
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                   
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/2 Οκτωβρίου-2013      

     Στην Ελαφόνησο σήμερα την 2α του μηνός  Οκτωβρίου  του έτους 2013  ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 11:00 το Δημοτικό 

Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από την με αριθμό   1495/28/9/2013

πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αρώνη Γεωργίου, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στο   Δήμαρχο, στους Δημ. Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 

του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α΄ 114/2006), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

     Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ψαρομμάτης και από τους Δημοτικούς Συμβούλους ήταν:              

          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

   ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                      ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  (Δικαιολογημένα)                         

  ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                                        ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

  ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                        ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                    ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

  ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ                         

 ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ     

               Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης  και έδωσε το 

λόγο στην Αντιδήμαρχο να εισηγηθεί το 9ο θέμα

Θέμα  9ο  Περί της σύστασης Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης

Αριθ Απόφ. 59/2013

Η αντιδήμαρχος   εισηγούμενη το   θέμα είπε:

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ 2 Αρθρο 252 Ν. 3463/06 ένας  Δήμος  μπορεί να συνιστά δημοτικές κοινωφελείς
επιχειρήσεις,  οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, συναφών με αντίστοιχου  περιεχομένου
αρμοδιότητες αυτών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καλλικράτη (Ν.3852/2012) ένας Δήμος μπορεί να έχει μόνο μια κοινωφελή επιχείρηση. 
Σε περίπτωση δε δήμων που προκύπτουν από συνένωση υποχρεούται να συγχωνεύσουν τις δημοτικές κοινωφελείς 
επιχειρήσεις τους σε μια. 

Σκοποί γενικά μιας κοινωφελούς επιχείρησης μπορεί να είναι: 
- Η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη,

πχ - η λειτουργία  βρεφονηπιακού  σταθμού,
- η λειτουργία ΚΑΠΗ, 
- η λειτουργία κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες, 
- η λειτουργία δημοτικού ιατρείου, 
- η υλοποίηση προγράμματος για την υποστήριξη των νέων που έχουν παραβατική συμπεριφορά, 
- η υλοποίηση προγράμματος για την ελληνική γλώσσα στους μετανάστες,
- η υλοποίηση  προγράμματος για την  αναψυχή ατόμων με αναπηρία .

- Η παιδεία, Ο πολιτισμός και ο αθλητισμός  πχ
- η λειτουργία βιβλιοθήκης, 
- η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, 
- η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής, 
- η λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού κέντρου, 
- η λειτουργία μουσείου, 
- η λειτουργία πινακοθήκης, 
- η λειτουργία κινηματογράφου και θεάτρου, 
- η λειτουργία φιλαρμονικής, 
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- η λειτουργία ωδείου, 
- η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής, 
- η λειτουργία γυμναστηρίου, 
- η λειτουργία αθλητικού κέντρου,
- η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

- Το περιβάλλον, με εξαίρεση την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και την αποκομιδή των απορριμμάτων πχ
- η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προστασίας χλωρίδας και πανίδας ζώων μιας περιοχής, 
- η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύπανσης ενός δήμου. 

- Σκοπός μπορεί να είναι επίσης η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας, καθώς και η εκπόνηση και εφαρμογή 
προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους.
Είναι δυνατή από την κοινωφελή επιχείρηση η παράλληλη επιδίωξη περισσότερων σκοπών, κατά τα ανωτέρω, οι οποίοι 
είναι μεταξύ τους συναφείς και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα. Αντίθετα, μέσω 
αυτών επιδιώκεται η καλύτερη και αποτελεσματικότερη άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Η διαδικασία σύστασης της κοινωφελούς επιχείρησης έχει ως εξής:
1. Απόφαση Δημάρχου για ανάθεση της οικονομοτεχνικής μελέτης.
2.  Εκπόνηση της οικονομοτεχνικής μελέτης
3. Η σύσταση ή η συμμετοχή σε επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής γίνεται μετά από απόφαση του  δημοτικού 
συμβουλίου. Στην απόφαση αυτή καθορίζονται η επωνυμία, η κατηγορία, ο σκοπός, η διάρκεια, η έδρα της επιχείρησης, 
το κεφάλαιο, η διοίκηση, οι πόροι και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο κατά την κρίση του δημοτικού συμβουλίου.
4. Πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας περιλαμβάνει όλατα στοιχεία της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου και 
αποτελεί το καταστατικό της επιχείρησης.

