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ΘΕΜΑ: «Έγκριση τροποποίησης α) του Εσωτερικού Κανονισµού Υπηρεσιών 
β) του Εσωτερικού Κανονισµού Προσωπικού και γ) του Κανονισµού 
Λειτουργίας του ∆.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου, βάσει των 
αριθ. 2/2013, 3/2013  και 26/2013 αντίστοιχων αποφάσεων του 
∆ιοικητικού της Συµβουλίου»  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
24.4.2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
5078/19-4-2013 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 12/2013) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Παπακώστα, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 
επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και 
στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 
 
 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 81/ 2013 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 5770/26-4-2013 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049029-028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 24.4.2013 τακτικής 
Συνεδρίασης Νο. 12/2013 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
3. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
4. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
5. ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ 
6. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
11. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
 

12. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
13. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
14. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
15. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
16. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
17. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
18.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
19. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
20. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
21. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
22. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

23. ΜΑΛΛΙΟΣ 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
24. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
25.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
27. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
28. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
29. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
30.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
31.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 
32. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
33. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 23 παρόντες 
και 10 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                          Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Κότσιρας Παύλος                                                Βαλασσάς Βεργής 
Παϊδας Αδαµάντιος                                             Γκούµα ∆ανάη-Εύα    
                                                                             Πολίτης Σταύρος     
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           Γρετζελιάς Παντελής 
Τάφας Ηλίας                                                        Παπανίκα Αικατερίνη                                            
Κουτσάκης Μιχαήλ                                            Παπαλουκά Ευτυχία 
Παπανικολάου Νικόλαος                                   ∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Παπακώστας Γεώργιος                                      Αγαγιώτου Βασιλική 
Καραβίας Γεώργιος                                            Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή                                     
Χατζηδάκη Μαρία                                                
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος    
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Τοµπούλογλου Ιωάννης                                      
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος                                         
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Χωρινός Ζαχαρίας 
Νικολόπουλος Φώτης 
Λαζαρίδης Πέτρος 
   
   
    
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσες  τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, όσο και η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Αιµιλία 

Σταθούλια. 

 

• Τα θέµατα της Η.∆. συζητήθηκαν µε την εξής σειρά: 1ο (το οποίο και τελικά 

αποσύρθηκε), 3ο , 4ο , 5ο , 6ο , 9ο , 7ο , 2ο  και 8ο .  

  

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Ο κ. Χ.Μπόβος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί 

του 6ου θέµατος της Η.∆ και επανήλθε κατά τη συζήτηση και πριν από την ψηφοφορία 

επί του 7ου θέµατος αυτής. 

• Οι κ.κ. Η.Τάφας και Ι.Τοµπούλογλου προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 9ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο κ. Ζ.Χωρινός αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί 

του 5ου θέµατος της Η.∆. 

 

Απουσίες :  

 

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 
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Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία της κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε 

την έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 

8ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  

 

8ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 8ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση τα υπ΄αριθµ. πρωτ. 1163/4-3-2013 και 1305/3-4-2013 διαβιβαστικά έγγραφα 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου και τις υπ΄αρ. 2/2013, 3/2013 και 
26/2013  διαβιβασθείσες Αποφάσεις του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, ανέφερε προς 
το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισµού 
Υπηρεσιών και του Εσωτερικού Κανονισµού Προσωπικού της 
Κ.Ε.∆.Φ.Χ.» 
 
 
 Σας διαβιβάζουµε τις υπ΄ αρ. 2/2013 και 3/2013 αποφάσεις του ∆Σ της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος µε τις οποίες 

εγκρίθηκε η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισµού Υπηρεσιών και 

Εσωτερικού Κανονισµού Προσωπικού αντίστοιχα της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. Παρακαλούµε για τις 

περαιτέρω ενέργειές σας προκειµένου να εγκριθούν από το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο. 

 

Α)  

ΑΠΟΦ 2/2013 

Αρ. πρωτ.: 1091 

 

 

ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩΗΓ-9ΗΩ



 5 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΌ  ΤΟ  1ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  ΤΟΥ  
∆ΙΟΙΚ.  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ.  

 

 Σήµερα  12/2/2013  ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:00 µµ συνήλθε το  

∆ιοικητικό  Συµβούλιο  της  Επιχείρησης  σε τακτική συνεδρίαση µετά από 

πρόσκληση  της Προέδρου  της  κ. Καβακοπούλου Αγανίκης. 

 

 Αφού  διαπιστώθηκε  η  νόµιµη  απαρτία, δεδοµένου ότι η σύνθεση των 

µελών του Συµβουλίου είναι η εξής : 

 

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Καβακοπούλου Αγανίκη, Πρόεδρος  

2. Καρόγλας Πολύβιος,  Αντιπρόεδρος 

3. Βαλλίδου Νίκη 

4. Λαζαρίδης Νικόλαος 

5. Κόκκορη-Αραβάνη Μαρία 

6. Λεωνίδας Μιχάλης  

7. Μποσινάκος Κωνσταντίνος 

8. Χλαπάνας Ιωάννης  

9. Χατζηδάκη Μαρία  

10. Πλάτανος Ελευθέριος 

11. Κυριαζόπουλος Χρήστος 

 

 ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Κόκκορη-Αραβάνη Μαρία 

2. Χλαπάνας Ιωάννης 

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. 

