφικός Σταθµός
4)Κ∆ΑΠ ΜΕΑ,
5)ΚΗΦΗ του πρώην ∆ήµου Καρυάς.
- Σκοπός των ανωτέρω επιχειρήσεων µπορεί να είναι η οργάνωση δηµοτικής συγκοινωνίας, η
εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας και τεχνολογίας, καθώς και η εκπόνηση και
εφαρµογή προγραµµάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη της
περιοχής τους.
- Είναι δυνατή από την κοινωφελή επιχείρηση η παράλληλη επιδίωξη περισσότερων σκοπών,
κατά τα ανωτέρω, οι οποίοι είναι συναφείς και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν εµπορικό ή
βιοµηχανικό χαρακτήρα. ∆εν επιτρέπεται η συµµετοχή κοινωφελούς επιχείρησης σε άλλες
επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής.
- Αντικείµενο δραστηριότητας της κοινωφελούς επιχείρησης δεν µπορούν να αποτελέσουν,
καθ’ οιανδήποτε µορφή, οι παραχωρηθείσες στους Ο.Τ.Α. κρατικές αρµοδιότητες, όπως αυτές
περιγράφονται στο άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµου και
Κοινοτήτων».
Επίσης η ανάληψη δραστηριοτήτων για:
1.Εφαρµογή προγραµµάτων για τη νεολαία.
2.Προώθηση ανταλλαγών σε εθνικό ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

2. ∆ΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ
2.1 Γενικά
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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. (παρ 1

Άρθρο 259 Ν. 3463/06)
Η χρηµατοδότηση 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)
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.ΥΠΕΣ∆∆Α16/2007)

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)
Tα έσοδα που προέρχονται

από τις προαναφερόµενες πηγές

ή

άλλες, που συνδέονται

συµπληρωµατικά µε τoυς κύριους σκοπούς της επιχείρησης (όπως πχ η λειτουργία κυλικείου
σε πολιτιστικό κέντρο ή µουσείο),
επιχείρησης.

Οι

πόροι

αυτοί

δεν

διατίθενται

αλλοιώνουν τον κοινωφελή χαρακτήρα της
από

την

επιχείρηση

αποκλειστικά

για

την

ικανοποίηση-χρηµατοδότηση των καταστατικών της σκοπών. (Εγκ. ΥΠΕΣ∆∆Α 16/2007)
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Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, που
εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Κ.Ε.∆.Κ.Ε., µπορεί να προσδιορίζονται τα βασικά στοιχεία
που περιέχει το πρόγραµµα δράσης του άρθρου 259 του ∆ΚΚ, ο τρόπος καθορισµού του
ύψους

της

χρηµατοδότησης, οι

προϋποθέσεις αναθεώρησής του και

κάθε

αναγκαία

λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. (παρ 4 Άρθρο 259 Ν.
3463/06) (Απόφαση ΥΠΕΣ∆∆Α οικ. 43887/03.08.2007 (ΦΕΚ 1574/17.08.2007
τεύχος Β’) Περιεχόµενο διετούς προγράµµατος δράσης κοινωφελούς δηµοτικής ή
κοινοτικής επιχείρησης
Αύξηση κεφαλαίου κοινωφελούς επιχείρησης δεν επιτρέπεται πριν την πάροδο τετραετίας από
τη σύστασή της. Το κεφάλαιο που προέρχεται από αύξηση κεφαλαίου αφορά µόνον σε
επενδυτικό πρόγραµµα ή σε επέκταση των σκοπών της επιχείρησης, αποκλειοµένης απολύτως
της χρησιµοποίησής του για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της. (παρ 5 Άρθρο 259 Ν.
3463/06)
Ο οικείος Ο.Τ.Α. µε απόφαση του συµβουλίου του είναι δυνατόν να παραχωρεί χωρίς
αντάλλαγµα προς την επιχείρηση, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την επιτέλεση των
σκοπών της, τη χρήση εγκαταστάσεων, εξοπλισµού ή άλλων µέσων. Η για ορισµένο χρόνο
περαιτέρω παραχώρηση αυτών προς άλλη κοινωφελή επιχείρηση του ιδίου Ο.Τ.Α. επιτρέπεται,
αν τούτο εγκρίνεται από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο και εφόσον η τελευταία
αναλαµβάνει τις δαπάνες συντήρησής τους. (παρ 6 Άρθρο 259 Ν. 3463/06)

2.2 Αιτιολόγηση
µε

της

σύνδεσής

των

δραστηριοτήτων

της

∆ΕΠΟΚΑΛ

τις αρµοδιότητες του ∆ήµου Λευκάδας

Σύµφωνα µε το άρθρο 75 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού κώδικα οι ∆ήµοι έχουν µεταξύ
άλλων τις κάτωθι αρµοδιότητες:
•

στον

Τοµέα

Κοινωνικής

Προστασίας

και

Αλληλεγγύης

µεταξύ

άλλων

περιλαµβάνονται:
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.λ.π. 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
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στήριξης

των

θυµάτων

ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά
εξαρτησιογόνων ουσιών.
στον Τοµέα , Πολιτισµού

•
1.

µεταξύ άλλων περιλαµβάνονται:

Η εφαρµογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισµού,

προβολή

των

πολιτιστικών

αγαθών

και

η

των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που

παράγονται σε τοπικό επίπεδο, µε τη δηµιουργία πολιτιστικών και πνευµατικών κέντρων,
µουσείων,

πινακοθηκών,

διδασκαλίας

µουσικής,

κινηµατογράφων
σχολών

και

χορού,

θεάτρων,

φιλαρµονικής

και

σχολών

ζωγραφικής, Γλυπτικής κ.λ.π., καθώς και η

µελέτη και εφαρµογή πολιτιστικών προγραµµάτων.
2.

Η

διοργάνωση

συναυλιών,

θεατρικών

παραστάσεων

και

άλλων

πολιτιστικών

εκδηλώσεων ή η συµµετοχή τους σε αυτά.
3.

Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
4. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού.
•

τέλος

στον

Τοµέα

της

Απασχόλησης,

ο οποίος

µεταξύ

άλλων

περιλαµβάνει:
1. Η υλοποίηση ή η συµµετοχή σε ολοκληρωµένα τοπικά σχέδια και προγράµµατα δράσης και
πρωτοβουλίες για την εφαρµογή και ανάπτυξη
απασχόλησης

και

πολιτικών

προώθησης

της

της κοινωνικής ενσωµάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο

πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
Από την ανάλυση των ανωτέρω, είναι φανερή η
Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΕΠΟΚΑΛ

σύνδεσή των δραστηριοτήτων της

µε τις θεσµοθετηµένες αρµοδιότητες που

καλείται να αναπτύξει µε βάση το Νέο ∆ηµοτικό & Κοινοτικό Κώδικα (ΦΕΚ 114 /8-6-2006) ο
∆ήµος Λευκάδας .

2.3 Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων προγράµµατος δράσης
Μέχρι την ολοκλήρωση του ΦΕΚ 535/2011 του ΝΠ∆∆

στο οποίο µεταφέρθηκαν οι δοµές

Βρεφονηπιακός Σταθµός, Κοινωνική Μέριµνα και Κινηµατογράφος ΑΠΟΛΛΩΝ, Το διετές
πρόγραµµα δράσης περιλαµβάνει τις εξής ενέργειες και δραστηριότητες:

1. Παροχή υπηρεσιών και υλοποίηση δράσεων Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης
α) Παροχή πρότυπων υπηρεσιών κοινωνικής µέριµνας
β) Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων
γ) Ενίσχυση των δεξιοτήτων ειδικών οµάδων πληθυσµού
δ)

Εφαρµογή ενεργών πολιτικών για την προώθηση ευπαθών οµάδων πληθυσµού στην

απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα

9

2.

Παροχή πολιτιστικών υπηρεσιών και υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης του σύγχρονου

πολιτισµού
α) Προώθηση πολιτιστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων
β.) Ανάπτυξη και αξιοποίηση υποδοµών σύγχρονου πολιτισµού

2.3.1. Παροχή υπηρεσιών και υλοποίηση δράσεων

Κοινωνικής Προστασίας

και Αλληλεγγύης
Ειδικότερα περιλαµβάνει το σύνολο των δράσεων που στοχεύουν στην εκπλήρωση του
κοινωνικού ρόλου της Κοινωφελούς ∆ΕΠΟΚΑΛ και της παροχής υπηρεσιών σε επιλεγµένες
οµάδες πληθυσµού. Οι δράσεις αυτές στοχεύουν στη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικά
οµάδων στην υποστήριξη των ατόµων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα επανένταξης στο
κοινωνικό σύνολο ή και στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, περιλαµβάνονται µέτρα και δράσεις
που θα στοχεύουν στην κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη µέσα από την βελτίωση της
λειτουργίας των υφιστάµενων δοµών της Κοινωφελούς ∆ΕΠΟΚΑΛ που παρέχουν υπηρεσίες
κοινωνικής µέριµνας και υποστήριξης ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων (ηλικιωµένοι, ΑΜΕΑ).
Τέλος, θα περιέχονται δράσεις που θα ικανοποιούν τις ανάγκες ευαίσθητων οµάδων του
∆ήµου Λευκάδας και θα προωθούν ίσες ευκαιρίες και συνθήκες ενσωµάτωσης για ειδικές
οµάδες του πληθυσµού.
Πιο συγκεκριµένα θα λειτουργήσουν θα λειτουργήσουν οι ακόλουθες δοµές /δράσεις:
•

Παροχή πρότυπων υπηρεσιών κοινωνικής µέριµνας

-

Βρεφονηπιακός Σταθµός (µέχρι 05/05/2011)

-

Παιδικός Σταθµός

-

Βρεφικός Σταθµός
•

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων

-

Βοήθεια στο Σπίτι

-

Κοινωνική Μέριµνα (µέχρι 05/05/2011)

-

Κ∆ΑΠ – ΜΕΑ

-

ΚΗΦΗ ΚΑΡΥΑΣ
•

Ενίσχυση των δεξιοτήτων ειδικών οµάδων πληθυσµού

•

Εφαρµογή ενεργών πολιτικών για την προώθηση ευπαθών οµάδων
πληθυσµού στην απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα

-

Ανάπτυξη υποδοµών ανοικτής φροντίδας, αυτόνοµης διαβίωσης κλπ.

