
                                     Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 

                                      ------------------------------------- 

Από το 7
ο  

του 2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κάσου. 

Αριθμός απόφασης 62/2012. 

                                                              Π ε ρ ί λ η ψ η 

                                                              ------------------ 

                                        Έγκριση διετούς προγράμματος δράσης  ΚΟΔΕΔΗΚ. 

 

        Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 28 Μαίου 2012 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 18:00   συνήλθε σε  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, 

μετά από την με αριθμ. πρωτ.  1448/23-5-2012 πρόσκληση του Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου που δόθηκε  σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους 

καθώς και στο Δήμαρχο Κάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010. 

    Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο  Δήμαρχος Κάσου και ότι υπάρχει νόμιμη 

απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα 11 μέλη, ήτοι: 

            Παρόντες                                                                 Απόντες 

            ------------                                                                 ----------- 

1.- Ιωάννης   Ασπράς, Πρόεδρος            1.- Αντώνιος Χατζηπέτρου, εκτός Κάσου   

2.-  Ηλίας Γαλανάκης, Αντ/δρος             2.- Ιωάννης Μονδάνος, εκτός Κάσου 

3.-  Μαρία Φραγκούλη, Γραμματέας       

4.- Μηνάς      Ιερομόναχος,     Μέλος   

5.- Γεώργιος Κουριαντάκης       ΄΄                 

6.- Μηνάς      Μαλανδρής,          ΄΄          

7.- Κων/νος     Μηνάς,                ΄΄ 

8.- Εμμανουήλ Σοφίλλας,           ΄΄           

9.- Εμμανουήλ Μανούσος          ΄΄ 

10.- Ιωάννης Νικολάου,              ΄΄ 

11.- Ευαγγελία Δημητρίου,        ΄΄ 

 

      Ο Δημοτικός Υπάλληλος Βασίλειος Βιντιάδης, τήρησε τα πρακτικά.      

      Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας  έδωσε τον λόγο στην 

Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κάσου κ. Μαρία Φραγκούλη η οποία ανάλυσε 

το διετές πρόγραμμα δράσης  της Κοινωφελούς Επιχείρησης, ο οποίος συντάχθηκε από 

το Διοικητικό της Συμβούλιο και έχει ως εξής: 

Γενικό πλαίσιο 

      Το Διετές Πρόγραμμα Δράσης (ΔΠΔ)  εκπονείται σύμφωνα με :  

1. Τη διάταξη του  άρθρου 259 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και  

Κοινοτήτων»(ΦΕΚ Α΄114). 

2. Την υπ. αρ. 43887/3-8-2007 απόφαση του Υφυπ. Εσωτερικών σχετικά με το 

«Περιεχόμενο διετούς προγράμματος δράσης κοινωφελούς δημοτικής  επιχείρησης». 

      Για την εφαρμογή του ΔΠΔ  απαιτείται  σχετική απόφαση του Δημοτικού 

συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 

μελών του.  

 

Άρθρο 259 του Ν. 3463/2006 



1. 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 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 χρηματοδότηση τους, από τυχόν τέλη της παραγράφου 3 ή 

άλλους πόρους, καθώς και οι ειδικότεροι όροι άσκησής της. 

      Τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου, 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 

παράβασης συμφωνηθέντων όρων, αποτελούν το περιεχόμενο σύμβασης, η οποία 

συνάπτεται μεταξύ τους. 

  2. Για τη χρηματοδότηση της προηγούμενης παραγράφου, 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. 

3. 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 συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του 

συνόλου των μελών του. 

       Το ΔΠΔ 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. 

Διαφορετικά μπορεί να αναθεωρηθεί με την πάροδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών από 

την έναρξη της εφαρμογής του με ανάλογη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1ο 

Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων  

Υπηρεσίες που θα παρέχει η επιχείρηση κατά την διετή περίοδο, κατανομή αυτών 

μέσα στην διετή περίοδο και αιτιολόγηση της σύνδεσής τους με τις αρμοδιότητες του 

ΟΤΑ που τη συνέστησε. 



1.1.  Ανάλυση δραστηριοτήτων που ζητείται να χρηματοδοτηθούν από τον Δήμο 

Κάσου.  

 Οι καταστατικοί σκοποί της επιχείρησης προσδιορίσθηκαν σε άμεση συσχέτιση με 

τις αρμοδιότητες του Δήμου, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 75 του Ν. 

3463/2006. 

 

1.1. Δράσεις τομέα Πολιτιστικής Ανάπτυξης.  