 

Η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία και εισηγούµενη το  2ο θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε την τροποποίηση του ΕΚΥ της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης, έθεσε υπόψη των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τα κάτωθι: 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 283 του ∆.Κ.Κ., συντάσσεται από το ∆.Σ. της 

επιχείρησης και εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Εσωτερικός 

Κανονισµός Υπηρεσιών σύµφωνα µε τον οποίο καθορίζονται η οργάνωση, η 

διάρθρωση, και οι αρµοδιότητες των υπηρεσιών, καθώς και το ανώτατο όριο 

του αριθµού του προσωπικού.   

 Με την απόφ. 39-2012 της Προέδρου, η παροχή της γνωµοδότησης 

επί των ενδεδειγµένων τροποποιήσεων του ΕΚΥ της ΚΕ∆ΦΧ ανατέθηκε 

απευθείας στην κ. Σφέτσου Μαρία, η οποία µε το υπ’ αρ. πρωτ. 953/27-12-

2012 υπόµνηµα που κατέθεσε εισηγείται προς το ∆Σ να προβεί σε 

τροποποιήσεις του περιεχοµένου µερικών από τα άρθρα του Ε.Κ.Υ., στις 

οποίες συµπεριλαµβάνεται και η απαλοιφή του όρου Γενικός ∆ιευθυντής, 

όπου αυτός αναφέρεται, και την αντικατάσταση αυτού µε τον όρο ∆ιευθυντής. 

 Στην συνέχεια, παρατίθενται Οι τροποποιήσεις που κρίθηκαν 

απαραίτητες, ως εξής: 

Στο άρθρο 2 (Γενική Μορφή Οργάνωσης της Επιχείρησης):  

Η παράγραφος 2 θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής: Οι εργασίες της 

Επιχείρησης διευθύνονται από τον Πρόεδρο ή τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ή 

τον ∆ιευθυντή, ο οποίος ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και είναι 

υπόλογος σε αυτό για την εύρυθµη λειτουργία της. 

Στο άρθρο 4 τροποποίηση  όσον αφορά τα τµήµατα της επιχείρησης µε 

καλύτερη απεικόνιση των δραστηριοτήτων αυτής 

Στο άρθρο 8 η πρώτη παράγραφος διατυπώνετε ως εξής: Ο διευθυντής 

προσλαµβάνεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης 

µετά από σχετική προκήρυξη, εφόσον δεν ακολουθείται το σύστηµα της 

προαγωγής (για τους ήδη υπηρετούντες εργαζόµενους).    

Στο άρθρο 10 θα πρέπει να παραλειφθεί η λέξη «Γενικής» ώστε ο τίτλος να 

διατυπωθεί ως εξής: «Αρµοδιότητες Γραµµατείας ∆ιεύθυνσης και ∆.Σ.».  

Η παρ. 3 θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής: «Υποβάλλει αντίγραφα των 

λαµβανοµένων αποφάσεων στην αρµόδια προς έγκριση ∆ιοικητική Αρχή και 

στην  ∆ιεύθυνση (αντί του ¨στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις¨) και στα αρµόδια 

Τµήµατα της Επιχείρησης» 

Η παρ. 5 θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής: « ∆ιεκπεραιώνει κάθε εργασία 

που της ανατίθεται από το ∆Σ , τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον 
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∆ιευθυντή, συνεργαζόµενη για τον σκοπό αυτό µε όλα 

τα Τµήµατα  της επιχείρησης». 

Η παρ. 6 θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής: 

«Παρέχει κάθε φύσης γραµµατειακή υποστήριξη για τις ανάγκες του ∆.Σ., του 

Προέδρου και του ∆ιευθυντή (δακτυλογραφήσεις Ελληνικών ή ξενόγλωσσων 

εγγράφων, αναπαραγωγή εγγράφων, χειρισµός τηλεφωνικού κέντρου, fax και 

ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας». 

Στο άρθρο 11 αντικαθίσταται όπου αναφέρετε η λέξη  τοµέας µε την λέξη 

Τµήµα. 

Στο άρθρο 12 θα πρέπει να διαµορφωθεί ως εξής: «Αρµοδιότητες Τµήµατος 

∆ιοικητικών – Οικονοµικών Υπηρεσιών» (αντί του « Αρµοδιότητες ∆ιεύθυνσης 

Οικονοµικής και ∆ιοικητικής Μέριµνας»). 

Επίσης, το περιεχόµενο του συγκεκριµένου   άρθρου θα πρέπει να 

αντικατασταθεί, δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 255 του Κ.∆.Κ., δεν 

µπορεί να υπάρχει παρά µόνο µία ∆ιεύθυνση και ένας ∆ιευθυντής της 

Επιχείρησης, ως εξής: 

«Το Τµήµα ∆ιοικητικών – Οικονοµικών Υπηρεσιών έχει σαν αντικείµενο την 

απεικόνιση των οικονοµικών πράξεων και την εξασφάλιση της οµαλής 

λειτουργίας της Επιχείρησης ως οικονοµικής µονάδας και τη διεξαγωγή 

όλων των γενικής φύσεως, διοικητικών και οικονοµικών λειτουργιών, που 

επιτρέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία των υπολοίπων Τµηµάτων και της 

Επιχείρησης γενικότερα.  

