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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Απολογισμός ΔΗ.Κ.Ε.Ω. και Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω 2014-2016 
 

Στο συνολικό έργο που πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Ωραιοκάστρου και στον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού, 
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της ειδικής 
συνεδρίασης για τον απολογισμό των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, ο 
δήμαρχος Ωραιοκάστρου Αστέριος Γαβότσης.  
 
Όπως τόνισε ο κ. Γαβότσης κατά τη διάρκεια των ετών 2014-2016 
πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:  
 
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.) 

Α. Λειτουργία παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ 

Στη ΔΗΚΕΩ την 17-09-14 λειτουργούσαν τρείς παιδικοί σταθμοί στην ΔΕ 
Μυγδονίας (δυναμικότητα 73 ατόμων) και δύο ΚΔΑΠ – ένα στην ΔΕ 
Μυγδονίας (δυναμικότητα 30 ατόμων) και ένα στην ΔΕ Ωραιοκάστρου 
(δυναμικότητα 75 ατόμων). 

Σήμερα στη ΔΗΚΕΩ έπειτα από ενέργειες της διοίκησης που αφορούν στις 
τροποποιήσεις των αδειών και στον τρόπο λειτουργίας λειτουργούν: 

1. Τρεις παιδικοί σταθμοί στη ΔΕ Μυγδονίας, ιδίας δυναμικότητας, πλήρως 
όμως ανανεωμένοι με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη συμμετοχή. 

2. ΚΔΑΠ ΔΕ Μυγδονίας δυναμικότητας 60 ατόμων σε δύο βάρδιες. 
3. ΚΔΑΠ ΔΕ Ωραιοκάστρου δυναμικότητας 150 ατόμων σε δύο βάρδιες. 
4. ΝΕΟ ΚΔΑΠ ΔΕ Καλλιθέας δυναμικότητας 30 ατόμων σε δύο βάρδιες. 
5. ΝΕΟ ΚΔΑΠ ΔΕ Ωραιοκάστρου- στο Παλαιόκαστρο- δυναμικότητας 80 

ατόμων σε δύο βάρδιες. 



Για πρώτη φορά στους παιδικούς και ΚΔΑΠ διοργανώνονται και 
παρουσιάζονται ενημερωτικά προς γονείς και παιδιά ημερίδες σχετικά με 
την υγιεινή σώματος, διατροφή, υγιεινή στόματος, προληπτικής ιατρικής 
καθώς και παρουσιάσεις παιδικών  βιβλίων. 

Συνέπεια των ανωτέρω ενεργειών: η αύξηση εσόδων της επιχείρησης από 
ΕΣΠΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 200%. 

Β.  Ίδρυση  και λειτουργία δημοτικού λαχανόκηπου   

Δόθηκε η δυνατότητα σε 150 οικογένειες συνδημοτών να καλλιεργούν δικά 
τους βιολογικά κηπευτικά προϊόντα με στόχο να συνεισφέρουν προϊόντα και 
στο Κοινωνικό παντοπωλείο. 

 Έσοδα για τη ΔΗΚΕΩ 5.000,00 ευρώ ετησίως 

Γ. Ανακαίνιση δημοτικού κολυμβητηρίου 

Αποτέλεσμα η αύξηση της συμμετοχής, η ασφαλέστερη υγιεινή και ασφάλεια των 
συμμετεχόντων και η μείωση του κόστους για τη λειτουργία παρά την αύξηση της 
συμμετοχής και την ασκούμενη  κοινωνική πολιτική με διατήρηση των τιμών σε ίδια 
επίπεδα και μείωσή τους σε ειδικές κατηγορίες συμμετεχόντων (ΑΜΕΑ, ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ, 
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, ΑΝΕΡΓΟΙ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ, ΣΥΛΛΟΓΟΙ). 

    Δ.  Δημιουργία τμημάτων εκμάθησης ζωγραφικής ενηλίκων 

 Συνέπεια η προβολή του Δήμου με δημιουργία εκθέσεων χωρίς καμία οικονομική 
επιβάρυνση της επιχείρησης λόγω ανταποδοτικότητας του έργου. 

Ε. Υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού 

ΣΤ. Ανανέωση όλων των συμβάσεων ΑΜΕΑ στα πλαίσια προστασίας της 
εργασίας των ατόμων με ειδικές ανάγκες, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή. 

                             Στόχοι 

1. Ίδρυση και λειτουργία νέων ΚΔΑΠ σε άλλα σημεία του Δ.Ω. 