1.1.1 Μεταφορά πολιτιστικών ομάδων του Δήμου σε εκδηλώσεις εντός & 

εκτός Ελλάδος 

Συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους του νησιού για τη 

μεταφορά τους στις εκδηλώσεις όπου συμμετέχουν εντός και εκτός 

Ελλάδος. 

1.1.2 Ενίσχυση δράσεων  Δημοτικής βιβλιοθήκης 

Συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους του νησιού για την 

προβολή δράσεων της Δημοτικής βιβλιοθήκης (διοργάνωση 

παρουσιάσεων, συμμετοχή σε συνέδρια Δημοτικών βιβλιοθηκών, κλπ). 

1.1.3 Διδασκαλία χορού 

Συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους του νησιού για την 

εκμάθηση τοπικών και παραδοσιακών χορών. 

1.1.4 Σύνδεση σχολικών εκδρομών με πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς 

τόπους 

Συνεργασία με τα σχολεία του Δήμου για τη διοργάνωση σχολικών 

εκδρομών με σκοπό την πολιτιστική και περιβαλλοντική γνώση.  

1.1.5 Πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τις εθνικές και τοπικές εορτές 

Συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους του νησιού για την 

πραγματοποίηση των εκδηλώσεων στις εθνικές (επέτειος 28ης 

Οκτωβρίου 1940)  και τοπικές (επέτειος Ολοκαυτώματος Ν. Κάσου, 

7/6) εορτές με την προσθήκη πολιτιστικών θεμάτων. 

1.1.6 Ενίσχυση δράσεων θεατρικής ομάδας 

Συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους του νησιού για τον 

προγραμματισμό των παραστάσεων εντός και εκτός του Δήμου, καθώς 

και υποστήριξη στις ανάγκες οργάνωσης της ομάδας. 

1.1.7 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικού Κινηματογράφου 



Μέσα από την προβολή ταινιών, στοχεύουμε στην ενδυνάμωση της 

επαφής και της αλληλεπίδρασης μεταξύ πολιτισμών με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά, εμπλουτίζοντας με αυτό τον τρόπο τους ορίζοντες, τις 

γνώσεις και τις κοινωνικές συμπεριφορές, με σεβασμό για τη 

διαφορετικότητα. Με επιλεκτικές προβολές σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, επιδιώκεται η υλοποίηση δράσεων διαπολιτισμικού 

διαλόγου, η ψυχαγωγία, αλλά και η πνευματική και ψυχική καλλιέργεια 

των δημοτών της περιοχής. 

1.1.8 Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 

Διοργάνωση ημερίδων, γιορτών  (Αποκριάς, σιτάκας, μελιού, σκάρου,) 

ημέρα μητέρας,  συναυλιών (νεολαίας, Μάριου Φραγκούλη, Στέλιου 

Διονυσίου), θεατρικών παραστάσεων, εκθέσεων ζωγραφικής κτλ.  

 

 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 2012 

 6 7 8 9 10 11 12 

1.1.1     Χ   

1.1.2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

1.1.3    Χ Χ Χ Χ 

1.1.4    Χ Χ Χ Χ 

1.1.5 Χ    Χ   

1.1.6 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

1.1.7 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

1.1.8 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

 

1.2. Δράσεις τομέα Πολιτισμού - Τεχνών. 

   Βασικές κατευθύνσεις της στρατηγικής της επιχείρησης στον τομέα του πολιτισμού 

είναι οι εξής: 

1.2.1 Σύνδεση του πολιτισμού με τα σχολεία 

Συνεργασία με τα σχολεία του Δήμου για τη διοργάνωση σχολικών εκδρομών 

με σκοπό την γνώση του πολιτισμού της χώρας μας. 

1.2.2 Ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς 



Διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων με στόχο να γνωρίσουν οι δημότες 

την ιστορία του τόπου μας. 

1.2.3 Η στήριξη και ενίσχυση της ερασιτεχνικής δημιουργίας  

Συνεργασία με τα σχολεία και τους τοπικούς συλλόγους για την ανάδειξη 

ταλέντων και οργάνωση εκδηλώσεων με τη συμμετοχή νέων. 