Λειτουργίες Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

- Tης παρακολούθησης και τήρησης του Κανονισµού Προσωπικού της 

Επιχείρησης. 

- Της τήρησης µητρώου και αρχείων προσωπικού. 

- Της τήρησης διαδικασιών που σχετίζονται µε τις κάθε φύσης διοικητικές 

υποθέσεις του προσωπικού (προσλήψεις, απολύσεις, στοιχεία ατοµικής και 

οικογενειακής κατάστασης, εξέλιξη, αµοιβές, άδειες, απουσίες, βεβαιώσεις, 

πειθαρχικά κ.λ.π.). 

- Της ενηµέρωσης του λογιστικού συστήµατος µε όλες τις αναγκαίες 

πληροφορίες στοιχείων προσωπικού που είναι απαραίτητες για τον 

προσδιορισµό των αµοιβών του. 

Έχει την ευθύνη : 
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-Της τήρησης όλων των απαραίτητων µισθοδοτικών καταστάσεων, 

καταστάσεων ασφαλιστικών ταµείων, φόρων και λοιπών υποχρεώσεων. 

-Της επικύρωσης όλων των αντιγράφων των εγγράφων. 

          -Της διαχείρισης των διαδικασιών πρωτοκόλλησης των κάθε είδους 

εισερχοµένων εγγράφων, της διανοµής αυτών στις επί µέρους υπηρεσίες και 

της διεκπεραίωσης – αποστολής όλων των εγγράφων στους αποδέκτες. 

Λειτουργίες Λογιστηρίου 

Το Λογιστήριο έχει την ευθύνη για τις πιο κάτω εργασίες: 

-Καταρτίζει σε συνεργασία µε τους υπεύθυνους των Τµηµάτων και τον 

∆ιευθυντή της Επιχείρησης, τον προϋπολογισµό Εσόδων - Εξόδων και 

παρακολουθεί την πορεία της εκτέλεσής του. Επίσης καταρτίζει τον 

ισολογισµό της χρήσης, τον απολογισµό Εσόδων - Εξόδων και όλες τις 

απαιτούµενες εκθέσεις.  

-Παρέχει κάθε είδους στοιχεία για τη διαµόρφωση των οικονοµικών 

προγραµµάτων της Επιχείρησης. 

-Τηρεί τις διαδικασίες απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων της 

Επιχείρησης (Λογαριασµοί λογιστικού σχεδίου, βιβλία, καταστάσεις κ.λ.π.) 

σύµφωνα µε το υφιστάµενο λογιστικό σχέδιο και τις σχετικές λογιστικές 

διαδικασίες. 

-Τηρεί τις διαδικασίες για τη διενέργεια κάθε είδους είσπραξης ή 

πληρωµής δαπανών της Επιχείρησης και εκτελεί όλες τις οικονοµικές 

δοσοληψίες που έχουν σχέση µε τις Τράπεζες.  

-∆ιαµορφώνει και παρακολουθεί το ταµειακό πρόγραµµα της 

Επιχείρησης και παρέχει πληροφόρησης προς την ∆ιοίκηση για την πορεία 

της Επιχείρησης από οικονοµικής και διαχειριστικής άποψης. 

-Παρέχει στοιχεία για την κοστολόγηση των έργων και υπηρεσιών της      

Επιχείρησης. 

-Επιµελείται την εκκαθάριση  και εντολή πληρωµής κάθε δαπάνης της 

Επιχείρησης, εκδίδει τα σχετικά εντάλµατα πληρωµών στο όνοµα των 

δικαιούχων, καταχωρεί αυτά στα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και ελέγχει τη 

νοµιµότητα της κάθε δαπάνης. 
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-Είναι αρµόδιο για τη σύνταξη των µισθοδοτικών καταστάσεων του 

προσωπικού (θεωρεί κάθε φύσης µισθοδοτικά στοιχεία του προσωπικού) 

και φροντίζει για την εκκαθάριση µισθών και ηµεροµισθίων καθώς και 

επιδοµάτων και προσαυξήσεων του προσωπικού που γίνονται σύµφωνα µε 

τα παραστατικά στοιχεία που στέλνονται από τα άλλα Τµήµατα. Παρακρατεί 

και αποδίδει τις εισφορές των ασφαλιστικών ταµείων του προσωπικού και 

µέριµνα για τις σχέσεις µε τα ασφαλιστικά ταµεία. 

-Καταρτίζει το τακτικό και έκτακτο σχέδιο χρηµατοδότησης, 

παρακολουθεί τα τραπεζικά και άλλα δάνεια και τηρεί όλα τα παραστατικά 

έγγραφα και αποδεικτικά δαπανών. 