-

Ανάπτυξη υποδοµών κοινωνικής αποκατάστασης

-

Παροχή καινοτόµων υποστηρικτικών υπηρεσιών

-

∆ηµιουργία

κέντρων

συµβουλευτικής

στήριξης

ευπαθών

οµάδων

πληθυσµού

2.3.2 Παροχή πολιτιστικών υπηρεσιών και υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης
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του σύγχρονου πολιτισµού
Πιο

συγκεκριµένα

περιλαµβάνει

το

σύνολο

των

µέτρων

και

δράσεων

που

στοχεύουν να προωθήσουν την πολιτιστική ανάπτυξη του ∆ήµου Λευκάδας και να
ενεργοποιήσουν το ανθρώπινο δυναµικό της πόλης και της περιοχής συµµετέχοντας
στις διαδικασίες της πολιτιστικής ανάπτυξης.
Η αξιοποίηση του χειµερινού κινηµατογράφου ΑΠΟΛΛΩΝ για την ψυχαγωγία των πολιτών µε
τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε συνεργασία µε διάφορους τοπικούς φορείς και
η ανάληψη πρωτοβουλιών που σχετίζονται µε την ενίσχυση της σύγχρονης πολιτιστικής
δηµιουργίας, θα βοηθήσουν στην επίτευξη των παραπάνω στόχων. Ο Κινηµατογράφος

θα

λειτουργήσει µέχρι τις 15/5/2011, και στη συνέχεια θα ενταχθεί στο νέο ΝΠ∆∆ «ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ
ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ- ΠΑΙ∆ΕΙΑ-ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ».
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η λειτουργία των ακόλουθων δοµών/δράσεων της ∆ΕΠΟΚΑΛ,
µέχρι τις 15/5/2011 :
•

Προώθηση πολιτιστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων
-

Λειτουργία κινηµατογράφου «Απόλλων»

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ∆ΕΠΟΚΑΛ
3.1 Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις
Η

∆ΕΠΟΚΑΛ

στεγάζεται

στο ∆ήµο Λευκάδας και οι δράσεις της ∆ΕΠΟΚΑΛ στεγάζονται

ως ακολούθως:
ΜΟΝΑ∆Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

•

Η Μονάδα Κοινωνικής Μέριµνας λειτουργεί σε συνεργασία µε το ΚΑΠΗ, καλύπτει τις
ανάγκες της πόλης και των ανατολικών διαµερισµάτων του ∆ήµου. Η Μονάδα Κοινωνικής
Μέριµνας απασχολεί 5 εργαζόµενους αορίστου χρόνου και εξυπηρετεί κατά το παρόν 90
άτοµα. Η λειτουργία της εποπτεύεται από το ΚΑΠΗ του ∆ήµου Λευκάδας και τελεί υπό
της καθοδήγηση του Κοινωνικού Λειτουργού του ΚΑΠΗ, σε θέµατα όπως υπόδειξη των
ηλικιωµένων, ΑΜΕΑ και ανήµπορων ατόµων που διαβιούν µοναχικά, καθορισµό των
αναγκών τους καθώς και των παρεχόµενων υπηρεσιών. Τέτοιες υπηρεσίες κοινωνικής
φροντίδας είναι κατ’ οίκον νοσηλεία, η ψυχολογική στήριξη και η συµβουλευτική, η
οικιακή φροντίδα κ.λπ.Το πρόγραµµα υποστηρίζεται από ένα αυτοκίνητο. Από 5/5/2011 η
δοµή

εντάσσετε

στο

νέο

ΝΠ∆∆

«ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ

ΒΡΕΦ/ΚΟΙ

ΣΤΑΘΜΟΙ-

ΠΑΙ∆ΕΙΑ-ΚΟΙΝ.

ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ».
•
Η

ΜΟΝΑ∆Α ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Μονάδα

Οικονοµικής

‘Βοήθεια

στο

Τουριστικής

Σπίτι’
&

λειτουργεί
Κοινωνικής

11

στη

∆ηµοτική

Επιχείρηση Πολιτιστικής

Ανάπτυξης

∆ήµου Λευκάδας από

11/09/2002. Απασχολεί 41 άτοµα προσωπικό ορισµένου χρόνου και εξυπηρετεί 730
άτοµα. Η λειτουργία της εποπτεύεται από το ΚΑΠΗ του ∆ήµου Λευκάδας και τελεί υπό της
καθοδήγηση του Κοινωνικού Λειτουργού του ΚΑΠΗ, σε θέµατα όπως υπόδειξη των
ηλικιωµένων, ΑµΕΑ και ανήµπορων ατόµων που διαβιούν µοναχικά, καθορισµό των
αναγκών τους καθώς και των παρεχόµενων υπηρεσιών. Τέτοιες υπηρεσίες κοινωνικής
φροντίδας είναι κατ’ οίκον νοσηλεία, η ψυχολογική στήριξη και η συµβουλευτική, η
οικιακή φροντίδα κ.λπ.
Το πρόγραµµα υποστηρίζεται από ένα αυτοκίνητο.

•

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) ΚΑΡΥΑΣ
παραµονή των ατόµων 3ης και 4ης ηλικίας στο οικείο

Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην

φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, στη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας, στην
εναρµόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των µελών της οικογένειας µε
ηλικιωµένο µέλος, στην αποφυγή της ιδρυµατικής περίθαλψης και του κοινωνικού
αποκλεισµού, στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των ηλικιωµένων αλλά και των άλλων µελών της οικογένειας.
Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται η ∆οµή έχει παραχωρηθεί από τον πρώην ∆ήµο Καρυάς,
και βρίσκεται στην ∆ηµοτική Ενότητα Καρυάς, άνωθεν ∆ηµαρχείου. Απασχολεί 4
εργαζόµενους ορισµένου χρόνου και φιλοξενεί 25 ηλικιωµένους.

•

ΚΕΝΤΡΟ

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΑΙ∆ΙΩΝ

ΜΕ

ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Κ∆ΑΠ - ΜΕΑ
Το Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ ∆ήµου Λευκάδας είναι Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε
Αναπηρία και απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους του ∆ήµου µε νοητική υστέρηση,
σύνδροµα, κινητική αναπηρία κ.ά.
Το ακίνητο στο οποίο στεγάζεται η δοµή είναι κυριότητας του κ. Μαλακάση Κωνσταντίνου.
Μετά την υπ’ αριθµ. 2/2002 Απόφαση του ∆.Σ. της ∆ηµοτικής Επιχείρησης του ∆ήµου
Λευκάδας και µε το αριθµ. 3456/23-12-2010 συµφωνητικό µίσθωσης ο ιδιοκτήτης
εκµισθώνει την αποκλειστική χρήση του ισογείου (συνολικής έκτασης 137 τ.µ.) µε ιδιωτικό
παρκινγκ

3

θέσεων

στην

∆ΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ για δύο χρόνια για τη
λειτουργία Κ∆ΑΠ ΜΕΑ.
Η δοµή

βρίσκεται

στην

επαρχιακή

οδό

Λευκάδας

–

Νυδριού

(έναντι

Βερόπουλου), 31 100 ΛΕΥΚΑ∆Α, σε σηµείο όπου εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα άµεσα
και γρήγορα. Η δοµή έχει 7 άτοµα προσωπικό, ορισµένου χρόνου, και εξυπηρετεί κατά το
παρόν 28 ωφελούµενους.
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•

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

Το ακίνητο στο οποίο στεγάζεται η δοµή είναι κυριότητας του κ. Ζαβιτσάνου Ανδρέα
Παναγιώτη.

Με

το

υπ’

αριθµ.