1.2.4 Έκδοση περιοδικού 

 Η έκδοση Περιοδικού ενημέρωσης του Δήμου έχει κριθεί ότι συμβάλλει στην 

εκπλήρωση της λειτουργικής δραστηριότητας του Δήμου και συντελεί στην 

καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του, συντελώντας στην ενημέρωση, 

πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των δημοτών και συμβάλλοντας στην 

ανάπτυξη της συμμετοχής και της επικοινωνίας μεταξύ αυτών και του Δήμου 

(Πράξη 27/2005 του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου). 

1.2.5 Συνεργασία με άλλους ΟΤΑ, την Πολιτεία και τους φορείς της 

1.2.6 Φεστιβάλ διάσωσης και διάδοσης πολιτιστικής κληρονομιάς 

Η διοργάνωση φεστιβάλ συμβάλλει στη διάσωση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς καθώς και στην κοινωνική συνοχή.  Πρόκειται για θεσμό που 

απευθύνεται στο σύνολο του νησιού. 

 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ  

ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΩΝ 

 2012 

 6 7 8 9 10 11 12 

1.2.1    Χ Χ Χ Χ 

1.2.2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

1.2.3    Χ Χ Χ Χ 

1.2.4 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

1.2.5 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

1.2.6 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

 

1.3. Δράσεις τομέα Περιβάλλοντος. 

1.3.1 Σχεδιασμός μακροχρόνιου προγράμματος ουσιαστικής ευαισθητοποίησης & 

ενημέρωσης δημοτών 

Οργάνωση συζητήσεων, ανταλλαγές εμπειριών, απόψεων και ιδεών, σε 

θέματα του περιβάλλοντος (Κλιματικές αλλαγές, Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας),  τις παραγωγικές διαδικασίες που σέβονται το περιβάλλον 



(Πράσινη Οικονομία), την έκθεσή μας στα χημικά.  Συνεργασία με 

ειδικευμένους φορείς (π.χ. Ευρωπαϊκό γραφείο περιβάλλοντος, ΕΛΚΕΘΕ 

κτλ.) και οργανώσεις. 

1.3.2 Εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του 

φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των 

εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. 

Σκοπός μας είναι να διαμορφώσουμε ένα πολιτιστικό και οικολογικό 

απόθεμα, μέσα από ήπιες παρεμβάσεις διαμόρφωσης και προστασίας του 

φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της Κάσου. 

1.3.3 Επιμορφωτικές Ημερίδες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Οργάνωση ημερίδων με θέμα το περιβάλλον και τους τρόπους διάσωσής του. 

1.3.4 Εκδηλώσεις για την Ημέρα Περιβάλλοντος. 

Οργάνωση εκδηλώσεων για την ημέρα περιβάλλοντος με ομιλίες, ανοιχτές 

συζητήσεις και συναυλίες για την ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα 

περιβάλλοντος.  

1.3.5 Ημέρα «Καθαρό Νησί». 

Εκδηλώσεις με δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, παιδαγωγικά 

παιχνίδια για τα παιδιά και ειδικά θέματα για την ανακύκλωση. 

1.3.6 Work-shops ανακύκλωσης στα σχολεία 

Οργάνωση ομιλίας στα σχολεία του Δήμου και διανομή φυλλαδίων στα 

παιδιά με θέμα τη σημασία της ανακύκλωσης και τι μπορεί να κάνει ο 

καθένας μας. 

1.3.7 Δενδροφυτεύσεις με συμμετοχή σχολείων και επιχειρήσεων 

Συνεργασία με το Φυτώριο Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, τα σχολεία, τους 

δημότες και τις επιχειρήσεις για δενδροφύτευση σε προκαθορισμένες 

περιοχές του νησιού για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

 

 

 

 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ  

ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 2012 

 6 7 8 9 10 11 12 

1.3.1 χ χ χ χ χ χ χ 



1.3.2 χ χ χ χ χ χ χ 

1.3.3 χ   χ χ χ  

1.3.4 χ       

1.3.5 χ       

1.3.6    χ χ χ χ 

1.3.7     χ χ  

 

1.4. Δράσεις τομέα Εκπαίδευσης - Επιμόρφωσης. 

1.4.1 Εργαστήρι Ψηφιακής Φωτογραφίας 

Μαθήματα θεωρίας και πρακτικής από ειδικούς στην τέχνη της ψηφιακής 

φωτογραφίας.  Ο φακός, το είδωλο, το φως, η λήψη, οι τεχνικές και τα 

μυστικά της ψηφιακής φωτογραφίας, αποκαλύπτονται σε μαθητές και δημότες 

της Κάσου. 