-Καταρτίζει σε συνεργασία µε τον ∆ιευθυντή και το Τµήµα που θα 

αναλάβει το έργο, τις συµβάσεις για αναθέσεις του ∆ήµου ή άλλων φορέων. 

Για την κοστολόγηση των έργων έχει την ευθύνη της συγκέντρωσης όλων 

των απαραίτητων οικονοµικών στοιχείων (κόστος αγοράς πρώτων, 

βοηθητικών και αναλώσιµων υλικών, κόστος αγοράς υπηρεσιών, κόστος 

διαφόρων δαπανών λειτουργίας της επιχείρησης).  

Λειτουργίες Ταµείου 

Στο Ταµείο ανήκουν όλες οι αρµοδιότητες που απορρέουν από τις σχετικές 

διατάξεις. Ειδικότερα ενεργεί όλες τις εισπράξεις και πληρωµές, που 

βασίζονται σε νόµιµα δικαιολογητικά, τα οποία διαβιβάζονται από το 

Λογιστήριο. 

-Εκδίδει τα αποδεικτικά παραλαβής, συγκεντρώνει και καταχωρεί στα 

σχετικά λογιστικά βιβλία τις εισπράξεις εσόδων, καθώς και των 

πληρωθέντων χρηµατικών ενταλµάτων. 

-Φροντίζει για την απόδοση κρατήσεων που γίνονται υπέρ τρίτων µέσα 

στις  νόµιµες προθεσµίες. Κάθε µήνα συντάσσει και υποβάλλει στον 

υπεύθυνο του Τµήµατος κατάσταση της γενικής δοσοληψίας του Ταµείου 

του προηγούµενου µήνα. 

- Παρακολουθεί την κανονική εκτέλεση των συµβάσεων παροχής 

υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης από τρίτους (µεταφορές, ενοικιάσεις, 

συντηρήσεις κ.λ.π.). 

ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩΗΓ-9ΗΩ



 10 

Λειτουργίες Περιουσιακών Στοιχείων - Αποθήκης - ∆ιαχείρισης Υλικών, 

Προµηθειών 

-Φροντίζει για την καταγραφή και τήρηση ανάλογου αρχείου της ακίνητης 

περιουσίας και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της Επιχείρησης. 

-Επιµελείται της τήρησης αρχείου κληροδοτηµάτων και µεριµνά για την 

αξιοποίησή τους. 

-Τηρεί αρχείο ακινήτων και διενεργεί δηµοπρασίες για την µίσθωσή τους. 

-Παρακολουθεί, σε συνεργασία µε το Νοµικό Σύµβουλο τις 

αναπροσαρµογές των µισθώσεων και τη σωστή τήρηση των συµφωνητικών. 

-Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών παραλαβής, ασφαλούς 

αποθήκευσης, χορήγησης και παρακολούθησης των αναλώσιµων και των 

πάγιων υλικών σε ότι αφορά την λογιστική ενηµέρωση και την συµβατότητά 

τους προς το υφιστάµενο πλαίσιο του Κανονισµού Προµηθειών της 

Επιχείρησης και ειδικότερα έχει την ευθύνη : 

- Για την συγκέντρωση των παραγγελιών όλων των τµηµάτων 

- Για τον προγραµµατισµό διενέργειας διαγωνισµών προµηθειών, 

σύµφωνα µε τις παραπάνω παραγγελίες. 

- Για τη διεκπεραίωση διαδικασιών προµήθειας εξοπλισµού, 

εξαρτηµάτων και υλικών σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς (έρευνα 

αγοράς, διενέργεια διαγωνισµών, ετοιµασίας σχεδίων συµβάσεων κ.λ.π.). 

-Για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και παράδοση στο Λογιστήριο 

των αντίστοιχων τιµολογίων και αποδεικτικών παραστατικών για τη 

διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών. 

-Για την τήρηση αρχείων προµηθειών και προµηθευτών. 

  Στο Άρθρο 13  ¨Αρµοδιότητες Τµήµατος Πολιτισµού – Αθλητισµού: 

Η Παρ. 1 θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής: « Έχει την ευθύνη απέναντι 

στον Πρόεδρο & το ∆ιευθυντή για το σχεδιασµό και την υλοποίηση 

πολιτιστικών εκδηλώσεων». 

Στα άρθρα 14,16,17,20 γίνετε διόρθωση ως προς την αναδιατύπωση των 

τµηµάτων της επιχείρησης. 
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Στο Άρθρο 21: Θέσεις Εργασίας-Πίνακας ∆ιοικητικών Ενοτήτων : Οι 

µεταβολές εντοπίζονται  σε όλο των πίνακα ως κάτωθι: 

 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΟΜΑ      

1. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ (αντί του Γενική 

∆ιεύθυνση) 

- ∆ιευθυντής ΠΕ  1      

2. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

και ∆.Σ.  

-Υπάλληλος γραφείου 

 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε  2 
 

    

3. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

- Υπεύθυνος Τµήµατος 

- Υπάλληλος Γραφείου 

  Προσωπικό 

- Προπονητής 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε  

ΤΕ ή ∆Ε 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε 

ΠΕ ή ΤΕ 

1 

1 

1 

3 

 

     

4. ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (αντί του ∆ιεύθυνση Οικονοµικής 

και ∆ιοικητικής Μέριµνας) 

-Υπεύθυνος Τµήµατος 

(αντί του ∆ιευθυντής) 

 

- Λογιστής  

-Υπάλληλος Προµηθ. 

