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ΘΕΜΑ: «Έγκριση του Κανονισµού Οικονοµικής ∆ιαχείρισης της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, βάσει της αριθ. 27/2011 
διαβιβασθείσας απόφασης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου»  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στον ανοικτό αίθριο χώρο του «Πολυχώρου» της οδού ∆ροσίνη που 
βρίσκεται στο Μεσαίο Κουκλάκι στη Ν. Χαλκηδόνα, σήµερα στις 25.07.2011, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 8.30 µ.µ., ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 8651 /21.07.2011 
έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 15/2011) του Προέδρου αυτού κ. Παντελή 
Χρ. Γρετζελιά, 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 : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
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: 191/ 2011 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου:  9051/1-8-2011 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Π. Τοµπούλογλου 
Τηλ.: 213-2049028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
Ε-mail: proedros-ds@neafiladelfeia.gr 
          pgretzelias@gmail.com 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 25.07.2011 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 17/2011 του ∆.Σ. 
του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην 
οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
12.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
18. ΚΑΛΟΣΤΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
19. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Ειδική Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, η κα Πετρούλα Π. Τοµπούλογλου, ΠΕ 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού, µόνιµη 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 25 παρόντες 
και 8 απόντες, ως ακολούθως: 
           
     
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής                  Κανταρέλης ∆ηµήτριος              
Μπόβος Χαράλαµπος                  Παπανίκα Αικατερίνη     
Κότσιρας Παύλος                                                     Λαζαρίδης Πέτρος   
Παϊδας Αδαµάντιος                    Κόντος Σταύρος   
Χωρινός Ζαχαρίας                                                     Κοσµά Σταυρούλα 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη       Πλάτανος Ελευθέριος    
Σιµιγδαλά Ειρήνη                               Γκούµα ∆ανάη-Εύα   
Παπαλουκά Ευτυχία          Πολίτης Σταύρος  
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
 Γραµµένος Σπυρίδων 
 Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
Βαλασσάς Βεργής  
Κλεοµένης-Αθανάσιος Μάλλιος 
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Σηµειώνεται ότι από την Συνεδρίαση απουσίαζε η ∆ήµαρχος κα Ευτυχία Γαϊτανά-

Αποστολάκη, για λόγους ασθενείας όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του ∆.Σ., αν και 

προσκλήθηκε νοµίµως και εµπροθέσµως. 

Επίσης κατά την έναρξη της Συνεδρίασης και µέχρι το τέλος αυτής, ήταν απούσα η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα 

∆ερµανούτσου ενώ παρούσα ήταν η κα Κυριακή Ναθαναήλ, Πρόεδρος του Συµβουλίου 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας. 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 

σηµερινή συνεδρίαση. 

 

Απουσίες :  

Οι 8 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης ήτοι οι κ.κ. 

∆. Κανταρέλης, Αικ. Παπανίκα, Π. Λαζαρίδης, Στ. Κόντος, Στ. Κοσµά, Ελ. Πλάτανος, ∆.-Ε. 

Γκούµα και Στ. Πολίτης ήσαν δικαιολογηµένοι, έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. 

Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Ο Πρόεδρος παρουσία των προαναφεροµένων παρόντων µελών αλλά χωρίς την ∆ήµαρχο, 

κήρυξε την έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 

Οι επικεφαλείς 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.∆.  

 

Προσελεύσεις: 

------ 

Αποχωρήσεις: 

Κατά το τέλος της συζήτησης του 2ου θέµατος της Η.∆. αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 

Σύµβουλος κ. Σπ. Γραµµένος. 
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9ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 9ο Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση την υπ΄αρ. 27/2011 διαβιβασθείσα Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Ανάπτυξης του ∆ήµου, ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ 
άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. 27/2011 απόφαση του ∆.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
του ∆ήµου µας που έχει ως εξής : 
 

« ΑΠΟΦ. 27/2011 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΌ  ΤΟ  4ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ∆ΙΟΙΚ.  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ.  