553/23-12-2010

του

συµφωνητικό µίσθωσης ανανέωσης ο

ιδιοκτήτης εκµισθώνει την αποκλειστική χρήση του ισογείου (συνολικής έκτασης 130 τ.µ.) και
όροφο 65 τµ. µε άµεση εσωτερική πρόσβαση και αύλειο χώρο 70 τµ. στην ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ.
Η δοµή βρίσκεται επί της οδού Υποσµηναγού Κατωπόδη, 31 100 ΛΕΥΚΑ∆Α, σε σηµείο όπου
εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα άµεσα και γρήγορα. Η δοµή έχει 7 άτοµα προσωπικό,
ορισµένου χρόνου, και καλύπτει 20 θέσεις ωφελουµένων.
•

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

Το ακίνητο στο οποίο στεγάζεται ήδη η δοµή είναι κυριότητας του ∆ήµου Λευκάδας και έχει
παραχωρηθεί το κτίριο µε προαύλιο χώρο (συνολικής έκτασης 1.336,18 τ.µ.) στην
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ µέχρι και για την λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθµού.
Η δοµή βρίσκεται στην οδό Άγγελου Σικελιανού 1, 31 100 ΛΕΥΚΑ∆Α, σε σηµείο όπου
εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα άµεσα και γρήγορα.
Το κτίριο διαθέτει είσοδο ασθενοφόρου, ράµπες και άνετο parking.
Η δοµή απασχολεί 8 υπαλλήλους αορίστου χρόνου και καλύπτει 38 θέσεις παιδιών.
•

ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

Το ακίνητο στο οποίο στεγάζεται η δοµή είναι κυριότητας του κυρίου Καββαδά Αγησίλαου.
Μετά την υπ’ αριθµ. 36/2005 Απόφαση του ∆.Σ. της ∆ηµοτικής Επιχείρησης του ∆ήµου
Λευκάδας και µε το από 3455/23-12-2010 Συµφωνητικό µίσθωσης ο ιδιοκτήτης εκµισθώνει
την αποκλειστική χρήση του ισογείου (συνολικής έκτασης 165 τ.µ.) µε περιφραγµένο αύλειο
χώρο 150 τµ. στην ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ για δύο χρόνια για την λειτουργία Παιδικού
σταθµού.
Η δοµή βρίσκεται επί των οδών Πεφανερωµένης και Φιλοσόφων, σε
εξασφαλίζεται

η

προσβασιµότητα

άµεσα

σηµείο

όπου

και γρήγορα. Η ∆οµή προσφέρει θέσεις σε 30

ωφελούµενους και απασχολεί 5 θέσεις εργαζοµένων ορισµένου χρόνου.


Πολιτιστικός Τοµέας – Κινηµατογράφος Απόλλων

Η ∆ΕΠΟΚΑΛ λειτουργεί από το 2004 τον δηµοτικό χειµερινό κινηµατογράφο
«Απόλλων»,

ο

οποίος

εντάσσεται

στο

εθνικό

δίκτυο

δηµοτικών κινηµατογράφων του

Υπουργείου Πολιτισµού. Η κινηµατογραφική αίθουσα που γίνονται οι προβολές και αποτελεί
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την έδρα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ∆ηµοτικού Κινηµατογράφου ΑΠΟΛΛΩΝ
ευρίσκεται επί της οδού Πάροδος Βερροιώτη.

3.2

Αναλυτική Κατάσταση της παρούσας κατάστασης

3.2.1 Βρεφονηπιακός σταθµός

Εξελίξεις 1.9.2008 – 31.12.2010
Η δοµή του Βρεφονηπιακού Σταθµού λειτούργησε κανονικά κατά το διάστηµα αναφοράς από
1.9.2008 έως τις 31.7.2010. Η δοµή αξιοποιώντας τις προκηρύξεις και τα κονδύλια από τον
Οργανισµό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) προσέφερε τις σχετικές κοινωνικές παροχές προς τους
δυνητικούς ωφελούµενους του ∆ήµου Λευκάδας. Τη σχολική περίοδο 2010-2010 προσέφερε
τις υπηρεσίες της εκτός του σχετικού Προγράµµατος της ΕΕΤΑΑ, διαθέτοντας απευθείας τις
διαθέσιµες θέσεις βρεφών και νηπίων στις ενδιαφερόµενες οικογένειες, και εισπράττοντας
τροφεία. Η δοµή από 5/5/2011 µεταφέρθηκε στο νέο ΝΠ∆∆ «ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙΠΑΙ∆ΕΙΑ-ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ».

Παρεχόµενες υπηρεσίες
Ο Βρεφονηπιακός Σταθµός λειτουργεί από τις 7:00πµ έως τις 15:00µµ, από ∆ευτέρα
έως Παρασκευή για 11 µήνες και παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
•

Την ασφαλή παραµονή, φροντίδα και φύλαξη προσαρµοσµένη στις ανάγκες
κάθε ηλικίας,

•

ενιαία προσχολική αγωγή σύµφωνα µε τα πλέον σύγχρονα επιστηµονικά
δεδοµένα,

•

βοηθάει τα παιδιά στην ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξή τους (σωµατική,
νοητική, συναισθηµατική και κοινωνική),

•

στηρίζει και διευκολύνει τους εργαζόµενους γονείς και κυρίως τις γυναίκες.

∆υναµικότητα
Στο Βρεφονηπιακό Σταθµό λειτουργούν 3 τµήµατα: 8-18 µηνών, 18 µηνών-2,5 ετών και
2,5 ετών -4,5 ετών, µε 6, 7 και 25 παιδιά αντίστοιχα. Από τη συγκεκριµένη δοµή
εξυπηρετούνται 35 οικογένειες (2010-2011).

Στελέχωση
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Ο

Βρεφονηπιακός

σταθµός

απασχολεί

8

υπαλλήλους

αορίστου

χρόνου.

Επίσης,

ως

εξωτερική συνεργάτης εργάζεται µια παιδίατρος µε σύµβαση έργου, αµειβόµενη από το
πρόγραµµα.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ/ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΠΕ

1

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

ΠΕ

1

ΝΗΠΙΟΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ

ΠΕ

2

ΒΟΗΘΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ

∆Ε

1

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ

∆Ε

1

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

ΥΕ

2

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

8

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΠΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1

(ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ)
ΣΥΝΟΛΟ

1

3.2.2 Βρεφικός Σταθµός

Εξελίξεις 1.9.2008 – 31.12.2010
Ο Βρεφικός Σταθµός ∆ήµου Λευκάδος λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2002 έως σήµερα. Η
λειτουργία της δοµής του Βρεφικού Σταθµού χρηµατοδοτήθηκε για τις περιόδους 2008-2009
και 2009-2010 από το ΕΣΠΑ µέσω του Οργανισµού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) παρέχοντας τις
σχετικές εντολές τοποθέτησης, ενώ πλέον για την περίοδο 2010-2011 η λειτουργία της
κοινωνικής δοµής

χρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ µέσω της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) καλύπτοντας 20 θέσεις ωφελουµένων.

∆υναµικότητα
Για την φύλαξη των παιδιών στο ∆ήµο λειτουργεί συνολικά 1 δοµή µε 2 τµήµατα, ηλικίας 818 και 18-30 µηνών, µε δυνατότητα εξυπηρέτησης 20 βρεφών, σύµφωνα µε τα παραπάνω
στοιχεία. Σύµφωνα µε τους πίνακες επιλέξιµών δοµών που δηµοσιεύθηκαν από την Ελληνική
Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης εγκρίθηκαν 20 θέσεις βρεφών για την περίοδο
2010-2011. Η ζήτηση από τους γονείς κυρίως κατά τους θερινούς µήνες αυξάνεται κατά το
διπλάσιο λόγω των εποχιακών επαγγελµάτων των γυναικών.

Στελέχωση
Ο Βρεφικός σταθµός απασχολεί 7 άτοµα: 1 µάγειρα, 2 καθαρίστριες, 3 βρεφοκόµους, 1
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διευθύντρια – βρεφοκόµο. Λειτουργεί µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου για τους υπαλλήλους
του και συγχρηµατοδοτήθηκε από την έναρξή του, το 2002, από το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων, εν
συνεχεία µέσω του Οργανισµού Εργατικής Εστίας, ενώ κατά το παρόν και για τις επόµενες
περιόδους χρηµατοδοτείται από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.
Ο Βρεφικός Σταθµός ανταποκρίνεται πλήρως στα καθήκοντά του βάση τη σωστή στελέχωσή
του µε έµπειρο και εξειδικευµένο προσωπικό.
Επίσης, ως εξωτερική συνεργάτης εργάζεται µια παιδίατρος µε σύµβαση έργου, αµειβόµενη
από το πρόγραµµα.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ/ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΤΕ

1

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ

ΤΕ

1

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ

∆Ε

1

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΥ

∆Ε

1

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

∆Ε

1

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

ΥΕ

2

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

7

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΠΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1

(ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ)
ΣΥΝΟΛΟ

3.2.3

1

Παιδικός Σταθµός

Εξελίξεις 1.9.2008 – 31.12.2010
Ο Παιδικός Σταθµός ∆ΕΠΟΚΑΛ ξεκίνησε την λειτουργία του το Νοέµβριο του 2005 στο πλαίσιο
του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 Ε.Π. «Ανάπτυξη της γυναικείας Απασχόλησης
και Επιχειρηµατικότητας – προώθηση της ισότητας των δύο φύλων» Μέτρο 5.3 του ΠΕΠ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Η κοινωνική δοµή του παιδικού σταθµού λειτούργησε απρόσκοπτα και
παρείχε τις σχετικές κοινωνικές υπηρεσίες προς τους δυνητικούς ωφελούµενους της περιοχής
του ∆ήµου Λευκάδας. Η λειτουργία του για την περίοδο έως και 2009-2010 χρηµατοδοτήθηκε
από τον Οργανισµό Εργατικής Εστίας, ενώ για την περίοδο 2010-2011 χρηµατοδοτείται από
την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.
∆υναµικότητα
Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Παιδικού Σταθµού εξυπηρετούνται 30 ωφελούµενοι, που
σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους µπορούν να εµπιστευθούν τα παιδιά τους και να
αισθάνονται ότι πραγµατικά εξασφαλίζουν σ’ εκείνα αυτό που έχουν ανάγκη σύµφωνα µε την
ηλικία τους.
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Εξυπηρετεί πολίτες της ευρύτερης περιοχής του ∆ήµου Λευκάδας που προέρχονται από
διαφορετικά κοινωνικά στρώµατα και έχουν διαφορετικές ανάγκες.
Στελέχωση
Στελεχώνεται από 5 άτοµα εξειδικευµένο προσωπικό, µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου
χρόνου. Επίσης στο δυναµικό του Σταθµού εντάσσεται ακόµη 1 Παιδίατρος ως εξωτερικός
συνεργάτης.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ/ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΕ

1

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

ΠΕ

2

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

∆Ε

1

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

ΥΕ

1

ΣΥΝΟΛΟ 60

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

5

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΠΙΠΕ∆Ο
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΠΕ

1

(ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ)
ΣΥΝΟΛΟ

3.2.4

1

Βοήθεια στο Σπίτι

Εξελίξεις 1.9.2008 – 31.12.2010
Το Πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» λειτουργεί στη ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής
Οικονοµικής Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης ∆ήµου Λευκάδας από 11/09/2002. Για τις
ανάγκες λειτουργίας του προγράµµατος Βοήθεια στο Σπίτι αλλά

και

του

Τµήµατος

Κοινωνικής Μέριµνας έχει παραχωρηθεί χώρος σε κτίριο του ∆ήµου.
Η λειτουργία της εποπτεύεται από το ΚΑΠΗ του ∆ήµου Λευκάδας και τελεί υπό της
καθοδήγηση του Κοινωνικού Λειτουργού του ΚΑΠΗ, σε θέµατα όπως υπόδειξη των
ηλικιωµένων, ΑΜΕΑ και ανήµπορων ατόµων που διαβιούν µοναχικά, καθορισµό των
αναγκών τους καθώς και των παρεχόµενων υπηρεσιών. Τέτοιες υπηρεσίες κοινωνικής
φροντίδας είναι η κατ’ οίκον νοσηλεία, η ψυχολογική στήριξη και η συµβουλευτική, η οικιακή
φροντίδα κ.λπ.
Για το διάστηµα από 1.9.2008 έως 31.1.2010 η χρηµατοδότηση του Προγράµµατος
«Βοήθεια στο Σπίτι» γινόταν µέσω της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ενώ από το διάστηµα
1.2.2010 έως και τις 31.12.2010 η χρηµατοδότηση γινόταν µέσω του ΕΣΠΑ (σχετική
υπογεγραµµένη σύµβαση το Φεβρουάριο του 2010 αναφορικά µε το «Βοήθεια στο Σπίτι»
καθώς και το Κοινωνική Μέριµνα για το διάστηµα έως το τέλος του έτους 2010). Από
1/1/2011

η

Κοινωφελής

∆ΕΠΟΚΑΛ

ανέλαβε

την

υλοποίηση

και

των

υπολοίπων

9

προγραµµάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» του πρώην Νοµού Λευκάδας, που υλοποιούνταν από την
ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε.

µέχρι και τις 31/12/2010. Για το 2011 η ∆οµή θα χρηµατοδοτηθεί από την
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Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) καθώς και από Εθνικούς
Πόρους.

(ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.∆.

εγκ.

64/74903/30.12.2010),

(ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.∆.

εγκ.

64/74903/30.12.2010), (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.∆ εγγρ. 8407/11.04.2011)
∆υναµικότητα
Οι ωφελούµενοι του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» ανέρχονται σε 730 άτοµα, από τους
οποίους οι περισσότεροι εξυπηρετούνται 2 φορές την εβδοµάδα και οι υπόλοιποι 1 φορά την
εβδοµάδα.
Στελέχωση
Το πρόγραµµα απασχολεί 4 Κοινωνικούς Λειτουργούς, 4 Κοινωνιολόγους, 12 νοσηλευτές
και 23 οικιακούς βοηθούς.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ

ΠΕ

4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΤΕ

4

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

ΤΕ

1

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

∆Ε

11

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ

ΥΕ

22

ΣΥΝΟΛΟ

3.2.5.

42

Μονάδα Κοινωνικής Μέριµνας

Εξελίξεις 1.9.2008 – 31.12.2010
Η Μονάδα Κοινωνικής Μέριµνας λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2000 µε διετή
χρηµατοδότηση έως και τον ∆εκέµβριο του 2001 από το Β’ ΚΠΣ. Από τον Ιανουάριο
του 2002 έως και τον Ιούνιο του 2007 η λειτουργία της µονάδας συνεχίζει και εντάσσεται στο
Γ’ ΚΠΣ 2000-2006 Ε.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» µέτρο 5.2 του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για το διάστηµα έως τις 31.12.2010 η
Μονάδα

Κοινωνικής Μέριµνας παρείχε

κανονικά

τις υπηρεσίες της προς τους 90

ωφελούµενους σύµφωνα µε την υπογεγραµµένη σύµβαση στις 1.2.2010 µε την ∆ιεύθυνση
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.
Από 5/5/2011 η δοµή µεταφέρθηκε στο ΝΠ∆∆ «ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ- ΠΑΙ∆ΕΙΑΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»
Στελέχωση
Στο πρόγραµµα απασχολούνται 5 άτοµα, 1 Κοινωνική Λειτουργός, 2 Νοσηλευτές και 2
Οικογενειακοί Βοηθοί.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΤΕ

1

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

ΤΕ

1

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

∆Ε

1

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ

ΥΕ

2

ΣΥΝΟΛΟ

5
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3.2.6 Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (ΚΗΦΗ) Καρυάς
Εξελίξεις 5.10.2005 – 31.12.2010
Τα

Κέντρα

Ηµερήσιας

Φροντίδας

Ηλικιωµένων

είναι

µονάδες

ηµερήσιας

φιλοξενίας

ηλικιωµένων που δεν µπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες – άνοια
κ.λ.π.) των οποίων το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται η αντιµετωπίζει σοβαρά
κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα ή προβλήµατα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί
στη φροντίδα που έχει αναλάβει.
Για το διάστηµα από 4.10.2005 έως 31.1.2010 η χρηµατοδότηση του Προγράµµατος
γινόταν µέσω της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ενώ από το διάστηµα 1.2.2010 έως και τις
31.12.2010 η χρηµατοδότηση γινόταν µέσω του ΕΣΠΑ και υλοποιούνταν από την ΕΤΑΝΑΛ
Α.Ε.
Για το 2011 αναµένεται να ανακοινωθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).
∆υναµικότητα
Η δυναµικότητά του Κέντρου Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων είναι 25 ωφελούµενοι.
Στελέχωση
Για την υλοποίηση του προγράµµατος και την παροχή των υπηρεσιών στο κέντρο εργάζονται
µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου4 άτοµα.
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

∆Ε

2

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

ΤΕ

1

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΥΕ

1

ΣΥΝΟΛΟ

4

3.2.7 Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες (Κ∆ΑΠΜΕΑ)
Εξελίξεις 1.9.2008 – 31.12.2010
Το Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ ∆ήµου Λευκάδας είναι Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε
Αναπηρία και απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους του ∆ήµου µε νοητική υστέρηση, σύνδροµα,
κινητική αναπηρία κ.ά.
Άρχισε

να

λειτουργεί

τον

Σεπτέµβριο

του

2002

και

διανύει

τον

8ο

χρόνο

λειτουργίας του. Η λειτουργία της κοινωνικής δοµής αξιοποίησε τα διαθέσιµα κονδύλια του
Οργανισµού Εργατικής Εστίας, ενώ κατά το παρόν πλέον η ∆οµή χρηµατοδοτείται από την
Ελληνική Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης εξυπηρετώντας 35 ωφελούµενους.
∆υναµικότητα
Η δυναµικότητά του Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες είναι 35
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ωφελούµενοι και απασχολεί εφτά άτοµα προσωπικό και έναν εξωτερικό συνεργάτη.
Στην πορεία των 8 ετών 4 περιστατικά έχουν παραπεµφθεί στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πρεβέζης
και κάποια, αν και απαιτούσαν ιδιαίτερη προσέγγιση και χειρισµό, δεν εντάχθηκαν πλήρων
στις δραστηριότητες.
Η έως τώρα πορεία του Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ έχει δείξει ότι από το σύνολο των περιστατικών ένα 19%
των