-∆ιαχειριστής /Ταµίας 

- Υπάλληλος 

-Καθαρίστρια 

- ΠΕ ή ΤΕ ή 

∆Ε 

 

 

- ΠΕ ή ΤΕ ή 

∆Ε 

- ΠΕ ή ΤΕ ή 

∆Ε 

- ΤΕ ή ∆Ε 

- ∆Ε ή ΥΕ 

1 

     

 

1 

 1 

1 

1 

1 

 

     

5. 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
- Υπεύθυνος Τµήµατος 

- Υπάλληλος γραφείου 
ΠΕ ή ΤΕ ή 

∆Ε 

ΤΕ ή ∆Ε 

1 

1 
     

6. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  - Υπεύθυνος Τµήµατος 

- ∆ιοικητικό προσωπικό 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε 

∆Ε 

1 

2 
     

7. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ και ΚΗΦΗ 

(Κ.Η.Φ.Η., Παιγνιοθήκη, Κοινων. 

Παντοπωλείο)  

- Υπεύθυνος Τµήµατος 

- Προϊστάµενος 

- Επιµελήτρια Πρόνοιας 

- Κοιν. Λειτουργός 

- Οικογ. Βοηθός 

- Ψυχολόγος 

- Νοσηλεύτρια 

- Υπάλληλος γραφείου 

- Οδηγός 

- Βοηθητικό Προσωπικό 

ΠΕ ή ΤΕ  

ΤΕ ή ∆Ε 

ΤΕ 

ΥΕ 

ΤΕ ή ∆Ε 

∆Ε  

ΥΕ 

∆Ε ή ΥΕ 

ΥΕ 

ΥΕ 

1 

3 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

     

8. ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - Υπεύθυνος Τµήµατος 

-Προϊστάµενος 

- Οδηγοί 

ΠΕ ή ΤΕ 

ΤΕ ή ∆Ε 

∆Ε ή ΥΕ  

1 

1 

4 

     

9. ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ  

-Κοιν. Λειτουργός 

- Νοσηλεύτρια 

- Βοηθητικό προσωπικό 

- Οδηγός 

- Οικ. Βοηθός 

ΤΕ 

ΤΕ ή∆Ε 

ΤΕ ή ∆Ε 

∆Ε ή ΥΕ 

ΥΕ 

4 

3 

2 

2 

4 

     

10. ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ - Βρεφονηπιοκόµος 

- Βοηθ. Βρεφονηπιοκ. 

- Μάγειρας 

- Καθαρίστρια 

 

ΠΕ ή ΤΕ 

ΤΕ ή ∆Ε 

∆Ε 

ΥΕ 

8 

4 

2 

2 

     

11. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ - Υπεύθυνος 

- Υπάλληλος Γραφείου 

- Μουσικός 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε 

∆Ε 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε 

1 

1 

1 
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- Εκπαιδευτικοί 

-Ζωγράφος 

 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε 

 

1 

1 

  ΣΥΝΟΛΟ  85      

 

Κατόπιν των ανωτέρω, τίθεται στην κρίση σας  σχέδιο τροποποίησης  του 

Κανονισµού Εσωτερικών Υπηρεσιών και προτείνεται η κατ’ άρθρο συζήτησή 

του και η εν συνεχεία ψήφιση του, µετά τις τυχόν τροποποιήσεις που θα 

εγκριθούν. Σηµειωτέον ότι οι άνωθεν τροποποιήσεις είναι απαραίτητες 

προκειµένου να εναρµονισθεί πλήρως ο Εσωτερικός Κανονισµός Υπηρεσιών 

της Κ.Ε.∆.Φ.Χ.  µε το περιεχόµενο των άρθρων του ν. 3463/2006 Κ.∆.Κ. και 

να αντικατοπτρίζει ακριβώς την λειτουργία των υπηρεσιών της. 

Ζητείται από το ∆Σ να εγκρίνει τις ως άνω τροποποιήσεις  στον Εσωτερικό 

Κανονισµό Υπηρεσιών όπως περιγράφονται  ανωτέρω, σύµφωνα µε το 

σκεπτικό της απόφασης, και στην συνέχεια να διαβιβάσει αυτόν στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο προς έγκριση. 

  Στην συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το ∆.Σ. να πάρει απόφαση 

σχετικά µε το θέµα. Το διοικητικό συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της 

προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη όλα τα 

παραπάνω: 

 
Αποφασίζει οµόφωνα 

 

Α. Εγκρίνει τον επισυναπτόµενο Εσωτερικό Κανονισµό Υπηρεσιών της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, ο οποίος 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης, όπως αυτός έχει 

τροποποιηθεί µε τις ανωτέρω επισηµάνσεις. 

Β. ∆ιαβιβάζει αυτόν προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Γ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί ηλεκτρονικά στο πρόγραµµα 
«∆ιαύγεια». 
 