 
 Σήµερα 18/07/2011 ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00µµ συνεδρίασε το  

∆ιοικητικό  Συµβούλιο  της  Επιχείρησης  µετά από πρόσκληση  του Προέδρου  της  κ 
Καραβία Γεωργίου. 

  Αφού  διαπιστώθηκε  η  νόµιµη  απαρτία  γιατί  η σύνθεση των µελών 
του Συµβουλίου είναι η εξής : 
 

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
                                            

1. Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 
2. Καβακοπούλου Αγανίκη, Αντιπρόεδρος  
3. Βαλλίδου Νίκη 
4. Λαζαρίδης Νικόλαος 
5. Καρόγλας Πολύβιος 
6. Γκάρα Αικατερίνη 
7. ∆ηµακόπουλος Χρήστος 
8. Κυριαζόπουλος Χρήστος 
9. Κόκορη Μαρία 
10. Πλάτανος Ελευθέριος 
11. Χλαπάνας Ιωάννης 

 
 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πλάτανος Ελευθέριος 
2.Χλαπάνας Ιωάννης 
3.Βαλλίδου Νίκη 
4.Λαζαρίδης Νικόλαος 
5.Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 

 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. 
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Η κ. Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και εισηγήθηκε το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε την 

Έγκριση του   κανονισµού Οικονοµικής ∆ιαχείρισης της Κοινωφελούς επιχείρησης 

∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος και είπε τα ακόλουθα: 

Ο Νόµος 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης), στο άρθρο 109 παρ. 1 ορίζει ότι «Με 

απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µέσα σε προθεσµία 

δύο (2) µηνών από την εγκατάσταση των δηµοτικών αρχών, ορίζεται η επωνυµία, ο 

σκοπός, η διοίκηση, το κεφάλαιο, οι πόροι, η διάρκεια, η έδρα της κοινωφελούς 

επιχείρησης και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο κατά την κρίση του δηµοτικού 

συµβουλίου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου νοµιµότητας».   

 

Στον ∆ήµο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, δυνάµει της υπ’ αριθ.  84/2011 αποφάσεως 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που δηµοσιεύθηκε στο υπ' αριθµ. 933/ 23-5-2011, 

Τεύχος Β' της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως πραγµατοποιήθηκε η προβλεπόµενη στο 

άρθρο 109 συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων ∆ήµου Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 

και Ν. ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ και συστάθηκε η Κοινωφελής Επιχείρηση µε την επωνυµία 

«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝOΣ». 

 

Περαιτέρω, στο άρθρο 109  παρ. 3 σε συνδυασµό µε το άρθρο 257 ∆.Κ.Κ. (ν. 

3463/2006) προβλέπεται ότι, µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από τη 

δηµοσίευση της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί συγχώνευσης, το 

διοικητικό συµβούλιο της Επιχείρησης συντάσσει υποχρεωτικά  

α) Εσωτερικό Κανονισµό Υπηρεσιών,  

β) Κανονισµό Προσωπικού και  

γ) Κανονισµό Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

 
Ειδικότερα, ο  Κανονισµός Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, περιέχει άρθρα τα οποία, µεταξύ 
άλλων, καθορίζουν: 

• Τη διαχείριση – διάθεση των κερδών της Επιχείρησης, τη διαδικασία 
διαχειριστικού ελέγχου 

• Τα βιβλία λογιστικής απεικόνισης που υποχρεωτικά πρέπει να τηρούνται από 
την Οικονοµική Υπηρεσία της Επιχείρησης 

•  Τα περί προϋπολογισµού, απολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσης 

• Τις διαδικασίες και τα έγγραφα που απαιτούνται για τις εισπράξεις, τις 
πληρωµές, την καταβολή παγίας προκαταβολής 

ΑΔΑ: 4Α5ΝΩΗΓ-Π92



 6 

Μετά την ψήφισή του ο Κανονισµός Υπηρεσιών εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 256 παρ. 1 περ. ζ, ∆.Κ.Κ. (ν. 3463/2006). .  