2. Ίδρυση και λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής 

3. Ίδρυση και λειτουργία ΚΗΦΗ με την έναρξη σχετικής πρόσκλησης 

 

 

 



Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πρόνοιας & Αλληλεγγύης 
Ωραιοκάστρου ( ΔΟΠΠΑΩ) 
 
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΔΟΜΗ: ΣΥΝΝΕΝΩΣΗ 15 ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΕΝΑ 

Έργο και Αρμοδιότητες 

Παιδικοί σταθμοί 

1. Νέος πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός. 
2. Δημιουργία μαγειρείου σίτισης όλων των παιδικών σταθμών (σε εξέλιξη ο 

εξοπλισμός). 
3. Συντηρήσεις όλων των κτιρίων μετά από πολυετή εγκατάλειψη.  
4. Νέες παιδικές χαρές παιδικών σταθμών ΟΑΕΔ, παράρτημα Παιδόπολης με 

πρότυπα ISO. 
5. Ετήσιες συμβάσεις με παιδίατρο από τη στιγμή ανάληψης της διοίκησης (δεν 

είχε γίνει κάτι ανάλογο από τις προηγούμενες διοικήσεις). 
6. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, φιδοαπωθήσεις, αναγομώσεις 

πυροσβεστήρων, συντηρήσεις καυστήρων σε τακτική βάση. 
7. Ετήσιες συμβάσεις με ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας. 
8. Μηνιαίες δράσεις με θεατρικές, μουσικές και άλλες καλλιτεχνικές ομάδες 

εντός των σταθμών. 
9. Προγράμματα γυμναστικής και μουσικής προπαιδείας από πανεπιστημιακούς 

καθηγητές. 
10. Εκπαιδευτικές εκδρομές νήπιων. 
11. Σεμινάρια πρώτων βοηθειών εντός και εκτός των σταθμών, σεμινάρια 

γονέων για την πρόσβαση του παιδιού από την οικογένεια στην κοινωνία. 
12. Έλεγχος από καθηγητές επιστήμονες ιατρούς για πρώτη φορά στα παιδιά.  
13. Έλεγχος από ιατρική ομάδα για πρώιμες μαθησιακές δυσκολίες στα νήπια 

των παιδικών σταθμών. 
14. Γιορτές και εκδηλώσεις για τις παγκόσμιες ημέρες παιδιού και μητέρας. 
 

ΚΑΠΗ 

1. 10 ΚΑΠΗ σε όλο το διευρυμένο δήμο. 

2. Χρηματικοί κατάλογοι για πρώτη φορά.  

3. Εκλογές σε όλα τα ΚΑΠΗ για πρώτη φορά.  

4. Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας ΚΑΠΗ. 

5. Αναβάθμιση όλων των ΚΑΠΗ μας με συντηρήσεις στους χώρους τους. 



6. Πρόσληψη ιατρού παθολόγου για τα 2 πρώτα χρόνια και για φέτος 
πρόσληψη καρδιολόγου. 

7. Ιατρικές ομιλίες όλων των ειδικοτήτων. 

8. Εκδηλώσεις μουσικοχορευτικές. 

9. Τμήματα χορευτικά των ΚΑΠΗ & τμήματα χορωδιών των ΚΑΠΗ. 

10. Δωρεάν 5μηνη εκγύμναση των ΚΑΠΗ Ωραιοκάστρου – Παλαιοκάστρου.  

11. Δωρεάν ετήσια εκγύμναση του γυναίκειου ΚΑΠΗ Λητής σε συνεργασία με 
τοπικό σύμβουλο της Λητής.  

12. Τουρνουά τάβλι & παιχνιδιών με τράπουλα ΚΑΠΗ Δρυμού. 

13. Δωρεάν φιλανθρωπικός χορός στο ΚΑΠΗ Μεσαίου με ζωντανή μουσική.  

14. Δωρεάν μουσικές βραδιές για όλα τα ΚΑΠΗ και τις 2 χρονιές για την 
Παγκόσμια ημέρα Τρίτης Ηλικίας.  
15. Ομιλίες κοινωνικού χαρακτήρα, χρηματοοικονομικών συμβούλων σε όλα 
τα ΚΑΠΗ.  
16. Δωρεάν βραδιές σε θέατρα και μουσικές σκηνές.  
17. Δωρεάν περιποίηση πεδολογίας στα  ΚΑΠΗ Ωραιοκάστρου- 
Παλαιοκάστρου σε συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο του Ωραιοκάστρου.  
 

Βιβλιοθήκες 

Λειτουργεί η Βιβλιοθήκη του Ωραιοκάστρου, κλειστές της Μυγδονίας μετά το 
2012. 

1. Αναβάθμιση της βιβλιοθήκης Ωραιοκάστρου. 
2. Επαναλειτουργία βιβλιοθήκης Μελισσοχωρίου και σταδιακή λειτουργία της 
βιβλιοθήκης της Λητής. 
3. Εκπαιδευτικά προγράμματα σχολικών μονάδων μέσα στις βιβλιοθήκες. 
4. Σεμινάριο σε όλα τα σχολεία για τις βιβλιοθήκες ανά τον κόσμο. 
5. Παρουσιάσεις βιβλίων από συγγραφείς και ποιητές μέσα στις βιβλιοθήκες. 
6. Λειτουργία Λέσχης Ανάγνωσης. 
7. Χορηγίες από εκδοτικούς οίκους και στις 2 βιβλιοθήκες. 
8.  Αγορά βιβλίων νέων εκδόσεων. 
 

Πολιτισμός 
1. Εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα. 
2. Φιλαρμονική του δήμου για την κάλυψη των εκδηλώσεων του δήμου. 
 