Η απόφαση αυτή πήρε  αρ. 2/2013  

 

Β) 

 

ΑΠΟΦ 3/2013 

Αρ. πρωτ.: 1092 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΌ  ΤΟ  1ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  ΤΟΥ  
∆ΙΟΙΚ.  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ.  

 

 Σήµερα  12/2/2013  ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:00 µµ συνήλθε το  

∆ιοικητικό  Συµβούλιο  της  Επιχείρησης  σε τακτική συνεδρίαση µετά από 

πρόσκληση  της Προέδρου  της  κ. Καβακοπούλου Αγανίκης. 

 

 Αφού  διαπιστώθηκε  η  νόµιµη  απαρτία, δεδοµένου ότι η σύνθεση των 

µελών του Συµβουλίου είναι η εξής : 

 

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

12. Καβακοπούλου Αγανίκη, Πρόεδρος  

13. Καρόγλας Πολύβιος,  Αντιπρόεδρος 

14. Βαλλίδου Νίκη 

15. Λαζαρίδης Νικόλαος 

16. Κόκκορη-Αραβάνη Μαρία 

17. Λεωνίδας Μιχάλης  

18. Μποσινάκος Κωνσταντίνος 

19. Χλαπάνας Ιωάννης  

20. Χατζηδάκη Μαρία  

21. Πλάτανος Ελευθέριος 

22. Κυριαζόπουλος Χρήστος 

 

 ΑΠΟΝΤΕΣ  

3. Κόκκορη-Αραβάνη Μαρία 

4. Χλαπάνας Ιωάννης 

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. 

 

Η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία και εισηγούµενη το  3ο θέµα της 
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ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισµού 

Προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης, έθεσε υπόψη των µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου τα κάτωθι: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 283 του ∆.Κ.Κ., συντάσσονται από το ∆.Σ. της 

επιχείρησης και εγκρίνονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο οι κανονισµοί της 

επιχείρησης. 

Επειδή διαπιστώνεται ότι χρειάζεται να συµπληρωθούν η να διορθωθούν οι 

κανονισµοί σύµφωνα µε τα πρότυπα που υπάρχουν κατόπιν και της αλλαγής 

στο σύστηµα της βαθµολογικής και µισθολογικής εξέλιξης των εργαζοµένων 

της επιχείρησης µε βάσει τον Ν.4024/2011 ο οποίος εφαρµόζεται για τα ΝΠΙ∆ 

από 1/1/2013    προτείνεται στο  ∆.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου 

Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος να προβεί στην τροποποίηση του Εσωτερικού 

Κανονισµού Προσωπικού  αυτής.  

Τίθεται στην κρίση σας  το σχέδιο του αναθεωρηµένου Εσωτερικού 

Κανονισµού Προσωπικού όπως επισυνάπτεται κατωτέρω για κατ’ άρθρο 

συζήτησή του από το ∆Σ και την εν συνεχεία ψήφιση του, µετά τις τυχόν 

τροποποιήσεις που θα προταθούν. Σηµειωτέον ότι η αναθεώρηση του ΕΚΠ 

είναι απαραίτητη προκειµένου ο Εσωτερικός Κανονισµός Προσωπικού της 

Κ.Ε.∆.Φ.Χ.  να εναρµονισθεί µε το περιεχόµενο των διατάξεων του ν. 4024/11 

και να αντικατοπτρίζει ακριβώς το θεσµικό πλαίσιο  που ισχύει. 

Ζητείται από το ∆Σ να εγκρίνει την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισµού 

Προσωπικού σύµφωνα µε το σκεπτικό της απόφασης, και στην συνέχεια να 

διαβιβάσει αυτόν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση.  Στην 

συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το ∆.Σ. να πάρει απόφαση σχετικά µε το θέµα. 

Το διοικητικό συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της προέδρου, έπειτα 

από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω: 

 

 

 

 
Αποφασίζει οµόφωνα 
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Α. Εγκρίνει τον επισυναπτόµενο Εσωτερικό Κανονισµό Προσωπικού της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσας απόφασης, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί . 

Β. ∆ιαβιβάζει αυτόν προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Γ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί ηλεκτρονικά στο πρόγραµµα 
«∆ιαύγεια». 
 

Η απόφαση αυτή πήρε  αρ. 3/2013 και υπογράφεται ως εξής 

 
 
Γ)  
 

ΑΠΟΦ 26/2013 

Αρ. πρωτ.: 1276 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΌ  ΤΟ  3ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  ΤΟΥ  
∆ΙΟΙΚ.  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ.  

 

 Σήµερα  28/3/2013  ηµέρα Πέµπτη και ώρα 17:30 µµ συνήλθε το  

∆ιοικητικό  Συµβούλιο  της  Επιχείρησης  σε έκτακτη συνεδρίαση µετά από 

πρόσκληση  της Προέδρου  της  κ. Καβακοπούλου Αγανίκης. 