1.4.2 Σεμινάρια ασφαλούς και οικονομικής οδήγησης 

Συνεργασία με την Αστυνομική διεύθυνση και τις σχολές οδήγησης της 

περιοχής,  για τη διοργάνωση σεμιναρίου ασφαλούς και οικονομικής 

οδήγησης στους δημότες και την διανομή φυλλαδίων στους οδηγούς. 

1.4.3 Σεμινάρια κυκλοφοριακής αγωγής σε μαθητές 

Σκοπός μας είναι να μάθουν οι μαθητές τον σωστό τρόπο συμπεριφοράς τόσο 

ως μέλλοντες οδηγοί αυτοκινήτων, όσο και ως πεζοί.  Ενδεικτική πρόταση: 

διανομή ειδικών γιλέκων για τους εκπαιδευτικούς της Α΄βάθμιας 

Εκπαίδευσης, όταν συνοδεύουν παιδιά σε διάφορες εκδηλώσεις, έτσι ώστε να 

είναι αντιληπτοί από τους οδηγούς των διερχομένων αυτοκινήτων καθώς και 

την εκπαίδευσή τους σχετικά με τις πρώτες βοήθειες. 

1.4.4 Σεμινάρια ασφαλούς κολύμβησης 

Συνεργασία με την Πανελλήνια Σχολή Ναυαγοσωστικής για την οργάνωση 

ομιλίας στα σχολεία του Δήμου με θέμα την ασφαλή κολύμβηση, διανομή 

φυλλαδίων στους λουόμενους στις παραλίες και αναπαράσταση διάσωσης από 

διπλωματούχους ναυαγοσώστες. 

 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΤΟΜΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 2012 

 6 7 8 9 10 11 12 

1.4.1    χ χ χ χ 



1.4.2    χ χ χ χ 

1.4.3    χ χ χ χ 

1.4.4 χ χ χ χ    

 

1.5. Δράσεις τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας. 

1.5.1 Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» 

Το πρόγραμμα εξασφαλίζει τη βοήθεια, την  περίθαλψη κατ΄ οίκον και εν  

γένει υποστήριξη ηλικιωμένων, των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον εργάζεται ή 

δεν μπορεί να ανταποκριθεί, για οποιονδήποτε λόγο, στη φροντίδα τους. Προωθείται 

επίσης η απασχόληση ή επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα των 

γυναικών, λόγω της συμμετοχής αυτών σε ειδικότητες που απαιτούν οι εν λόγω 

Μονάδες και Δομές (κοινωνική λειτουργός, νοσηλεύτρια, οικογενειακή βοηθός). 

1.5.2 Ιατρικά προγράμματα – Πρόληψη και παρακολούθηση 

Συνεργασία με ιατρούς και καθηγητές για τη διοργάνωση ημερίδων με θέματα 

ιατρικά και την πρόληψη σοβαρών ασθενειών. 

1.5.3 Προγράμματα αγωγής υγείας 

Συνεργασία με φορείς της πολιτείας, για τη διεξαγωγή προγραμμάτων υγείας 

για τους δημότες, όπως δωρεάν εξετάσεις, δωρεάν μαστογραφία κτλ. 

1.5.4 Συμμετοχή σε προγράμματα Ο.Α.Ε.Δ. για πρόσληψη ΑΜΕΑ 

Πρόσληψη ατόμων με ειδικές ανάγκες με στόχο την ένταξή τους στην αγορά 

εργασίας και την στήριξή τους στην προσφορά με βάση τις δεξιότητές τους. 

1.5.5 Συμμετοχή σε προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. για απόκτηση εργασιακής 

εμπειρίας 

Συμμετοχή σε προγράμματα stage για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας με 

σκοπό τη μείωση της ανεργίας στην περιοχή. 

1.5.6 Αιμοδοσία 

Συνεργασία με την Τράπεζα Αίματος Κάσου για την οργάνωση εθελοντικής 

αιμοδοσίας στο Δήμο. 

 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ  

ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 2012 

 6 7 8 9 10 11 12 

1.5.1 χ χ χ χ χ χ χ 

1.5.2 χ χ χ χ χ χ χ 



1.5.3 χ χ χ χ χ χ χ 

1.5.4 χ χ χ χ χ χ χ 

1.5.5 χ χ χ χ χ χ χ 

1.5.6 χ   χ   χ 

 

1. 6.  Δράσεις τομέα αθλητισμού.  

1.6.1  Εκγύμναση νέων και γυναικών στο Δήμο Κάσου 

Οργάνωση τμημάτων αερόμπικ για νέους και γυναίκες για την πρόληψη της 

παχυσαρκίας, οστεοπόρωσης και άλλων ασθενειών. 

