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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                               Aριθ. Απόφ.: 22/2018 

 

                                                                                                                                                    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                                                                                                             

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 07/2018 

της τακτικής συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ-

ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 

              Σήµερα, ηµέρα Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 και ώρα 12:00 µ.µ στην έδρα της Κοινωφελούς, 

που βρίσκεται στο Λ. Χερσονήσου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της κα. ∆έσποινας Πλευράκη, η 

οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη του ∆.Σ., αρ. πρωτ: 167/11-05-2018 σύµφωνα µε το Άρθρο 3 

της Απ. ΥΠΕΣ∆∆Α 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).  

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η κ. Καψαλάκη Ευδοκία, υπάλληλος της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης για την τήρηση των πρακτικών.  

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω έξι (6) µέλη και απόντα το παρακάτω πέντε (5): 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  ΠΛΕΥΡΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 1. ΒΑΡ∆ΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

2.  ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΓΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

3.  ΑΓΓΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

4.  ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 4. ΚΛΩΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ 

5.  ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 
 

5. ΠΑΡΛΑΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

6.  BURCYK PETRA (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ ΤΗΣ  ΑΠΟΥΣΑΣ Κ. ΤΡΕΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ 
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ  Δ.Σ) 

  

 

Η Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Xερσονήσου (ΚΕ∆Χ) έπειτα από τη διαπίστωση 

απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 1
ο
 θέµα της ημερησίας διάταξης 

και έθεσε υπόψη τα εξής:  

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της 

μουσικής παιδείας των κατοίκων του Δήμου μας, εισηγούμαι προς το Διοικητικό Συμβούλιο την 

έγκριση της ίδρυσης της Δημοτικής Μικτής Χορωδίας Ενηλίκων και Παιδικής - Εφηβικής Χορωδίας 

Δήμου Χερσονήσου από την Κ.Ε.Δ.Χ. 
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Η ίδρυση της Δημοτικής Μικτής Χορωδίας Ενηλίκων και της Παιδικής - Εφηβικής Χορωδίας Δήμου 

Χερσονήσου έχει ως σκοπό την ανάπτυξη και διάδοση της χορωδιακής μουσικής στο Δήμο 

Χερσονήσου καθώς και την προβολή της ελληνικής, λυρικής, κλασσικής, σύγχρονης, 

παραδοσιακής μουσικής, εντός και εκτός των ορίων του Δήμου Χερσονήσου και την 

εκπροσώπηση του σε μουσικές άλλες εκδηλώσεις.  

Στόχος θα είναι η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και επιδίωξη τα οφέλη που προέρχονται από 

τη μουσική και τις τέχνες να είναι προσιτά σε όλους.  

Μέλημα πάντα της Επιχείρησης είναι η ανάπτυξη και υποστήριξη δράσεων κοινωφελούς και 

κοινωνικού χαρακτήρα, συναφών με την κοινωνική πρόνοια και την αλληλεγγύη, την παιδεία, τον 

πολιτισμό, τον αθλητισμό και το περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα η Επιχείρηση δραστηριοποιείται 

στους τομείς: 

 Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στον οποίο συμπεριλαμβάνεται, το Βοήθεια στο 

Σπίτι και το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Χερσονήσου καθώς και 

άλλες υποστηρικτικές δομές.  

 Παιδείας στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η ίδρυση και λειτουργία Δημοτικού Ωδείου που 

σκοπό έχει την ενθάρρυνση της δημιουργικότητας μέσα από την μουσική και τις τέχνες.  

  Αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων που 

σκοπό έχουν την ανάδειξη του αθλητικού ιδεώδους και την προώθηση της ευγενούς 

άμιλλας. 

 Περιβάλλοντος στον οποίο συμπεριλαμβάνεται, η εκπόνηση προγραμμάτων για την 

προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 

που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών.  