Στην συνέχεια η Αντιπρόεδρος κάλεσε το ∆.Σ. να πάρει απόφαση σχετικά µε το Θέµα. 

Το  ∆.Σ.  αφού έλαβε υπ΄ όψιν του όλα τα παραπάνω: 

                                          Αποφασίζει Οµόφωνα 
 

Εγκρίνει τον Κανονισµό οικονοµικής διαχείρισης της Κοινωφελούς επιχείρησης 

∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος σύµφωνα  µε το σκεπτικό της απόφασης. 

 
 Η απόφαση αυτή πήρε  αρ. 27 /2011».  
                                                           

 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. έθεσε υπόψη του Σώµατος το κείµενο του 
Κανονισµού Οικονοµικής ∆ιαχείρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου, το οποίο 
έχει ως ακολούθως: 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
 

Άρθρο 1° 

Αντικείµενο του Κανονισµού 

 

Ο Κανονισµός αυτός ρυθµίζει τα θέµατα που αφορούν στην οικονοµική διαχείριση της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ 

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ» 

Άρθρο 2
ο
  

Νοµική µορφή Επιχείρησης 

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήμου Φλιαδέλφειας – Χαλκηδόνος προέκυψε από τη 
συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων ∆ήµου Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ και Ν. 

ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ, δυνάµει του άρθρου 109 Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) και 

συστάθηκε µε την υπ' αριθµ. 84/2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που δηµοσιεύθηκε 

στο υπ' αριθµ. 933/23-5-2011, Τεύχος Β' της Eφηµερίδας της Κυβερνήσεως.  Αποτελεί 

αυτοτελές Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 

3463/06 (∆.Κ.Κ.). 

Εδρα της Επιχείρησης είναι ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας Αττικής. 

 

Άρθρο 3ο 

∆ιαχείριση - ∆ιάθεση κερδών 

 

1. Η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύµφωνα µε ιδιαίτερο 

προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δηµοτική ή 

κοινοτική διαχείριση. 

2. Το οικονοµικό έτος της διαχείρισης των επιχειρήσεων συµπίπτει µε το ηµερολογιακό 

έτος. 
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3. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης, που εγκρίνεται από το 

δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο, τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τη διαχείριση, 

µετά την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, την αφαίρεση των 

αποσβέσεων και τη δηµιουργία του απαραίτητου αποθεµατικού, µπορεί να διατίθενται 

για τη βελτίωση ή την επέκταση των εγκαταστάσεων της επιχείρησης ή να διατίθενται 

στο ∆ήµο ή στην Κοινότητα για την εκτέλεση κοινωφελών έργων. 

  Μετά από απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου η εκτέλεση των 

κοινωφελών έργων της προηγούµενης παραγράφου µπορεί να γίνει από την ίδια την 

επιχείρηση, για λογαριασµό του ∆ήµου ή της Κοινότητας ή να διατεθούν τα καθαρά 

κέρδη της επιχείρησης για την παροχή υπηρεσιών προς το ∆ήµο ή την Κοινότητα ή την 

παροχή υπηρεσιών προς τους δηµότες. 

4. Με την ίδια διαδικασία το διοικητικό συµβούλιο της επιχείρησης, εκτιµώντας τους 

στόχους, την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα της, µπορεί να κρατήσει µέχρι 

δώδεκα τοις εκατό (12%) από τα καθαρά κέρδη, σε ιδιαίτερο λογαριασµό για την 

παροχή κινήτρων στους εργαζόµενους, µε τη µορφή πρόσθετης αµοιβής. 

Τα κριτήρια και η διαδικασία καταβολής των αµοιβών αυτών και κάθε αναγκαία 

λεπτοµέρεια καθορίζονται στον κανονισµό προσωπικού της επιχείρησης. 