1.6.2  Διοργάνωση τουρνουά μπάσκετ 3 με 3 

Συνεργασία με την ΕΟΚ και την ΕΣΚΑΣΕ για τη διοργάνωση τουρνουά 

μπάσκετ 3 με 3 στο Δήμο και τη συμμετοχή παιδιών από όλα τα σχολεία. 

1.6.3  Τεχνητή αναρρίχηση 

Συνεργασία με συλλόγους αναρρίχησης, με σκοπό την γνωστοποίηση του 

αθλήματος στους δημότες και την ενασχόλησή τους με το άθλημα. 

1.6.4  Διοργάνωση τουρνουά Beach Volley  

Συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους για τη διοργάνωση beach volley, με 

τη συμμετοχή δημοτών και τουριστών. 

1.6.5  Οργάνωση αθλητικών ημερίδων 

 Κάθε χρόνο θα πραγματοποιούνται αθλητικές ημερίδες με τη συμμετοχή 

αθλητών από διάφορους φορείς, ενώ παράλληλα μαθητές - αθλητές του 

Δήμου Κασίων, θα λαμβάνουν μέρος σε αντίστοιχες διοργανώσεις. Οι 

ημερίδες θα έχουν επιπλέον και ενημερωτικό χαρακτήρα, προκειμένου οι 

κάτοικοι της Κάσου να γνωρίσουν αθλήματα, όπως:  

 Καλαθοσφαίριση,  πετοσφαίριση, ποδόσφαιρο, τένις, πινγκ πονγκ,  ελεύθερη 

& ελληνορωμαϊκή πάλη, άρση βαρών, ορειβασία, ποδηλασία.  

1.6.6 Λειτουργία σκακιστικού συλλόγου 

Οργάνωση συλλόγου με σκοπό τη γνώση και διάδοση του αθλήματος στο 

Δήμο Κασίων. 

 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ   

ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 2012 

 6 7 8 9 10 11 12 

1.6.1    χ χ χ χ 



1.6.2  χ  χ χ χ  

1.6.3 χ   χ χ χ  

1.6.4  χ χ     

1.6.5 χ χ χ χ χ χ χ 

1.6.6 χ χ χ χ χ χ χ 

 

1. 7.  Δράσεις τομέα συγκοινωνίας.  

1.7.1  Οργάνωση Δημοτικής συγκοινωνίας 

    Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας σύμφωνα με τα όσα ορίζουν σχετικά τα 

άρθρα 75 και 83 του Ν. 3463.2006 

 

 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ   

ΤΟΜΕΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 2012 

 6 7 8 9 10 11 12 

1.7.1 χ χ χ χ χ χ χ 

 

 

 

 

   Επιδίωξη της  Κοινωφελούς Επιχείρησης Κάσου, είναι η οικονομική, κοινωνική, 

πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

κατοίκων. 

Η ανάγκη φροντίδας, ενημέρωσης και ενίσχυσης των παιδιών, των νέων, των ατόμων 

τρίτης ηλικίας, των ευπαθών ομάδων πληθυσμού, αλλά και γενικότερα του κάθε 

δημότη ανήκουν στις προτεραιότητες της Δημοτικής Επιχείρησης. 

Με διάφορες εκδηλώσεις που ταυτίζονται με τη νεανική κουλτούρα και στάση 

φέρνουμε τη Νεολαία πιο κοντά στην κοινωνία.  Μέσα από τη συμμετοχή και τη 

δημιουργία, η Νεολαία καταθέτει τους προβληματισμούς και τις απόψεις της. 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2ο 

Κοστολόγηση δράσεων 

Η ανάλυση του κόστους υπηρεσιών γίνεται με βάση του Κωδικούς  Λογιστικού 

Σχεδίου,  αφορούν στην πλειοψηφία τους λειτουργικά έξοδα, και κατανέμονται κατά 

τμήμα υπηρεσιών.  