περιστατικών

προέρχονται

από

όµορους

∆ήµους

ενώ

τα

υπόλοιπα

περιστατικά

προέρχονται από το ∆ήµο Λευκάδας.
Το

Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ

ενασχολούνται

έχει
µε

την

συνεργασία
Αναπηρία

µε

καθώς

όλους
και

τους

φορείς

φορείς

της

του

τόπου,

εκπαίδευσης,

της

που

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας, της πρόληψης, της Φιλανθρωπίας, των Τεχνών κ.ά. τόσο σε
τοπικό όσο και σε ευρύτερο επίπεδο. Επίσης, συνεργάζεται µε όµορα κέντρα στον ευρύτερο
Ελληνικό χώρο και ειδικότερα στην ∆υτική Ελλάδα. Συµµετέχει και διοργανώνει εκθέσεις,
εκδηλώσεις-συνεκδηλώσεις (σχολεία, Σύλλογο Ατόµων µε Αναπηρία «ΕΛΠΙ∆Α», Κέντρο
Πρόληψης, Κ∆ΑΥ) εκδροµές κ.α.
Στελέχωση
Για την υλοποίηση των παραπάνω προγραµµάτων και την παροχή των υπηρεσιών στο κέντρο
εργάζονται µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου 8 άτοµα.
Επίσης υπάρχει συνεργασία κατά διαστήµατα και µε τους εξής εξωτερικούς συνεργάτες:
•

Μουσικός.

•

Λογοθεραπευτής

•

Καθηγητής Εικαστικών
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΠΕ

1

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

ΠΕ

1

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΤΕ

1

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

∆Ε

1

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

∆Ε

1

Ο∆ΗΓΟΣ

∆Ε

1

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΥΕ

1

ΣΥΝΟΛΟ

7

3.2.8 Κινηµατογράφος «Απόλλων»
Εξελίξεις 1.9.2008 – 31.12.2010
Η

∆ΕΠΟΚΑΛ

λειτουργεί

από

το

2004

το

δηµοτικό

χειµερινό

κινηµατογράφο

«Απόλλων», ο οποίος εντάσσεται στο εθνικό δίκτυο δηµοτικών κινηµατογράφων του
Υπουργείου Πολιτισµού. Η κινηµατογραφική αίθουσα που γίνονται οι προβολές και αποτελεί
την έδρα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ∆ηµοτικού Κινηµατογράφου ΑΠΟΛΛΩΝ
ευρίσκεται επί της οδού Πάροδος Βερροιώτη. Οι πόροι για τη λειτουργία του ∆ηµοτικού
Κινηµατογράφου προέρχονται:
α) από το Υπουργείο Πολιτισµού
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β) από το ∆ήµο Λευκάδος
γ) από τα έσοδα του ∆ηµοτικού Κινηµατογράφου
Κατά

το

διάστηµα

από

1.9.2008

έως

και

15.5.2010

ο

κινηµατογράφος

λειτούργησε, παρότι η επιχορήγηση για τα έτη 2009 και 2010 από το Υπουργείο Πολιτισµού
δεν καταβλήθηκε, παρά την υπογεγραµµένη σύµβαση δεκαετούς διάρκειας µεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισµού και της ∆ηµοτικής Επιχείρησης. Από 16/5/2011 τη λειτουργία του
Κινηµατογράφου

ανέλαβε

το

ΝΠ∆∆

«ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ

ΒΡΕΦ/ΚΟΙ

ΣΤΑΘΜΟΙ-

ΠΑΙ∆ΕΙΑ-ΚΟΙΝ.

ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ».
∆υναµικότητα
Ο

δηµοτικός

κινηµατογράφος

καλύπτει

σηµαντικό

κενό

στον

τοµέα

της

ψυχαγωγίας των πολιτών, καθώς είναι ο µοναδικός χειµερινός κινηµατογράφος που
λειτουργεί στο ∆ήµο και σε ολόκληρο το Νοµό.
Στελέχωση
Ο κινηµατογράφος ΑΠΟΛΛΩΝ απασχολεί το ακόλουθο προσωπικό: Ταµίας,
Καθαριστής, Μηχανικός προβολής (συµβάσεις µίσθωσης έργου)

3.3

Κατανοµή

δράσεων

µέσα

στην

διετή

περίοδο

–

διάρκεια

προγράµµατος
Οι παραπάνω δράσεις κατανέµονται ανά έτος στον παρακάτω πίνακα. Η διάρκεια του
προγράµµατος δράσης ορίζεται από 01/01/2011 έως 31/12/2012.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.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
1

2

Βρεφονηπιακός Σταθµός

ΕΤΟΣ 2011

ΕΤΟΣ 2012

(αριθµός µηνών-

(αριθµός µηνών-

12 µήνες)

12 µήνες)

4

0

12

12

Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης µε
Ειδικές Ανάγκες (Κ.∆.Α.Π.-Μ.Ε.Α)

3

Παιδικός Σταθµός

12

12

4

Βρεφικός Σταθµός

12

12

5

Βοήθεια στο Σπίτι

12

12

6

Μονάδα Κοινωνικής Μέριµνας

4

0
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7

Κινηµατογράφος «ΑΠΟΛΛΩΝ»

8

Τοµέας ∆ιοίκησης (καλύπτει όλες τις
δοµές

&

λειτουργίες

της

∆ΕΠΟΚΑΛ)
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4

0

12

12

4. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010
Παρακάτω παρουσιάζεται ο Απολογισµός του 2010 ανά δοµή:

23

24
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Από τον Απολογισµό του 2010 βλέπουµε ότι η λειτουργία των πιο πολλών δοµών είναι
προβληµατική, και µόνο το Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ εξασφάλιζε πλήρως το κόστος λειτουργίας του.
Η διαφορά του κόστους λειτουργίας των δοµών καλύφθηκε από τον ∆ήµο Λευκάδας, βάση του
∆ιετούς Προγράµµατος ∆ράσης, αφήνοντας όµως και ένα µεγάλο χρέος στο τέλος του 2010.
Το διετές πρόγραµµα της περιόδου 2009-2010 ύψους 990.000,00€, το οποίο ψηφίστηκε κατά
πλειοψηφία από το

δηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λευκάδας µε την 86/2009 απόφαση,

καταβλήθηκε µε τις εξής δόσεις:
Α δόση: 199.700,00€ (08/04/2009)
Β δόση: 159.171,71€ (23/06/2009)
Γ δόση: 136.128,29€ (02/11/2009)
∆ δόση: 250.000,00€ (30/11/2009)
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Ε δόση: 150.000,00€ (26/03/2010)
ΣΤ δόση: 57.984,00€ (01/09/2010)
Σύνολο διετίας: 952.984,00€
Ο ∆ήµος Λευκάδας οφείλει ακόµη στην Κοινωφελή ∆ΕΠΟΚΑΛ την Ζ δόση του διετούς
προγράµµατος ύψους 37.016,00€.
Μία

παράµετρος

που

δυσχέρανε

τη

λειτουργία

της

∆ΕΠΟΚΑΛ

σχετιζόταν

µε

την

καθυστερηµένη ένταξη για χρηµατοδότηση στο ΕΣΠΑ των προγραµµάτων που διαχειριζόταν η
Κοινωφελής Επιχείρηση από το Γ’ ΚΠΣ (Βοήθεια στο Σπίτι, δοµές εξυπηρέτησης παιδιών κλπ.)
καθώς και η µεγάλη καθυστέρηση στις χρηµατοροές των Προγραµµάτων αυτών, προκειµένου
να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες της Επιχείρησης.

5.

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ

ΒΑΣΗ.
5.1. Προϋπολογισµός εξόδων
Συγκεντρωτικά ανά δραστηριότητα και έτος το κόστος περιγράφεται στον κάτωθι
πίνακα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΙΑΝ. 2011-∆ΕΚ.2012

2011

2012

71450,00

0,00

∆απάνες προσωπικού

60000,00

0,00

Λειτουργικές δαπάνες

11050,00

0,00

Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
Βρεφονηπιακός Σταθµός

∆απάνες παγίων
Παιδικός Σταθµός

400,00
135800,00

143807,50

∆απάνες προσωπικού

100000,00

106000,00

Λειτουργικές δαπάνες

35350,00

37117,50

450,00

690,00

168350,00

178549,00

∆απάνες προσωπικού

140000,00

148400,00

Λειτουργικές δαπάνες

27950,00

29347,50

400,00

801,50

187550,00

198727,50

∆απάνες προσωπικού

140000,00

148400,00

Λειτουργικές δαπάνες

45550,00

47827,50

∆απάνες παγίων

2000,00

2500,00

843900,00

894295,00

∆απάνες προσωπικού

820000,00

869200,00

Λειτουργικές δαπάνες

23900,00

25095,00

∆απάνες παγίων
Βρεφικός

∆απάνες παγίων
Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ

Βοήθεια στο Σπίτι
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Μονάδα Κοινωνικής Μέριµνας