 
 
 



Γραφείο διοίκησης 
1. Στελέχωση γραφείου με μια υπάλληλο οικονομικού – διοικητικού από τον 
δήμο αποσπασμένη για (2 συν 2 χρονια) & 1 διοικητικό υπάλληλο με 
απόσπαση από άλλο δήμο. 
2. Εξωτερική συνεργασία με λογιστικό γραφείο.  
3. Πλήρης φάκελοι μελών ΚΑΠΗ, βιβλιοθηκών, παιδικών σταθμών. 
4. Σταδιακός εξοπλισμού του γραφείου με υπολογιστές, φαξ, εκτυπωτές. 
5. Μαθητεία 3 ατόμων ΟΑΕΔ με ειδικότητες βοηθών γραμματειακής 
υποστήριξης και γραφιστικής και 8 μηνη με ειδικότητα διοικητικού 
προσωπικού.   
6. Τήρηση βιβλίων πρακτικών, εσόδων, εξόδων, αποφάσεων, συμβάσεων, 
προμηθειών, πρωτόκολλου, ΕΣΠΑ, προγραμμάτων ΚΑΠΗ, βιβλιοθηκών. 
                 

ΣΤΟΧΟΙ 

 Συνεχής βελτίωση των οικονομικών του Νομικού Προσώπου. 
 Στελέχωση γραφείου με  διοικητικούς υπαλλήλους για επάνδρωση 

λειτουργίας τμήματος ΚΑΠΗ και προμηθειών. 
 Τροποποίηση οργανισμού για την εύρυθμη λειτουργία του Νομικού 

Προσώπου.  
 Αξιολογήσεις και κρίσεις των υπαλλήλων για θέσεις προϊστάμενων και 

διεύθυνσης. 
 Αναβάθμιση όλων των υπηρεσιών μας προς τους πολίτες. 
 Ενεργειακή αναβάθμιση όλων των κτιρίων.  
 Δημιουργία παιδικών χαρών με πρότυπα ISO και στους υπόλοιπους 

παιδικούς σταθμούς. 
 Δημιουργία νέου βρεφονηπιακού σταθμού στο Μελισσοχώρι. 
 Δημιουργία νέου βρεφονηπιακού σταθμού στον Πεντάλοφο. 
 Μεταφορά του ΚΑΠΗ Πενταλόφου σε νέο χώρο. 
 Επαναλειτουργία του ΚΑΠΗ Ανθούπολης. 
 Επαναλειτουργία της βιβλιοθήκης του Δρυμού. 
 Δημιουργία κινητής βιβλιοθήκης στη ΔΕ Καλλιθέας. 
 Αγορά λεωφορείου για μετακινήσεις νηπίων και βρεφών. 
 Ολοκληρωμένες συντηρήσεις σε όλα τα κτίρια του ΔΟΠΠΑΩ. 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πρόνοιας & Αλληλεγγύης 
Ωραιοκάστρου  (ΔΟΠΠΑΩ) 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΑΜΕΙΟΥ : 15/9/2014:  χρεωστικό κατά 727.273€ 

Ταμειακό 30/9/2017  

 Χρηματικά διαθέσιμα: 713.098,77 € εκ των οποίων 391.488,37 € σε κωδικό 
(ΕΣΠΑ) για πληρωμές προηγούμενων χρεών ΕΣΠΑ  

 Παλιές δικαστικές αποφάσεις: 142.098,16 € 

 Παλιά τιμολόγια που δεν έχουν επαναψηφιστεί  τα προηγούμενα προ 
διοίκησης μας έτη: 105.901,84 € 

 Ανείσπρακτα: 15.381,47 € και 42.123,89 € τροφεία που θα εισπραχθούν 
σταδιακά  μέχρι τέλη Δεκεμβρίου 2017 

 Υπόλοιπο Ταμείου: 131.115,76 € 

 Εξυγίανση του ταμείου σταδιακά τα 3 χρόνια με μείωση χρέους:  

-Κατά 306.000 € το 2015,   

-230.000 € το 2016 και 

-πλήρης εξυγίανση μέχρι το τέλος του 2017 

 
2. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου (ΔΗΚΕΩ ) 

 

ΕΣΟΔΑ 2014 2015 2016 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 37.784,70 35.545,41 45.390,37 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 346.200,13 949.299,29 1.253.496,73 

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ     3.252,01 

ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2.953,60 877,24 900,07 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ   31.208,22 6.539,12 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 388.952,43 1.018.945,16 1.311.594,30 

ΕΞΟΔΑ       

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 750.534,42 791.895,61 844.368,17 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 46.035,90 42.409,78 48.148,03 



ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 78.957,16 69.146,96 91.799,42 

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 7.328,61 6.559,68 101.598,18 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 80.708,05 73.978,54 63.966,93 

ΤΟΚΟΙ 544,77 462,62 733,45 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ   7.287,71 6.256,03 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 964.108,91 991.740,90 1.156.870,21 

 

Αυτοτελές γραφείο επικοινωνίας  
και δημοσίων σχέσεων 

 

 

 