Α.  Δράσεις τομέα Πολιτιστικής Ανάπτυξης  

Κ.Α. Λογαριασμός Ποσό 

60 Αμοιβές & έξοδα προσωπικού   

61 Αμοιβές & έξοδα τρίτων 20.000 

62 Παροχές τρίτων  5.000 

63 Φόροι - Τέλη 5.000 

64 Διάφορα έξοδα 7.000 

65 Τόκοι & συναφή έξοδα  

66 Αποσβέσεις παγίων   

67 Παροχές-Χορηγίες - Επιχορηγήσεις  

68 Προβλέψεις  

25 Αναλώσιμα υλικά 5.000 

 ΣΥΝΟΛΟ 42.000 

Β.  Δράσεις τομέα Πολιτισμού - Τεχνών 

Κ.Α. Λογαριασμός Ποσό 

60 Αμοιβές & έξοδα προσωπικού   

61 Αμοιβές & έξοδα τρίτων 4000 

62 Παροχές τρίτων   

63 Φόροι - Τέλη  

64 Διάφορα έξοδα 2000 

65 Τόκοι & συναφή έξοδα  

66 Αποσβέσεις παγίων   

67 Παροχές - Χορηγίες - Επιχορηγήσεις  

68 Προβλέψεις  

25 Αναλώσιμα υλικά 2000 

 ΣΥΝΟΛΟ 8.000 

 

Γ.  Δράσεις τομέα Περιβάλλοντος 

Κ.Α. Λογαριασμός Ποσό 

60 Αμοιβές & έξοδα προσωπικού  1.000 

61 Αμοιβές & έξοδα τρίτων  

62 Παροχές τρίτων   



63 Φόροι - Τέλη  

64 Διάφορα έξοδα 1.000 

65 Τόκοι & συναφή έξοδα  

66 Αποσβέσεις παγίων   

67 Παροχές - Χορηγίες - Επιχορηγήσεις  

68 Προβλέψεις  

25 Αναλώσιμα υλικά 2.000 

 ΣΥΝΟΛΟ 4.000 

 

Δ.  Δράσεις τομέα Εκπαίδευσης - Επιμόρφωσης 

Κ.Α. Λογαριασμός Ποσό 

60 Αμοιβές & έξοδα προσωπικού   

61 Αμοιβές & έξοδα τρίτων 1000 

62 Παροχές τρίτων   

63 Φόροι - Τέλη  

64 Διάφορα έξοδα 1000 

65 Τόκοι & συναφή έξοδα  

66 Αποσβέσεις παγίων   

67 Παροχές - Χορηγίες - Επιχορηγήσεις  

68 Προβλέψεις 1000 

25 Αναλώσιμα υλικά 1000 

 ΣΥΝΟΛΟ 4.000 

 

Ε.  Δράσεις τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας 

Κ.Α. Λογαριασμός Ποσό 

60 Αμοιβές & έξοδα προσωπικού  25.000 

61 Αμοιβές & έξοδα τρίτων  

62 Παροχές τρίτων   

63 Φόροι - Τέλη  

64 Διάφορα έξοδα 3.000 

65 Τόκοι & συναφή έξοδα  

66 Αποσβέσεις παγίων   



67 Παροχές - Χορηγίες - Επιχορηγήσεις  

68 Προβλέψεις  

25 Αναλώσιμα υλικά 4.000 

 ΣΥΝΟΛΟ 32.000 

 

ΣΤ.  Δράσεις τομέα Αθλητισμού 

Κ.Α. Λογαριασμός Ποσό 

60 Αμοιβές & έξοδα προσωπικού   

61 Αμοιβές & έξοδα τρίτων 2000 

62 Παροχές τρίτων   

63 Φόροι - Τέλη  

64 Διάφορα έξοδα 1000 

65 Τόκοι & συναφή έξοδα  

66 Αποσβέσεις παγίων   

67 Παροχές - Χορηγίες - Επιχορηγήσεις  

68 Προβλέψεις  

25 Αναλώσιμα υλικά 1000 

 ΣΥΝΟΛΟ 4.000 

 

Ζ.  Δράσεις τομέα Συγκοινωνίας 

Κ.Α. Λογαριασμός Ποσό 

60 Αμοιβές & έξοδα προσωπικού  8.000 

61 Αμοιβές & έξοδα τρίτων 500 

62 Παροχές τρίτων  500 

63 Φόροι - Τέλη  

64 Διάφορα έξοδα 2.000 

65 Τόκοι & συναφή έξοδα  

66 Αποσβέσεις παγίων   

67 Παροχές - Χορηγίες - Επιχορηγήσεις  

68 Προβλέψεις  

25 Αναλώσιμα υλικά 2.000 

 ΣΥΝΟΛΟ 13.000 



 

 

 

ΕΣΟΔΑ ΔΡΑΣΗΣ 

           Έσοδα τομέα Πολιτιστικής Ανάπτυξης 

Κ.Α. Λογαριασμός Ποσό 

73 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών       

(άρθρο 259, παρ. 3 Κ.Δ.Κ.) : 