 

 

Άρθρο 4° 
Βιβλία και στοιχεία 

 

1. Η επιχείρηση έχει την υποχρέωση τήρησης βιβλίων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 

Γ' κατηγορίας κατά την ισχύουσα νοµοθεσία. 

2. Τα βιβλία και στοιχεία, των οποίων δεν προβλέπεται η θεώρηση από τις διατάξεις του 

Κ.Φ.Σ., αυτά θεωρούνται, από το ∆ήµαρχο. 

 

Άρθρο 5° 
∆ιαχειριστικός Έλεγχος 

 

1. Τακτικός ∆ιαχειριστικός έλεγχος 
Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος των επιχειρήσεων γίνεται από δύο ελεγκτές, που 

επιλέγονται και διορίζονται από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο στην αρχή κάθε 

οικονοµικού έτους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η αµοιβή τους. Ως ελεγκτές 

ορίζονται ορκωτοί ελεγκτές ή πρόσωπα που έχουν το δικαίωµα να οριστούν ελεγκτές σε 

ανώνυµη εταιρεία. Ο ορισµός ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτικός στον έλεγχο 

επιχείρησης που έχει ετήσιο κύκλο εργασιών µεγαλύτερο από ένα εκατοµµύριο 

πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000 €) ευρώ. 

Ελεγκτές σε ανώνυµη εταιρία µπορούν να οριστούν πτυχιούχοι Ανώτατων Σχολών 

που έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος από το οικονοµικό επιµελητήριο της Ελλάδας. 

Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος της επιχείρησης, από τα πρόσωπα της 

παραγράφου 1 του άρθρου 261 του Κ.∆.Κ. διενεργείται µέχρι το τέλος Απριλίου, του 

επόµενου της διαχειριστικής περιόδου έτους. 

 

2. Έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος 

Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, µπορεί να διενεργείται 

έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος της επιχείρησης από ελεγκτές της προηγούµενης 

παραγράφου που ορίζονται από τον ίδιο. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και το ύψος της 

αµοιβής τους, η οποία βαρύνει την επιχείρηση. Έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος µπορεί 

επίσης να διενεργείται από ελεγκτές της προηγούµενης παραγράφου µε απόφαση του 

δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Σε κάθε περίπτωση µπορεί να διενεργείται έκτακτος 

διαχειριστικός έλεγχος και από Οικονοµικούς Επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονοµίας 
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και Οικονοµικών µετά από αίτηµα του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης ή του οικείου Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας. 

Σε περίπτωση έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου, σε εφαρµογή της παρ. 2 του 

άρθρου 261 του Κ.∆.Κ., η έκθεση των ελεγκτών αποστέλλεται στο όργανο που αποφάσισε 

τον έλεγχο και κοινοποιείται στην επιχείρηση και στο ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο. 

∆ιαχειριστικό έλεγχο µπορούν να διενεργούν και οι επιθεωρητές του Σώµατος 

Επιθεωρητών - Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Σ.Ε.Ε.∆.∆.), σύµφωνα µε το άρθρ. 6, παρ. 

1 περιπτ. β' του Ν. 2477/97, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 1, παρ. 1 του Ν. 2839/00 

και η διαδικασία γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 2477/97, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

 

Άρθρο 6° 
Προϋπολογισµός 

 

1. Η οικονοµική διαχείριση της επιχείρησης ενεργείται µε βάση το δικό της 

προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων, σύµφωνα µε το άρθρο 260 του Κ.∆.Κ. 

2. Ο προϋπολογισµός καταρτίζεται από την οικονοµική υπηρεσία, δύο µήνες πριν την 

έναρξη του οικονοµικού έτους, βάσει προβλέψεων που στηρίζονται σε οικονοµικά ή 

άλλα στοιχεία και υποβάλλεται προς έγκριση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

επιχείρησης, µετά από εισήγηση του Προέδρου. 