 Πολιτισμού στον οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται η λειτουργία φιλαρμονικής 

ορχήστρας και άλλων μουσικών συνόλων, η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών 

παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων χωρίς να αποκλείονται άλλες δράσεις 

όπως η ίδρυση και η λειτουργία χορωδίας για το σκοπό αυτό.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

1. Να εγκρίνει την ίδρυση Δημοτικής Χορωδίας από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου 

Χερσονήσου η οποία θα αποτελείται από δύο (2) τμήματα:  

  Μικτή Χορωδία Ενηλίκων 

  Παιδική -Εφηβική Χορωδία 

2. Να αναλάβει η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου την κάλυψη των αναγκαίων 

δαπανών όπως η αμοιβή μαέστρου και βοηθού καθώς και των λειτουργικών εξόδων όπως 

ενδυμασία των χορωδών, ηχητικά, μετακινήσεις, συμμετοχή και γενικά έξοδα 

παράστασης σε φεστιβάλ χορωδιών, στο πλαίσιο που δύναται η Επιχείρηση σύμφωνα με 

τον οικονομικό προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, στον οποίο θα αναφερθούμε 

αναλυτικά σε νεώτερη απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Χ. 

3. Να εξουσιοδοτήσει την Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου κ. 

Δέσποινα Πλευράκη για όλες τις περαιτέρω ενέργειες που θα απαιτηθούν για την 

υλοποίηση της παρούσας απόφασης.  
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ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Έπειτα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Προέδρου,  

καθώς και: 

 Την υπ' αριθ. Απόφ. 98/2011 ΦΕΚ 1022/26-5-2011 που αφορά στη συγχώνευση των 

Κοινωφελών Επιχειρήσεων των συνενωμένων Δήμων σε μια Κοινωφελή Επιχείρηση 

σύμφωνα με παρ. 1 και 2 του άρθρου 109 του Ν 3852/2010 με την επωνυμία: «Κοινωφελής 

Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου του Ν. 3463/2006 και με διακριτικό τίτλο Κ.Ε.Δ.Χ.  

 Στον τομέα πολιτισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου (ΦΕΚ 1022/26-05-

11) μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται η λειτουργία φιλαρμονικής ορχήστρας και άλλων 

μουσικών συνόλων, η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων 

πολιτιστικών εκδηλώσεων χωρίς να αποκλείονται άλλες δράσεις όπως η ίδρυση και η 

λειτουργία χορωδίας για το σκοπό αυτό. 

 Την υπ' αριθ. Απόφ. 02/2018 (ΑΔΑ: 61TKΟΛ6X-T48) σε ορθή επανάληψη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Χ με τίτλο «Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2018 της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου» όπου στον τομέα του πολιτισμού, στόχος για 

το τρέχον έτος αποτελεί η ίδρυση της Μικτής Χορωδίας Ενηλίκων και Παιδικής-Εφηβικής 

Χορωδίας που θα υλοποιηθεί από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου. 

 

                                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

                

1. Εγκρίνει την ίδρυση Δημοτικής Χορωδίας από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου    

Χερσονήσου η οποία θα αποτελείται από δύο (2) τμήματα:  

  Μικτή Χορωδία Ενηλίκων 

  Παιδική - Εφηβική Χορωδία 

2. Αναλαμβάνει η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου την κάλυψη των αναγκαίων 

δαπανών όπως η αμοιβή μαέστρου και βοηθού καθώς και των λειτουργικών εξόδων όπως 

ενδυμασία των χορωδών, ηχητικά, μετακινήσεις, συμμετοχή και γενικά έξοδα 

παράστασης σε φεστιβάλ χορωδιών, στο πλαίσιο που δύναται η Επιχείρηση σύμφωνα με 

τον οικονομικό προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, στον οποίο θα αναφερθούμε 

αναλυτικά σε νεώτερη απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Χ. 

3.  Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου κ. Δέσποινα 

Πλευράκη για όλες τις περαιτέρω ενέργειες που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση της 

παρούσας απόφασης.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 22/2018 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως  

 

 Η Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                                                                Τα Μέλη 

ΠΛΕΥΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ                                                                                                                    ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                                               ΑΓΓΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ                  

                                                                                                                                                          ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

                                                                                                                                              ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ                                                                                                                             

BURCYK PETRA 
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