 Αφού  διαπιστώθηκε  η  νόµιµη  απαρτία, δεδοµένου ότι η σύνθεση των 

µελών του Συµβουλίου είναι η εξής : 

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

23. Καβακοπούλου Αγανίκη, Πρόεδρος  

24. Καρόγλας Πολύβιος,  Αντιπρόεδρος 

25. Βαλλίδου Νίκη 

26. Λαζαρίδης Νικόλαος 

27. Κόκκορη-Αραβάνη Μαρία 

28. Λεωνίδας Μιχάλης  

29. Μποσινάκος Κωνσταντίνος 

30. Χατζηδάκη Μαρία  

31. Πλάτανος Ελευθέριος 
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32. Χλαπάνας Ιωάννης 

33. Κυριαζόπουλος Χρήστος 

 ΑΠΟΝΤΕΣ  

5. Βαλλίδου Νίκη  

6. Χλαπάνας Ιωάννης 

7. Χατζηδάκη Μαρία 

8. Πλάτανος Ελευθέριος 

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. 

Η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία και εισηγούµενη το 3ο θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε την έγκριση της τροποποίησης του 

κανονισµού λειτουργίας του ∆Σ της Κ.Ε.∆.Φ.Χ., έθεσε υπόψη των µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου τα κάτωθι: 

Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 257 του Ν. 3463/2006, το διοικητικό 

συµβούλιο της επιχείρησης, µπορεί να συντάσσει µε απόφαση του και άλλους 

κανονισµούς, πέραν των υποχρεωτικών (Κανονισµός Εσωτερικών 

Υπηρεσιών, Κανονισµός Προσωπικού, Κανονισµός Οικονοµικής ∆ιαχείρισης). 

Όλοι οι κανονισµοί πρέπει να εγκρίνονται από το δηµοτικό συµβούλιο (παρ. 1 

άρθρου 256 Ν. 3463/06).  

Με την συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων των πρώην ∆ήµων Ν. 

Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνος, και την σύσταση µιας ενιαίας Κοινωφελούς 

Επιχείρησης µε την δηµοσίευση της συστατικής πράξης αυτής στο ΦΕΚ 

933/2011, καταρτίσθηκαν οι ανωτέρω προαναφερόµενοι υποχρεωτικοί 

κανονισµοί καθώς και ο Κανονισµός Λειτουργίας του ∆Σ της Κ.Ε.∆.Φ.Χ.  

Στο άρθρο 6 (Αρµοδιότητες  ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Προέδρου) 

περιγράφεται ο τρόπος που το ∆Σ  διοικεί την Επιχείρηση και διαχειρίζεται την 

περιουσία και τους πόρους αυτής,  καθώς και ο τρόπος που µπορεί να 

αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά την επιχείρηση .Επίσης περιγράφεται ο 

τρόπος µε τον οποίο  διοικεί την επιχείρηση ο Πρόεδρος  η ο Αντιπρόεδρος  

και οι αρµοδιότητες  αυτών  καθώς και οι αρµοδιότητες  των µελών του ∆Σ της 

επιχείρησης. 

Στις τελευταίες παραγράφους αναφέρεται το εξής απόσπασµα: »Στον 

Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. της Επιχείρησης παρόλο που 
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προβλέπεται από τον νόµο δεν θα δίδεται αποζηµίωση για τις υπηρεσίες τους 

παρά µόνον για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του ∆Σ ως µέλη» 

Επειδή αυτή η δυνατότητα  δίδεται από τις κείµενες διατάξεις  µε βάση την 

αριθµ.61995/2007(13-11-2007) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών µε την 

οποία προβλέπεται καταβολή αποζηµίωσης στον Πρόεδρο η στον 

Αντιπρόεδρο καθώς και στα µέλη του ∆Σ των Κοινωφελών Επιχειρήσεων  για 

τις υπηρεσίες που παρέχουν προς αυτήν.  Για  τον Πρόεδρο η τον  

Αντιπρόεδρο προσδιορίζεται  ως αµοιβή  το ποσό που καταβάλλεται ως έξοδα 

παράστασης στον Πρόεδρο του οικείου δηµοτικού συµβουλίου όπως αυτός 

έχει διαµορφωθεί µε βάσει άρθρο πρώτο υποπαρ Γ1 του Ν.4093/2012  . 

Ζητείται από το ∆Σ της επιχείρησης να εγκρίνει την τροποποίηση του 

κανονισµού λειτουργίας του ∆Σ της επιχείρησης απαλείφοντας την 

παράγραφο του άρθρου 6 αυτού ως προς την  µη καταβολή αµοιβής στον 

πρόεδρο και στον αντιπρόεδρο της επιχείρησης  η οποία αναφέρεται ως 

εξής:(»Στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. της Επιχείρησης παρόλο 

που προβλέπεται από τον νόµο δεν θα δίδεται αποζηµίωση για τις υπηρεσίες 

τους παρά µόνον για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του ∆Σ ως µέλη») 

και να  αντικατασταθεί το εδάφιο ως ακολούθως:  

»Στον Πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο του ∆Σ της επιχείρησης δύναται να 

καταβάλλεται αποζηµίωση για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην 

επιχείρηση, µε βάσει την αριθµ.61995/2007(13-11-2007) εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»  

Καθώς και να διορθώσει την παράλειψη στο άρθρο 4 του κανονισµού  

σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 255 του Ν.3463/06  µε την προσθήκη 

στην παράγραφο  ως εξής: Η Επιχείρηση µπορεί να  διοικείται από επταµελές 

(7)  έως ενδεκαµελές (11) ∆ιοικητικό  Συµβούλιο . 

