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Με αυξημένη πλειοψηφία και με τη σύμφωνη γνώμη της αξιωματικής αντιπολίτευσης του
Δήμου μας εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση της 30ης Νοεμβρίου 2009 η σύσταση της πρώτης
Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Σκοπού του Δήμου μας. Η νέα Δ.Ε. θα έχει έσοδα από
προγράμματα και επιχορηγήσεις του Δήμου, θα στελεχώνεται από προσωπικό που θα
προσλαμβάνεται μέσω ΑΣΕΠ και θα διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο.
Σκοπός της ίδρυσής της, σύμφωνα με την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής κα Μαρίνα
Ιακωβάκη, είναι οι ολοένα αυξανόμενες κοινωνικές ανάγκες της πόλης μας καθώς και η
επιθυμία της Δημοτικής Αρχής να ανταποκριθεί σε αυτές με νέες δράσεις και υπηρεσίες. Η
κα Ιακωβάκη ανέφερε επίσης ότι η νέα Δημ. Επιχείρηση θα αναλάβει τη διαχείρηση των
προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής που ήδη λειτουργούν στο Δήμο μας, όπως η Κοινωνική
Υπηρεσία, τα Δημοτικά Ιατρεία, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» και το διαδημοτικό
Κέντρο Πρόληψης «Ήλιος» τα οποία θα αναβαθμιστούν και θα επεκταθούν.
Εδώ και αρκετά χρόνια είχε δοθεί στους Δήμους η δυνατότητα να συστήσουν δημοτικές
επιχειρήσεις με σκοπό την οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και την παροχή
υπηρεσιών συναφών ή συνδεόμενων με τις αρμοδιότητές του, που αναφέρονται στους
τομείς της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας, του πολιτισμού, του
αθλητισμού και του περιβάλλοντος,
Σύμφωνα με το Δήμαρχο κ. Κουτελάκη η αρνητική εμπερία από αντίστοιχες επιχειρήσεις
άλλων δήμων είχε αποτρέψει μέχρι σήμερα το Δήμο Ν. Σμύρνης από τη σύσταση Δημοτικών
Επιχειρήσεων. «Με το νέο Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων έγινε αλλαγή του θεσμικού
πλαισίου λειτουργίας τους και εξασφαλίστηκε η απρόσκοπτη χρηματοδότησή τους από το
Δήμο, γεγονός που τους εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά τους, αφού δεν χρειάζεται πλέον να
λειτουργήσουν μόνο με ίδια έσοδα.
Η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν πλεόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο Ο.Τ.Α.
μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ενώ υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας
για τη μη υπερχρέωση των επιχειρήσεων αυτών. Επιπλέον οι κοινωφελείς επιχειρήσεις
μπορούν να συμμετέχουν σε προγραμματικές συμβάσεις και αυξάνουν τη δυνατότητα
διεκδικήσεων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Το προσωπικό των κοινωφελών επιχειρήσεων συνδέεται με αυτές με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου και η διαδικασία πρόσληψης ελέγχεται από τον ΑΣΕΠ. Εμείς έχουμε τους
εαυτούς μας, αλλά επιτρέψτέ μου να πω ότι και εσείς μας έχετε ελέγξει, και δεν
προσλαμβάνουμε υπλλήλους, αφειδώς, τώρα λοιπόν που δεν κινδυνεύει ούτε να
χρεωκοπήσει η Δημοτική μας επιχείρηση εισηγούμαι να εγκρίνουμε τη σύστασή της...»
ανέφερε στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος κ. Κουτελάκης.
Αρνητική για τη σύσταση της Δημ. Επιχείρησης ήταν μόνο η παράταξη του κ. Κούπα. Ο κ..
Κούπας ανέφερε ότι όλες οι Δ.Ε. είχαν την ίδια ατυχή κατάληξη και ο ίδιος δεν θεωρεί ότι η
συγκεκριμένη Δημοτική Επιχείρηση θα έχει καλύτερα αποτελέσματα από την τωρινή
Κοινωνική Υπηρεσία, ενώ τόνισε ότι ο κρατισμός καταλήγει στην υπερχρέωση και οι Δ.Ε.
συντήνουν και αυξάνουν το σπάταλο και διεφθαρμένο κράτος.
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