3. Μετά την έγκριση του από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, υποβάλλεται προς έγκριση στο 

∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο. Η έγκριση του προϋπολογισµού της επιχείρησης 

από το ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο, γίνεται το αργότερο εντός µηνός από την 

ψήφιση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ή της Κοινότητας. 

4. Σε περίπτωση χρηµατοδότησης της επιχείρησης από τον ∆ήµο ή την Κοινότητα, ο 

προϋπολογισµός περιέχει το αντίστοιχο ετήσιο µέρος του διετούς προγράµµατος 

δράσης, σύµφωνα µε το άρθρο 259 του Κ.∆.Κ. 

5. Οι αναµορφώσεις του Προϋπολογισµού γίνονται, εφόσον 

παρουσιαστούν ανάγκες, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης, 

που εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 

 

 

Άρθρο 7° 
Ισολογισµός και αποτελέσµατα χρήσεως 

 

Έως το τέλος Απριλίου του επόµενου της διαχειριστικής περιόδου έτους το 

διοικητικό συµβούλιο της επιχείρησης υποβάλλει στο δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο τον 

ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως µαζί µε σχετική έκθεση των ελεγκτών του 

άρθρου 261, καθώς και έκθεση του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης, ότι 

τηρήθηκαν οι σχετικές προβλέψεις της νοµοθεσίας και των κανονισµών της επιχείρησης. 

Στις ως άνω εκθέσεις περιλαµβάνεται ειδική αναφορά σχετικά µε την εκτέλεση του 

προγράµµατος δράσης του άρθρου 259 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 όπως κάθε φορά ισχύει). 

Το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο, µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή, 

αποφασίζει µε πράξη του για την έγκριση ή µη του ισολογισµού, διατυπώνοντας σχετικά 

και τις παρατηρήσεις του επ' αυτού. 

Άρθρο 8° 

Βιβλίο Απογραφής και Ισολογισµού 

 

  Στο βιβλίο Απογραφής και Ισολογισµού καταχωρείται στο τέλος κάθε χρήσης η 

απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Επιχείρησης οι απαιτήσεις, τα διαθέσιµα και οι 

υποχρεώσεις της. Η απογραφή και η αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων 
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διαθέσιµων και υποχρεώσεων της Επιχείρησης γίνεται µε βάση τον ισχύοντα Κ.Β.Σ., τον 

οποίο η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να ακολουθεί πάγια. 

  Στο βιβλίο Απογραφής και Ισολογισµού, πρέπει να καταχωρείται στο τέλος της 

χρήσης, εκτός από την απογραφή, ο Ισολογισµός της χρήσης η ανάλυση του λογαριασµού 

της γενικής εκµετάλλευσης, ο λογαριασµός αποτελεσµάτων της χρήσης και ο πίνακας 

διάθεσης των κερδών. 

  Πλην των ανωτέρω, το λογιστήριο της Επιχείρησης πρέπει να τηρεί βιβλίο-µητρώο 

των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται αναλυτικά τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Λογιστικό σχέδιο της Επιχείρησης. 

Επίσης, στο βιβλίο αυτό παρακολουθούνται αναλυτικά και οι αποσβέσεις κάθε πάγιου και 

περιουσιακού στοιχείου. 

 

Άρθρο 9° 

Εισπράξεις 

 

1.  Για τις συνολικές εισπράξεις της ηµέρας εκδίδεται γραµµάτιο είσπραξης που 

υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το ∆ιαχειριστή. Εάν ο Πρόεδρος ασκεί και 

καθήκοντα διαχειριστή, τότε υπογράφεται και από τον Αντιπρόεδρο (ή εάν οριστεί 

διαφορετικά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, από τον Πρόεδρο και από κάποιο άλλο 

µέλος του ∆.Σ. ή το Γενικό ∆ιευθυντή). Στο γραµµάτιο επισυνάπτονται τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει σαφώς το δικαίωµα είσπραξης από 

την Επιχείρηση και το χρηµατικό ποσό. 

2. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθορίζεται η λειτουργική διάρθρωση των 

εισπράξεων, κατά περίπτωση. 

3. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζονται αυτοί που εκπροσωπούν την 

Επιχείρηση στην είσπραξη χρηµάτων από τρίτους και γενικά των απαιτήσεων της 

Επιχείρησης. 

 

Άρθρο 10° 

Πληρωµές 

 

1. Για κάθε πληρωµή δαπάνης της Επιχείρησης εκδίδεται χρηµατικό ένταλµα πληρωµής 

που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. Στο ένταλµα αυτό επισυνάπτονται τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει σαφώς το δικαίωµα του 

δικαιούχου και το χρηµατικό ποσό. Το ένταλµα πληρωµής υπογράφεται και από τον 

αντιπρόεδρο ή το διευθυντή της επιχείρησης ή το λογιστή. 

2. Στο βασικό δικαιολογητικό της δαπάνης (τιµολόγιο, δελτίο παροχής υπηρεσιών, 

φορτωτική κ.λπ.) γίνεται πράξη εκκαθάρισης της δαπάνης που υπογράφεται από τον 

Πρόεδρο του ∆.Σ. ή το ∆ιευθυντή. 

3. Για κάθε πληρωµή είναι δυνατό να εκδίδεται επιταγή στο όνοµα του δικαιούχου, που 

υπογράφεται από αυτούς που ορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

4. Για τις δαπάνες που γίνονται χωρίς την έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

υποβάλλονται κάθε µήνα τα εκδοθέντα χρηµατικά εντάλµατα των δαπανών αυτών του 

προηγούµενου µήνα µε αναλυτική κατάσταση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο προς έγκριση 

και διάθεση της σχετικής πίστωσης. 

5. Σε κάθε χρηµατικό ένταλµα πρέπει να επισυνάπτεται η εγκριτική απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη δαπάνη, είτε αυτή λήφθηκε προ της δηµιουργίας της 

δαπάνης είτε µετά. 
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Άρθρο 11°  
Πάγια προκαταβολή 

 

1. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να δηµιουργηθεί πάγια προκαταβολή 

ποσού 2.000 ευρώ για την αντιµετώπιση µικρό-δαπανών. Το ποσό αυτό µπορεί να 

αυξάνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, χωρίς τροποποίηση του παρόντος 

κανονισµού, µέχρι 3.000 ευρώ. 

2. Η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής γίνεται από τον Πρόεδρο, το ∆ιαχειριστή ή το 

∆ιευθυντή (ή οποιοδήποτε άλλο στέλεχος ή µέλος του ∆.Σ. ή εργαζόµενο ή συνεργάτη 

εξουσιοδοτήσει η σχετική απόφαση του ∆.Σ.), ο οποίος παραδίδει στο Γενικό 

∆ιευθυντή ή στο ∆ιαχειριστή (κάθε µήνα ή αν συντρέχει λόγος σε µικρότερο χρονικό 

διάστηµα, µε απόδειξη) κατάσταση των δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια 

προκαταβολή µε τα σχετικά δικαιολογητικά. Στην κατάσταση αναγράφεται σε ειδική 

στήλη ο κωδικός αριθµός που βαρύνεται ξεχωριστά για κάθε δαπάνη. Ο Πρόεδρος ή ο 

∆ιευθυντής φροντίζει για την έγκριση των δαπανών από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και 

την έκδοση του χρηµατικού εντάλµατος για το σύνολο της δαπάνης και την ανανέωση 

της πάγιας προκαταβολής. Στο ένταλµα αυτό επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά της 

δαπάνης και η έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

3. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης ανανέωσης της πάγιας προκαταβολής, το χρηµατικό 

ένταλµα του ποσού που πλήρωσε εκδίδεται και προ της έγκρισης των δαπανών από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεώνεται να φέρει για 

έγκριση τα δικαιολογητικά της δαπάνης, στην πρώτη προσεχή συνεδρίαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και να φροντίσει να επισυναφθεί η απόφαση στο χρηµατικό 

ένταλµα. 

4. Κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους το ποσό της πάγιας προκαταβολής, στο σύνολο 

της, κατατίθεται στο ταµείο της Επιχείρησης. 

 

Άρθρο 12° 

Μελέτες 

 

1. Η ανάθεση εκπόνησης µελετών, γίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο από το οποίο και 

εγκρίνονται. 

2. Η ανάθεση εκπόνησης µελετών σε ιδιώτες καθώς και η επίβλεψη εκτέλεσης τους 

γίνεται στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν η σύνταξη αυτών και η επίβλεψη 

εκτέλεσης να γίνει από το στελεχιακό δυναµικό της επιχείρησης. 

3. Η ανάθεση της εκπόνησης µελετών γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3316/05 

(Φ.Ε.Κ. 42 Α 722-2-05): Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης 

µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύει 

και του άρθρου 209 παρ 4 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/06), όπως επίσης ισχύει κάθε φορά. 

 

Άρθρο 13° 
Εκτέλεση έργων, εργασιών και προµηθειών 

 

Η σύναψη συµβάσεων ανάθεσης των έργων, υπηρεσιών, µελετών και προµηθειών, 

καθώς και η σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου διενεργείται σύµφωνα µε τις αντίστοιχες 

ρυθµίσεις που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α. Το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να συντάσσει 

αντίστοιχους κανονισµούς στο πλαίσιο των ανωτέρω κανόνων. 

Άρθρο 14° 

∆ηµοπρασίες 
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Οι δηµοπρασίες διενεργούνται σύµφωνα µε τις αντίστοιχες ρυθµίσεις που ισχύουν 

για τους Ο.Τ.Α, κατά αναλογική εφαρµογή. 

 

Άρθρο 15° 
Επίλυση διαφόρων 

 

 Κάθε διαφορά που δηµιουργείται µεταξύ της Επιχείρησης και του αναδόχου επιλύεται µε 

διαιτησία, από δύο διαιτητές που ο ένας ορίζεται από την Επιχείρηση και ο άλλος από τον 

ανάδοχο. Ο ορισµός κάθε διαιτητή πρέπει να γίνει µέσα σε τρεις ηµέρες από την προσφυγή 

του συµβαλλοµένου. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των διαιτητών, ορίζεται από αυτούς 

επιδιαιτητής και σε περίπτωση ασυµφωνίας για τον ορισµό επιδιαιτητού, ορίζεται ως 

επιδιαιτητής ο Πρόεδρος Πρωτοδικών της έδρας της Επιχείρησης. 

 

Άρθρο 16° 
Παραλαβή έργων, εργασιών, µελετών και προµηθειών 

 

Η παραλαβή των έργων, προµηθειών, εργασιών ή µεταφορών γίνεται κατά 

αναλογική εφαρµογή των σχετικών διατάξεων που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α. 

Άρθρο 17° 

Εξαγωγή υλικού 

 

1. Η εξαγωγή υλικού ενεργείται για λόγους εκποίησης. Ο χαρακτηρισµός των υλικών ως 

αχρήστων γίνεται από Επιτροπή που ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Επιχείρησης και µετά από εισήγηση του τµήµατος προµηθειών για τα άχρηστα υλικά. 

2. Η εκποίηση υλικού που δεν είναι χρήσιµο για τις ανάγκες της Επιχείρησης, 

αποφασίζεται και διενεργείται σύµφωνα µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

3. Υπολείµµατα άχρηστου υλικού καταστρέφονται κατά τη διαδικασία που ορίζεται µε 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

Άρθρο 18° 
Ισχύς κανονισµού διαχείρισης 

 

Η ισχύς του παρόντος κανονισµού διαχείρισης, αρχίζει από την έγκριση του, από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο και τροποποιείται κατόπιν πρότασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

νέας έγκρισης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ». 