1.1.3  από συνδρομές – δίδακτρα 

1.1.7  από εισιτήρια 

1.1.8  από εισιτήρια  

 

 ΣΥΝΟΛΟ 36.000 

 

           Έσοδα τομέα Πολιτισμού – Τεχνών 

Κ.Α. Λογαριασμός Ποσό 

73 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών       

(άρθρο 259, παρ. 3 Κ.Δ.Κ.) : 

1.2.4 από διαφημίσεις 

1.2.6   από εισιτήρια 

 

 ΣΥΝΟΛΟ 10.000 

 

           Έσοδα τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας 

Κ.Α. Λογαριασμός Ποσό 

74 Επιχορηγήσεις από: 

1.5.1 ΠΕΠ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ για το 

Βοήθεια στο σπίτι 

 

1.5.4  ΟΑΕΔ για πρόγραμμα ΑΜΕΑ 

 

 ΣΥΝΟΛΟ 32.000 

 

           Έσοδα τομέα Αθλητισμού 

Κ.Α. Λογαριασμός Ποσό 

73 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών       

(άρθρο 259, παρ. 3 Κ.Δ.Κ.) : 

1.6.1  από συνδρομές 

1.6.6   από συνδρομές 

 



 ΣΥΝΟΛΟ 2.000 

 

           Έσοδα τομέα Συγκοινωνίας 

Κ.Α. Λογαριασμός Ποσό 

73 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών       

(άρθρο 259, παρ. 3 Κ.Δ.Κ.) : 

17.1  από εισιτήρια 

 

 

 ΣΥΝΟΛΟ 5.000 

 

        Οι υπόλοιπες δράσεις  που περιγράφονται  στο ΔΠΔ δεν προβλέπεται να 

αποφέρουν στο παρόν διετές πρόγραμμα έσοδα. 

      Με βάση την κοστολόγηση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και τον υπολογισμό 

των εσόδων της παρ. 3 του ιδίου άρθρου, καθορίζεται το ύψος της χρηματοδότησης 

της επιχείρησης από τον Δήμο. 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΠΔ 

    Οι οικονομικές διαφορές που προκύπτουν από το κόστος και τα έσοδα των 

υπηρεσιών του ΔΠΔ  θα χρηματοδοτηθούν από το Δήμο Κάσου. 

Συγκεντρωτικό ταμιακό πρόγραμμα διετίας 

όλων των δραστηριοτήτων 
Ποσό 2012 

  1. Πληρωμές  

1.1. Προϋπολογισμός λειτουργικών εξόδων 80.000 

1.2. Προϋπολογισμός επενδύσεων 27.000 

Σύνολο πληρωμών 107.000 

  
  2. Εισπράξεις  

2.1. Πωλήσεις (70, 71, 72) 10.000 

2.2. Έσοδα από παροχή υπηρεσιών (73)  

2.3. Επιχορηγήσεις (74) 60.000 

2.4. Λοιπά έσοδα (75, 76,78) 15.000 

Σύνολο εισπράξεων 85.000 

  
3. Αιτούμενη χρηματοδότηση  

(χρεωστικό υπόλοιπο) 
22.000 



Συνολικό ποσό χρηματοδότησης από το Δήμο Κάσου για το 2012 ανέρχεται στο ποσό 

των 22.000,00 €  

Άρθρο 6. ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

Ο πίνακας εκταμιεύσεων  των παραπάνω ποσών  γίνεται κατ’ έτος και σύμφωνα με  

τις ανάγκες κατά προτεραιότητα καταβολής των προβλεπόμενων  αμοιβών, των 

υποχρεώσεων στα ταμεία και των καθυστερήσεων στην εκταμίευση 

χρηματοδοτήσεων από τρίτους φορείς. 