42600,00

0,00

∆απάνες προσωπικού

40000,00

0,00

Λειτουργικές δαπάνες

2600,00

0,00

91000,00

96680,00

∆απάνες προσωπικού

80000,00

84800,00

Λειτουργικές δαπάνες

10600,00

11130,00

400,00

750,00

1540650,00

1512059,00

45950,00

0,00

∆απάνες προσωπικού

15000,00

0,00

Λειτουργικές δαπάνες

29950,00

0,00

∆απάνες παγίων

1000,00

ΚΗΦΗ Καρυάς

∆απάνες παγίων
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α': ΕΞΟ∆Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ
Β. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Κινηµατογράφος "Απόλλων"

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β': ΕΞΟ∆Α ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

45950,00

0,00

∆απάνες προσωπικού

45000,00

47700,00

Λειτουργικές δαπάνες

133100,00

141086,00

3100,00

4500,00

Γ. ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

∆απάνες παγίων
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ': ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

181200,00

193286,00

∆' ΕΞΟ∆Α ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Έξοδα χρήσεως 2010:

267160,44

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆': ΕΞΟ∆Α ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

267160,44

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆Ω Ν

2034960,44

1705345,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

•

∆απάνες προσωπικού: Μέση Αύξηση 6% ετησίως

•

Λειτουργικές δαπάνες : Μέση Αύξηση 5% ετησίως

5.2 Ανάλυση προϋπολογισµού ανά δραστηριότητα:
Λειτουργία Βρεφονηπιακού Σταθµού

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆Ω Ν ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΙΑΝ.2011-∆ΕΚ.2012
2011

2012

71450,00

0,00

∆απάνες προσωπικού

60000,00

0,00

Λειτουργικές δαπάνες

11050,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ

∆απάνες παγίων
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400,00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ
∆απάνες προσωπικού: Μέση Αύξηση 6% ετησίως
Λειτουργικές δαπάνες : Μέση Αύξηση 5% ετησίως
Λειτουργία δοµής στη ∆ΕΠΟΚΑΛ µέχρι 04/05/2011

Λειτουργία Μονάδας Κοινωνικής Μέριµνας

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆Ω Ν ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΙΑΝ.2011-∆ΕΚ.2012
2011

2012

42600,00

0,00

∆απάνες προσωπικού

40000,00

0,00

Λειτουργικές δαπάνες

2600,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ
∆απάνες προσωπικού: Μέση Αύξηση 6% ετησίως
Λειτουργικές δαπάνες : Μέση Αύξηση 5% ετησίως
Λειτουργία δοµής στη ∆ΕΠΟΚΑΛ µέχρι 04/05/2011

Λειτουργία Κινηµατογράφου ΑΠΟΛΛΩΝ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆Ω Ν ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΙΑΝ.2011∆ΕΚ.2012
2011

2012

45950,00

0,00

∆απάνες προσωπικού

15000,00

0,00

Λειτουργικές δαπάνες

29950,00

0,00

∆απάνες παγίων

1000,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ

Λειτουργία

Κέντρου

∆ηµιουργικής

Απασχόλησης

Παιδιών

Με Ειδικές Ανάγκες

(Κ.∆.Α.Π.- Μ.Ε.Α.)

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆Ω Ν Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΙΑΝ.2011-∆ΕΚ.2012
2011

2012

187550,00

198727,50

∆απάνες προσωπικού

140000,00

148400,00

Λειτουργικές δαπάνες

45550,00

47827,50

∆απάνες παγίων

2000,00

2500,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ
∆απάνες προσωπικού: Μέση Αύξηση 6% ετησίως
Λειτουργικές δαπάνες : Μέση Αύξηση 5% ετησίως

Λειτουργία Παιδικού Σταθµού

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆Ω Ν ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΙΑΝ.2011-∆ΕΚ.2012
2011

2012

135900,00

144517,50

∆απάνες προσωπικού

100000,00

106000,00

Λειτουργικές δαπάνες

35350,00

37117,50

550,00

1400,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ

∆απάνες παγίων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ
∆απάνες προσωπικού: Μέση Αύξηση 6% ετησίως
Λειτουργικές δαπάνες : Μέση Αύξηση 5% ετησίως

Λειτουργία Βρεφικού Σταθµού

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆Ω Ν ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΙΑΝ.2011-∆ΕΚ.2012
2011

2012

168350,00

178549,00

∆απάνες προσωπικού

140000,00

148400,00

Λειτουργικές δαπάνες

27950,00

29347,50

400,00

801,50

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ

∆απάνες παγίων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ
∆απάνες προσωπικού: Μέση Αύξηση 6% ετησίως
Λειτουργικές δαπάνες : Μέση Αύξηση 5% ετησίως
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Λειτουργία του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι»

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆Ω Ν ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΙΑΝ.2011-∆ΕΚ.2012
2011

2012

843900,00

894295,00

∆απάνες προσωπικού

820000,00

869200,00

Λειτουργικές δαπάνες

23900,00

25095,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ
∆απάνες προσωπικού: Μέση Αύξηση 6% ετησίως
Λειτουργικές δαπάνες : Μέση Αύξηση 5% ετησίως

Λειτουργία δοµής ΚΗΦΗ Καρυάς

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆Ω Ν ΚΗΦΗ ΚΑΡΥΑΣ ΙΑΝ.2011-∆ΕΚ.2012
2011

2012

91000,00

96680,00

∆απάνες προσωπικού

80000,00

84800,00

Λειτουργικές δαπάνες

10600,00

11130,00

400,00

750,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ

∆απάνες παγίων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ
∆απάνες προσωπικού: Μέση Αύξηση 6% ετησίως
Λειτουργικές δαπάνες : Μέση Αύξηση 5% ετησίως

Λειτουργία ∆ιοίκησης (υποστηρίζει όλες τις παραπάνω δοµές διοικητικά
καθώς επίσης και τις επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό )

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆Ω Ν ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΙΑΝ.2011-∆ΕΚ.2012
2011

2012

181200,00

193286,00

∆απάνες προσωπικού

45000,00

47700,00

Λειτουργικές δαπάνες

133100,00

141086,00

3100,00

4500,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ

∆απάνες παγίων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ
∆απάνες προσωπικού: Μέση Αύξηση 6% ετησίως
Λειτουργικές δαπάνες : Μέση Αύξηση 5% ετησίως
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Στις Λειτουργικές δαπάνες συµπεριλαµβάνονται και οι
Εγγυητικές Επιστολές, για συµµετοχή σε προγράµµατα ύψους
100000,00€

Έξοδα παλαιότερων χρήσεων

ΕΞΟ∆Α ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (2010)
2011
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ

2012

267160,44
Έξοδα χρήσεως 2010:

267160,44

Ανάλυση εξόδων χρήσης 2010:
82.00

Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
ΙΚΑ 5/2010-12/2010

209393,78

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών ΣΤ' ∆ιµήνου 2010

875,37

Χαρτόσηµα ΣΤ' ∆ιµήνου

880,33

Μισθοδοσία ∆εκεµβρίου 2010 Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ

6093,37

Μισθοδοσία ∆εκεµβρίου 2010 Παιδικού Σταθµού

3946,48

Μισθοδοσία ∆εκεµβρίου 2010 Βρεφικού Σταθµού

6804,55

Μισθοδοσία ∆εκεµβρίου 2010 Βρεφονηπιακού Σταθµού

8251,98

Μισθοδοσία ∆εκεµβρίου 2010 Βοήθεια στο Σπίτι

5961,04
998,25

Μισθοδοσία ∆εκεµβρίου ∆ιοίκηση
Μισθοδοσία 11-12 και Ε.Α. 2010 Κοινωνικής Μέριµνας

17484,57

Ενοίκιο Παιδικού 12/2010

1504,91

Ενοίκιο Βρεφικού 12/2010

818,44

Ενοίκιο Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ 12/2010

772,33

Παιδίατρος Παιδικού 9-12/2010

1166,68

Παιδίατρος Βρεφικού 9-12/2010

1166,68

Παιδίατρος Βρεφονηπιακού 9-12/2010

1041,68

ΣΥΝΟΛΟ

267160,44

Τα πρόσθετα τέλη από την οφειλή της ∆ΕΠΟΚΑΛ στο ΙΚΑ ανέρχεται στα 54.677,10€, τα οποία
έχουν µπει στη ρύθµιση.
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6.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΩΝ

ΕΣΟ∆ΩΝ

ΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΟΥ

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ.

6.1 Συγκεντρωτικά ανά δραστηριότητα και έτος τα έσοδα της Κοινωφελούς
∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΕΠΟΚΑΛ που προκύπτουν από τις δραστηριότητες σε
ετήσια βάση.
ΕΣΟ∆Α ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Με βάση τον ετήσιο προϋπολογισµό της ∆ΕΠΟΚΑΛ προβλέπονται έσοδα για την
επιχείρηση από τις ακόλουθες πηγές:
•

Έσοδα από Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

•

Έσοδα από Τροφεία.

•

Έσοδα από ∆ωρεές – χορηγίες

•

Έσοδα από άµεση ενίσχυση από το ∆ήµο Λευκάδας.

Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζεται ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ΙΑΝ.2011-∆ΕΚ.2012 της νέας ∆ΕΠΟΚΑΛ.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆Ω Ν ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΙΑΝ. 2011-∆ΕΚ.2012

2011

2012

18500,00

0,00

18000,00

0,00

500,00

0,00

110450,00

101450,00

109950,00

100950,00

500,00

500,00

92800,00

86500,00

92300,00

86000,00

500,00

500,00

205200,00

215000,00

200200,00

210000,00

5000,00

5000,00

843900,00

894295,00

Έσοδα από Ε.Ε.Τ.Α.Α.

400000,00

500000,00

Έσοδα από Εθνικούς Πόρους

443900,00

394295,00

42600,00

0,00

42600,00

0,00

Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
Βρεφονηπιακός Σταθµός
Έσοδα από τροφεία
Έσοδα από δωρεές-χορηγίες
Παιδικός Σταθµός
Έσοδα από Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Έσοδα από δωρεές-χορηγίες
Βρεφικός
Έσοδα από Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Έσοδα από δωρεές-χορηγίες
Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ
Έσοδα από Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Έσοδα από δωρεές-χορηγίες
Βοήθεια στο Σπίτι

Μονάδα Κοινωνικής Μέριµνας
Έσοδα από Εθνικούς Πόρους
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ΚΗΦΗ Καρυάς

137500,00

137500,00

137500,00

137500,00

1450950,00

1434745,00

41000,00

0,00

Εισητήρια Κινηµατογράφου

40000,00

0,00

Έσοδα από δωρεές-χορηγίες

1000,00

0,00

41000,00

0,00

42105,41

100000,00

Έσοδα από τόκους τραπεζών

600,00

600,00

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

10000,00

10000,00

52705,41

110600,00

Έσοδα από Ε.Ε.Τ.Α.Α.
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α': ΕΣΟ∆Α ΚΟΙΝΩ ΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ
Β. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Κινηµατογράφος "Απόλλων"

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β': ΕΣΟ∆Α ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Γ. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Επιστροφή Εγγυητικών

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ': ΕΣΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆. ΕΣΟ∆Α ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Έσοδα χρήσης 2010
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆':ΕΣΟ∆Α ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

112518,94
112518,94

Ε. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα στις 31/12/2010
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ε':ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ

77786,09
77786,09

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆Ω Ν

1.734.960,44

1.545.345

6.2 Ανάλυση προϋπολογισµού εσόδων ανά δραστηριότητα:
Βρεφονηπιακός Σταθµός
Ο Βρεφονηπιακός Σταθµός λειτουργεί για
∆ΕΠΟΚΑΛ και από 5/5/2011 θα ενταχθεί
ΣΤΑΘΜΟΙ-

ΠΑΙ∆ΕΙΑ-ΚΟΙΝ.

το σχολικό έτος 2010- 2011,στη
στο νέο ΝΠ∆∆ «ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΒΡΕΦ/ΚΟΙ

ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ».
Οι πηγές

εσόδων

ωφελούµενους
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του είναι από την είσπραξη διδάκτρων (τροφείων) από τους
θέσεις

,

καθώς

και

από

την

εξασφάλιση

εσόδων

από

δωρεές/χορηγίες.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω ποσά έχει γίνει και η εκτίµηση των προβλεπόµενων, µε
βάση τη δυναµικότητα του σταθµού, εσόδων (13 βρέφη 8 µηνών- 2,5 ετών και 25
νήπια).

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆Ω Ν ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΙΑΝ.2011∆ΕΚ.2012
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ
Έσοδα από τροφεία
Έσοδα από δωρεές-χορηγίες

2011

2012

18500,00

0,00

18000,00

0,00

500,00

0,00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ
Η ∆οµή δεν συµµετέχει σε πρόγραµµα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
Λειτουργία δοµής στη ∆ΕΠΟΚΑΛ µέχρι 04/05/2011

Μονάδα Κοινωνικής Μέριµνας

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆Ω Ν ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΙΑΝ.2011∆ΕΚ.2012
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ
Έσοδα από Εθνικούς Πόρους

2011

2012

42600,00

0,00

42600,00

0,00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ
Η ∆οµή από 1/7/2011 θα συµµετάσχει σε πρόγραµµα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Λειτουργία δοµής στη ∆ΕΠΟΚΑΛ µέχρι 04/05/2011
Το κόστος της δοµής µέχρι την ένταξη στο πρόγραµµα της
ΕΕΤΑΑ, θα καλυφθεί από Εθνικούς Πόρους.

Κινηµατογράφος Απόλλων

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆Ω Ν ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ΙΑΝ.2011-∆ΕΚ.2012
2011

2012

41000,00

0,00

Εισητήρια Κινηµατογράφου

40000,00

0,00

Έσοδα από δωρεές-χορηγίες

1000,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ
Λειτουργία δοµής στη ∆ΕΠΟΚΑΛ µέχρι 15/5/2011

Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Ειδικές Ανάγκες (Κ.∆.Α.Π.Μ.Ε.Α)
Το Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ

λειτουργεί πλήρως κατά το σχολικό έτος 2010-2011, µε κύρια πηγή

εσόδων τις «Εντολές Τοποθέτησης» (28 άτοµα) της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής
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Ανάπτυξης

και

Αυτοδιοίκησης

(Ε.Ε.Τ.Α.Α.)

και

την

εξασφάλιση

εσόδων

από

δωρεές/χορηγίες.
Στα πλαίσια της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
µε δικαιούχο την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης τα ανώτατα
ποσά που έχουν προβλεφθεί για τη χρηµατοδότηση λειτουργίας του Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ είναι:
Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης παιδιών µε ειδικές ανάγκες (Κ.∆.Α.Π.- Μ.Ε.Α):
κατηγορία Ζ παιδιά µε αναπηρία ή/και έφηβοι µε νοητική υστέρηση ή/και
κινητική αναπηρία: 7.000,00 €
Για τα σχολικά έτη 2011-2012 και 2012-2013, τα ποσά που έχουν προβλεφθεί για τη
•

χρηµατοδότηση της λειτουργίας του Παιδικού Σταθµού από την ΕΕΤΑΑ είναι:
•

κατηγορία ∆ Παιδιά, έφηβοι και άτοµα µε αναπηρία: 7.000,00 €

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆Ω Ν Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΙΑΝ. 2011-∆ΕΚ. 2012

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ
Έσοδα από Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Έσοδα από δωρεές-χορηγίες
•

2011

2012

205200,00

215000,00

200200,00*

210000,00*

5000,00

5000,00

Για τις περιόδους 2011-2012 και 2012-2013 θεωρούµε ότι

το Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ θα

εξυπηρετεί 30 άτοµα.
Παιδικός Σταθµός
Ο Παιδικός Σταθµός λειτουργεί πλήρως κατά το σχολικό έτος 2010-2011, µε πηγές
εσόδων τις «Εντολές Τοποθέτησης» (30 παιδιά) της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, και από την εξασφάλιση εσόδων από δωρεές/χορηγίες.
Στα πλαίσια της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΖΩΗΣ» µε δικαιούχο την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης τα
ανώτατα ποσά που έχουν προβλεφθεί για τη χρηµατοδότηση λειτουργίας του Παιδικού
Σταθµού είναι:
Παιδικοί Σταθµοί:
•

κατηγορία B νήπια 2,5 ετών µέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην
υποχρεωτική εκπαίδευση: 3.800,00 €

Για τα σχολικά έτη 2011-2012 και 2012-2013, τα ποσά που έχουν προβλεφθεί για τη
χρηµατοδότηση της λειτουργίας του Παιδικού Σταθµού από την ΕΕΤΑΑ είναι:
•

κατηγορία Α3 Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην
υποχρεωτική εκπαίδευση (χωρίς µετακίνηση): 3.350,00 €
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ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆Ω Ν ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΙΑΝ.2011-∆ΕΚ.2012

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ
Έσοδα από Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Έσοδα από δωρεές-χορηγίες

2011

2012

110450,00

101450,00

109950,00

100950,00

500,00

500,00

Βρεφικός Σταθµός
Ο Βρεφικός Σταθµός λειτουργεί

πλήρως κατά το σχολικό έτος 2010-2011, µε πηγές

εσόδων τις «Εντολές Τοποθέτησης» (20 παιδιά) της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής
Ανάπτυξης

και

Αυτοδιοίκησης

(ΕΕΤΑΑ),

και

από

την

εξασφάλιση

εσόδων

από

δωρεές/χορηγίες.
Στα πλαίσια της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
µε δικαιούχο την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης τα ανώτατα
ποσά που έχουν προβλεφθεί για τη χρηµατοδότηση λειτουργίας του Βρεφικού Σταθµού
είναι:
Βρεφικοί Σταθµοί:
•

κατηγορία Α βρέφη 8 µηνών έως 2,5 ετών: 4.750,00 €

Για τα σχολικά έτη 2011-2012 και 2012-2013, τα ποσά που έχουν προβλεφθεί για τη
χρηµατοδότηση της λειτουργίας του Βρεφικού Σταθµού από την ΕΕΤΑΑ είναι:
•

κατηγορία Α2 βρέφη 8 µηνών έως 2,5 ετών (χωρίς µετακίνηση): 4.300,00 €

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆Ω Ν ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΙΑΝ.2011-∆ΕΚ.2012

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ
Έσοδα από Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Έσοδα από δωρεές-χορηγίες

2011

2012

92800,00

86500,00

92300,00

86000,00

500,00

500,00

Βοήθεια στο Σπίτι
Η χρηµατοδότηση του προγράµµατος προέρχεται από το ΕΣΠΑ µέσω της Ελληνικής
Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ). Για το 2011 το ποσό που έχει
προβλεφθεί για κάθε εξυπηρετούµενο είναι 2000,00€. Υπολογίζεται ότι το πρόγραµµα
της Λευκάδας θα εξυπηρετήσει µέσω της ΕΕΤΑΑ 200 άτοµα (εξυπηρετούµενοι), άρα
200*2.000,00=400.000,00€. Η διαφορά του κόστους θα καλυφθεί από Εθνικούς
Πόρους. Για το 2012 παίρνουµε σαν παραδοχή ότι πάλι η διαφορά του κόστους
θα καλυφθεί από Εθνικούς Πόρους.
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ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆Ω Ν ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ΙΑΝ.2011-∆ΕΚ.2012
2011

2012

843900,00

894295,00

Έσοδα από Ε.Ε.Τ.Α.Α.