Η Σύνθεση, ο ορισμός και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:  
Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη, 
τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον: 
τρεις (3) είναι αιρετοί  εκπρόσωποι του Δήμου ενώ ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία. 
ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) 
εργαζόμενους, υποδεικνυόμενος από τη γενική συνέλευση αυτών, και 
ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. 
Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της 
επιχείρησης. (παρ 1 Αρθρο 255 Ν. 3463/06).

Πιθανά κωλύματα και ασυμβίβαστα : 

1.   Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δημοτικής ή κοινοτικής κοινωφελούς επιχείρησης δεν μπορούν να κατέχουν 
ανάλογη θέση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με συναφές επιχειρηματικό αντικείμενο ή να συνδέονται με την επιχείρηση με 
συμβάσεις προμήθειας ή εκτέλεσης έργου ή παροχής υπηρεσιών για ποσά μεγαλύτερα των 10.000 -, συνολικά.
2.   Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης όσοι:
α. έχουν στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
β. έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,
γ. έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε οποιαδήποτε 
ποινή για παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, 
απάτη, καταπίεση, αιμομιξία, μαστροπεία, σωματεμπορία, παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νομοθεσίας 
για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, τη λαθρεμπορία, καθώς και για παράβαση καθήκοντος, εφόσον από τη 
διάπραξη του αδικήματος αυτού προξενείται οικονομική βλάβη στο Δήμο, στην Κοινότητα ή στα νομικά τους πρόσωπα. 
Η περίπτωση της παράβασης καθήκοντος, που αναφέρεται ανωτέρω αφορά μόνο τους αιρετούς, 
δ. έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση. 

Η χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης από το Δήμο:
Το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, μετά την τροποποίησή του με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, έχει ως 
εξής:
Η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο Δήμο για τις δραστηριότητες της , μετά από 
σχετική απόφαση του δημοτικού  συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών 
του.Η χρηματοδότηση του δήμου καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της 
επιχείρησης, ο οποίος συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης που 
τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206
του παρόντος νόμου.
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 
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κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η σχετική απόφαση υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση του δημοτικού 
συμβουλίου
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.
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. 
Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν σε προγραμματικές συμβάσεις.

Ο Δήμος Ελαφονήσου, από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του, έχει θέσει ως ύψιστη προτεραιότητα τη δημιουργία 
δομών με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών κοινωφελούς χαρακτήρα. Θεωρεί δε πως οποιαδήποτε 
πρωτοβουλία αναπτυξιακού χαρακτήρα οφείλει να έχει κοινωνική αναφορά.
Σε αυτό το πλαίσιο εισηγείται την έναρξη διαδικασίας Σύστασης Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης, με σκοπούς 
δράσεις που προάγουν την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, την παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, δράσεις
που προστατεύουν το περιβάλλον, όπως και την οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας. Μέσω αυτών επιδιώκεται η παροχή 
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών τόσο στους δημότες και κατοίκους του νησιού όσο και στους επισκέπτες του.  

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Αντιδημάρχου και έκανε διαλογική  συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Να ξεκινήσει η διαδικασία που απαιτείται προκειμένου να συσταθεί Κοινωφελής Δημοτική Επιχεί-

ρηση, με σκοπούς και  δράσεις που προάγουν την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, την παιδεία, τον πο-

λιτισμό και τον αθλητισμό, που προστατεύουν το περιβάλλον  και διευκολύνουν την καθημερινότητα (όπως

οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας κ.λ.π).

Η απόφαση έλαβε α.α. 59/2013

Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης  συντάχθηκε το  πρακτικό 12/2-Οκτ.  2013 που

αφού διαβάστηκε, υπογράφηκε ως εξής:

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο Γραμματέας     ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,        ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                     ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

              ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

                     ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                            ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

                                ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

                                               ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ                    
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