  Στην συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το ∆.Σ. να πάρει απόφαση 

σχετικά µε το θέµα. Το διοικητικό συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της 

προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη όλα τα 

παραπάνω: 

 
Αποφασίζει οµόφωνα 
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Α. Εγκρίνει την τροποποίηση του κανονισµού λειτουργίας του ∆Σ µε την 

απαλοιφή από το άρθρο 6 του εξής εδαφίου : » Στον Πρόεδρο και τον 

Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. της Επιχείρησης παρόλο που προβλέπεται από τον 

νόµο δεν θα δίδεται αποζηµίωση για τις υπηρεσίες τους παρά µόνον για τη 

συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του ∆Σ ως µέλη» και την αντικατάσταση 

του ως ακολούθως:  

» Στον Πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο του ∆Σ της επιχείρησης δύναται να 

καταβάλλεται αποζηµίωση για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην 

επιχείρηση, µε βάσει την αριθµ.61995/2007(13-11-2007) εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»   

 Καθώς και να διορθώσει την παράλειψη στο άρθρο 4 του κανονισµού  

σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 255 του Ν.3463/06  µε την προσθήκη 

στην παράγραφο  ως εξής: Η Επιχείρηση µπορεί να  διοικείται από επταµελές 

(7)  έως ενδεκαµελές (11) ∆ιοικητικό  Συµβούλιο. 

Β. Η απόφαση αυτή να διαβιβαστεί προς έγκριση από τον ∆ΦΧ. 

Γ. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί ηλεκτρονικά στο  πρόγραµµα «∆ιαύγεια» 

µετά την έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε  αρ. 26/2013 και υπογράφεται ως εξής 

 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 

• Η Πρόεδρος του ∆.Σ. του Ν.Π. κα Α.Καβακοπούλου εισηγήθηκε το θέµα. Ο κ. 
Χ.Τοµπούλογλου υποστήριξε ότι ο αριθµός των µελών του ∆.Σ. πρέπει να 
είναι επακριβώς καθορισµένος και να εκπροσωπούνται σε αυτό όλες οι 
παρατάξεις της µειοψηφίας. Επίσης δεν συµφωνεί µε την καταβολή 
αποζηµίωσης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. του Ν.Π. 

 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 

• Κατά του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. 
Χ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος,  Ι.Τοµπούλογλου, Σπ. Γραµµένος, Σωτ. 
Κοσκολέτος και Χ.Κοπελούσος (σύνολο 5) ενώ ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
κ.Κ.Α.Μάλλιος ψήφισε λευκό. 
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Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τις υποβληθείσες µέσω των αριθ. 
2/2013, 3/2013 και 26/2013 αποφάσεων του ∆.Σ. του Ν.Π. εισηγήσεις, τα στοιχεία 
των σχετικών φακέλων όπως τέθηκαν υπόψη του Σώµατος µαζί µε όλα τα 
συνυποβληθέντα δικαιολογητικά και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
• Τις διατάξεις των άρθρων 256 και 257 του Ν. 3463/06 (∆.&Κ.Κώδικας) 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(16  ΥΠΕΡ - 5 ΚΑΤΑ – 1 ΛΕΥΚΟ)  
 

 
Απορρίπτει τις υποβληθείσες µε τις αριθ. 2/2013, 3/2013  και 26/2013 αποφάσεις 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου εισηγήσεις για 

την έγκριση τροποποίησης α) του Εσωτερικού Κανονισµού Υπηρεσιών β) του 

Εσωτερικού Κανονισµού Προσωπικού και γ) του Κανονισµού Λειτουργίας του ∆.Σ. 

του Νοµικού Προσώπου, δεδοµένου ότι κατά την διενεργηθείσα ψηφοφορία δεν 

συγκεντρώθηκε η απαιτούµενη από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 256 

παρ. 1ζ και 2 και  257 παρ. 1 του Ν. 3463/06 (∆.&Κ.Κώδικας) απόλυτη πλειοψηφία 

επί του συνολικού αριθµού των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (17 ψήφοι). 

 
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   81/2013. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                                    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Μπόβος Χαράλαµπος 
Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαµάντιος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Τάφας Ηλίας 
Κουτσάκης Μιχαήλ 

Παπανικολάου Νικόλαος 
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Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Νικολόπουλος Φώτης 

Λαζαρίδης Πέτρος 
 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Αβραµίκου Αναστασία 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  
 

- Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου 
- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου & ∆ιοικητικής Μέριµνας 
- Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού 
- Αυτοτελές Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας 

 
 
Συν.: - α) Εσωτερικός Κανονισµός Υπηρεσιών, β) Εσωτερικός Κανονισµός 
Προσωπικού και  γ) Κανονισµός Λειτουργίας του ∆.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
του ∆ήµου 
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