 

ΡΟΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 6
ος 

50% 

 9
ος

 

30% 

11
ος

 

20% 

ΣΥΝΟΛΑ 

2012     

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

Πρόβλεψη της διαδικασίας εκτέλεσης του προγράμματος χρηματοδότησης 

       Για την παρακολούθηση των όρων της σύμβασης και την υλοποίηση 
του αντικειμένου ορίζεται Τριμελής Επιτροπή, η οποία αποτελείται από 
ένα εκπρόσωπο του Δήμου και έναν της Δημοτικής Επιχείρησης με τον 
αναπληρωτή του. Στην Επιτροπή συμμετέχει και ο υπάλληλος που 
διαχειρίζεται την πίστωση. 
Για το Δήμο ορίζονται ως: 
-  Τακτικό μέλος Ερωτόκριτος Δημήτριος, Δήμαρχος Κάσου, με 

αναπληρωτή τον Κουριαντάκη Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Κάσου. 
-  Τακτικό μέλος Βιντιάδης Βασίλειος, Δ/ντής Οικονομικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Κάσου,  
Για την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Κάσου, ορίζονται ως: 
-  Τακτικό μέλος Φραγκούλη Μαρία, Πρόεδρος Δ.Σ., με αναπληρωτή τον 

Ιερομόναχο Μηνά, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. 
      Η Επιτροπή συνεδριάζει κάθε τρίμηνο. Επίσης έκτακτα όταν το ζητήσουν τα 2/3 

των μελών της. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο εκπρόσωπος του Δήμου, τον οποίο 

αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Τα 

πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής τηρούνται και φυλάσσονται από τον 

γραμματέα που εκτελεί υπάλληλος του Δήμου, που ορίζεται από τον πρόεδρο της 

Επιτροπής. 

Αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης 

Εισηγείται στους συμβαλλόμενους κάθε τι που κρίνει σκόπιμο  για την καλή 

εκτέλεση των υπηρεσιών. Τα παραπάνω καταχωρούνται σε Ειδικό πρακτικό της 

Επιτροπής, στο οποίο   προσυπογράφουν τα μέλη της. Το Ειδικό  πρακτικό της 



Επιτροπής  αποτελεί  την εισηγητική έκθεση / πρακτικό καλής εκτέλεσης υλοποίησης 

του ΔΠΔ  και αποτελεί απαραίτητο αποδεικτικό για κάθε εκταμίευση. 

Πιστοποιεί την καλή εκτέλεση υπηρεσιών. Γνωμοδοτεί σχετικά με την επίλυση κάθε 

διαφωνίας σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της σύμβασης που πιθανόν να προκύψει 

μεταξύ των συμβαλλόμενων. Η επιτροπή παρακολούθησης σε καμία περίπτωση δεν 

υποκαθιστά οποιαδήποτε άλλο συλλογικό όργανο των συμβαλλομένων το οποίο κατά 

την κείμενη νομοθεσία είναι απαραίτητο να γνωμοδοτεί, τηρουμένων πάντως των 

ισχυόντων επί  συμβάσεων.  

        Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά με την γκριση 

του διετούς προγράμματος δράσης της ΚΟΔΕΔΗΚ. 

      Το Δ.Σ. μετά από διαλογικής συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου 

της ΚΟΔΕΔΗΚ και είδε το συνταχθέν διετές πρόγραμμα δράσης  της Επιχείρησης, 

 

                                                     Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  : 

 

1.-  Εγκρίνει το συνταχθέν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΔΕΔΗΚ διετές 

πρόγραμμα δράσης όπως αυτός αναφέρεται στην εισήγηση της Προέδρου της 

Επιχείρησης 

2.- Η απόφαση πάρθηκε μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Εμμανουήλ 

Μανούσου και Ιωάννη Νικολάου, οι οποίοι δήλωσαν ότι καταψηφίζουν το διετές 

πρόγραμμα δράσης  της ΚΟΔΕΔΗΚ, διότι δεν τηρήθηκαν οι υπό του Νόμου 

προβλεπόμενες διαδικασίες από την σύγκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

της επιχείρησης έως την σύνταξη του προγράμματος. 

 

         Η απόφαση πήρε α.α. 62/2012. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      ΤΑ ΜΕΛΗ                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

υπ:Ι. ΑΣΠΡΑΣ                υπ: Η. ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ                υπ:Δ.Ε.ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ                    

                                        υπ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ                                                          

                                        υπ: Γ. ΚΟΥΡΙΑΝΤΑΚΗΣ 

                                        υπ: Μ. ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ                                                          

                                        υπ: Μ. ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ                  Ο ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                        υπ:: Κ.Μ.ΜΗΝΑΣ                        υπ : Β.ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ 

                                        υπ: ΕΜΜ. ΣΟΦΙΛΛΑΣ 

                                        υπ: ΕΜΜ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ 

                                       υπ:  Ι.Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

                                       υπ: ΕΥΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

  

                         ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ                  Ο ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                         ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

                          Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΟΥ 

                                                                                      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ.  ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ                                   

                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜ.ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 