400000,00

500000,00

Έσοδα από Εθνικούς Πόρους

443900,00

394295,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΚΗΦΗ Καρυάς
Αναµένεται να βγει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από την Ελληνική Εταιρεία
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ). Μέχρι τώρα δεν γνωρίζουµε τα ποσά
για κάθε ωφελούµενο. Ο Προϋπολογισµός της δοµής βασίζεται στα ποσά της
Σύµβασης µε την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για το 2010, στην οποία είχαν
προβλεφθεί 5500,00€ για κάθε ωφελούµενο. Σε περίπτωση πρότασης για 25 άτοµα,
το σύνολο των εσόδων είναι 5500,00*25=137500,00€.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆Ω Ν ΚΗΦΗ ΚΑΡΥΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΙΑΝ.2011-∆ΕΚ.2012

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ
Έσοδα από Ε.Ε.Τ.Α.Α.

2011

2012

137500,00

137500,00

137500,00

137500,00

Έσοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας
Περιλαµβάνει την επιστροφή Εγγυητικών Επιστολών από την Ελληνική Εταιρεία
Τοπικής Ανάπτυξης και αυτοδιοίκησης, τα έσοδα από τόκους τραπεζών καθώς και
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆Ω Ν ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΙΑΝ.2011∆ΕΚ.2012
2011

2012

52705,41

110600,00

42105,41

100000,00

Έσοδα από τόκους τραπεζών

600,00

600,00

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

10000,00

10000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ
Επιστροφή Εγγυητικών

Έσοδα Παλαιότερων Χρήσεων

ΕΣΟ∆Α ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ
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2011

2012

112518,94

0,00

Έσοδα 2010

112518,94

0,00

Ανάλυση εσόδων χρήσης 2010:

82.01

Έσοδα προηγούµενων χρήσεων (2010)
Γ' ∆όση Βοήθεια στο Σπίτι (2010)

23536,59

Γ' ∆όση Βοήθεια στο Σπίτι (2010)

20174,22

Β' ∆όση περιόδου 12/2009-1/2010 Βοήθεια στο Σπίτι

8314,25

Ζ' ∆όση περιόδου 2009-2010 από ∆ήµο Λευκάδας

37016,00

Επιστροφή παρακρατηθέντος φόρου

23477,88

ΣΥΝΟΛΟ

112518,94

Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα στις 31/12/2010

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΙΣ 31/12/2010
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ
Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
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2011

2012

77786,09

0,00

77786,09

0,00

7. ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΕΠΟΚΑΛ ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΤΗ
ΠΕΡΙΟ∆Ο (1/2011-12/2012).
Το ύψος της χρηµατοδότησης του ∆ήµου Λευκάδος προς την Κοινωφελή ∆ηµοτική
Επιχείρηση ∆ΕΠΟΚΑΛ 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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2011-2012
2011

2012

ΕΣΟ∆Α

18500,00

0,00

ΕΞΟ∆Α

71450,00

0,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

-52950,00

0,00

ΕΣΟ∆Α

110450,00

101450,00

ΕΞΟ∆Α

135800,00

143807,50

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

-25350,00

-42357,50

ΕΣΟ∆Α

92800,00

86500,00

ΕΞΟ∆Α

168350,00

178549,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

-75550,00

-92049,00

ΕΣΟ∆Α

205200,00

215000,00

ΕΞΟ∆Α

187550,00

198727,50

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

17650,00

16272,50

ΕΣΟ∆Α

843900,00

894295,00

ΕΞΟ∆Α

843900,00

894295,00

0,00

0,00

ΕΣΟ∆Α

42600,00

0,00

ΕΞΟ∆Α

42600,00

0,00

0,00

0,00

137500,00

137500,00

Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
Βρεφονηπιακός Σταθµός

Παιδικός Σταθµός

Βρεφικός

Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ

Βοήθεια στο Σπίτι

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μονάδα Κοινωνικής Μέριµνας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΚΗΦΗ Καρυάς
ΕΣΟ∆Α
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ΕΞΟ∆Α

91000,00

96680,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

46500,00

40820,00

-89700,00

-77314,00

ΕΣΟ∆Α

41000,00

0,00

ΕΞΟ∆Α

45950,00

0,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

-4950,00

0,00

-4950,00

0,00

ΕΣΟ∆Α

52705,41

110600,00

ΕΞΟ∆Α

181200,00

193286,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

-128494,59

-82686,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α': ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ
Β. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Κινηµατογράφος "Απόλλων"

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β':ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Γ. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ :ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ

-

-82686,00

128494,59

∆. ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (2010)

ΜΕΡΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ

∆

ΕΣΟ∆Α

112518,94

ΕΞΟ∆Α

267160,44

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

-154641,50

:ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

154641,50

Ε. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα στις 31/12/2010

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ε':ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

77786,09

77786,09

-300000,00

-160000,00

Από τον πίνακα φαίνεται ότι το ποσό που πρέπει να καταβάλει ο ∆ήµος Λευκάδας προς τη
∆ΕΠΟΚΑΛ, προκειµένου να συνεχιστεί οµαλά η λειτουργία της, είναι 300000,00€ για το
2011 και 160.000,00€ για το 2012. Αν αναλογιστούµε και το γεγονός ότι η Κοινωφελής
Επιχείρηση πρέπει να καταβάλει

δόση 8282,97€ και τις ασφαλιστικές εισφορές του

τρέχοντος µηνός (σχεδόν 40.000,00€) στο ΙΚΑ Λευκάδας κάθε µήνα, αφού έχει µπει σε
καθεστώς ρύθµισης χρεών, συµπεραίνουµε ότι η χρηµατοδότηση από το ∆ήµο είναι πιο
αναγκαία από ποτέ.
Στα παραπάνω ποσά θεωρούµε δεδοµένο ότι ο ∆ήµος θα καταβάλει την Ζ' ∆όση
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της περιόδου 2008-2010 ύψους 37.016,00€.

Η

πρόβλεψη

της

διαδικασίας

εκτέλεσης

του

προγράµµατος

χρηµατοδότησης

ορίζεται ως εξής :
ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ∆ΕΠΟΚΑΛ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΕΤΟΣ 2011

Ποσό

Χρόνος καταβολής

Καταβολή 1η

150000,00
150000,00

Ιούλιος 2011

Καταβολή 2η
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2011

Οκτώβριος 2011
300.000,00

ΕΤΟΣ 2012

Ποσό

Χρόνος καταβολής

Καταβολή 1η

80000,00
80000,00

Μάιος 2012
Σεπτέµβριος 2012

Καταβολή 2η
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2012

160.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΙΑΝ 2011 – ∆ΕΚ. 2012

460.000,00

8. ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Την παρακολούθηση του προγράµµατος δράσης και της εκτέλεσης της σύµβασης
µεταξύ του ∆ήµου Λευκάδος

και

της κοινωφελούς δηµοτικής επιχείρησης

«∆ΕΠΟΚΑΛ», έχει η Επιτροπή Παρακολούθησης που αποτελείται από τους εξής:
1.

Τον ∆ήµαρχο κ. Αρα βα νή Κ ω νστα ντί νο , ως εκπρόσωπο του ∆ήµου

Λευκάδος και πρόεδρο της επιτροπής
2.

Την πρόεδρο του ∆.Σ. της επιχείρησης κα. Σκιαδά-Πετούση Ζωή ως

εκπρόσωπο της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης «∆ΕΠΟΚΑΛ»
3.

Τον κ . Ρόκκο Στυλιανό Αντιδήµαρχο

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 ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
ε. Προσδιορίζει και παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης των αντικειµένων της
προγραµµατικής σύµβασης, µεριµνά για την τήρηση των όρων υλοποίησής της και
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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 ∆ήµος Λευκάδας 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. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ
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.
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Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 204/11.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα µέλη