 

 

Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως εγκρίνει σχετικά. 
 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις 
τους. 
 
Ο κ. Χαρ. Τοµπούλογλου είχε δηλώσει σε προηγούµενο θέµα της αποψινής 
συζήτησης ότι η παράταξή του θα καταψηφίσει όλες τις σηµερινές εισηγήσεις που 
αφορούν θέµατα λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης δεδοµένου ότι δεν 
συµµετέχουν στο ∆.Σ. αυτής. 
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Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 
Στο σηµείο αυτό, δήλωσαν ότι δήλωσαν ότι τάσσονται κατά του θέµατος οι 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Χ. Τοµπούλογλου, Ι.Τοµπούλογλου, Χ. Κοπελούσος, Σ. 
Κοσκολέτος και Β.Βαλασσάς, ενώ ψηφίζουν λευκό οι κ.κ. Α. Μάλλιος και Λ. 
Γεωργαµλής. 
 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 
 

• Όλα τα προαναφερόµενα στοιχεία, 
• Τις διατάξεις του άρθρου 65  παρ. 1  του Ν. 3852/2010 
• Τις διατάξεις του άρθρου 256 παρ. 1 περ. ζ,. του Ν. 3463/2006, 

• Την παρ. 1 του άρθρου 257 του Ν. 3463/2006 

και είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 καθώς και των άρθρων 65, 67 
και 69 του Ν. 3852/2010 και έπειτα από διαλογική συζήτηση, 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(17  ΥΠΕΡ, 5 ΚΑΤΑ , 2 ΛΕΥΚΑ  9 ΑΠΟΝΤΕΣ)  
 
1. Εγκρίνει τον Κανονισµό Οικονοµικής ∆ιαχείρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, σύµφωνα µε την διαβιβασθείσα υπ΄αριθ. 
27/2011 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτής, που επισυνάπτεται στην 
παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.  
 
2. Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί ηλεκτρονικά στο Πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και 
στην Εφηµερίδα της Υπηρεσίας» στον ιστότοπο του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   191/ 2011. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

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

   

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                           ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Μπόβος Χαράλαµπος 

Κότσιρας Παύλος 
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Παϊδας Αδαµάντιος 

Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτης 

Παπαλουκά Ευτυχία 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 

Κουτσάκης Μιχαήλ 

Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καλόστος Ιερόθεος 

Παπακώστας Γεώργιος 

Καραβίας Γεώργιος 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 

Κοσκολέτος Σωτήριος 

Κοπελούσος Χρήστος 

Γεωργαµλής Λύσσανδρος 

Βαλασσάς Βεργής 

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                            ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
   
ΕΛ. ΣΟΥΛΑ 

 
 

Συν: - Κανονισµός Οικονοµικής ∆ιαχείρισης Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή-Κοινοποίηση: 
- Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου 
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ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – 

ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

ΚΑΝΟNΙΣΜΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 

Άρθρο 1° 

Αντικείµενο του Κανονισµού 

 

Ο Κανονισµός αυτός ρυθµίζει τα θέµατα που αφορούν στην οικονοµική διαχείριση της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ 

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ» 

Άρθρο 2
ο
  

Νοµική µορφή Επιχείρησης 

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήμου Φλιαδέλφειας – Χαλκηδόνος προέκυψε από τη 
συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων ∆ήµου Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ και Ν. 

ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ, δυνάµει του άρθρου 109 Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) και 

συστάθηκε µε την υπ' αριθµ. 84/2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που δηµοσιεύθηκε 

στο υπ' αριθµ. 933/23-5-2011, Τεύχος Β' της Eφηµερίδας της Κυβερνήσεως.  Αποτελεί 

αυτοτελές Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 

3463/06 (∆.Κ.Κ.). 

Εδρα της Επιχείρησης είναι ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας Αττικής. 

 

Άρθρο 3ο 

∆ιαχείριση - ∆ιάθεση κερδών 

 

4. Η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύµφωνα µε ιδιαίτερο 

προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δηµοτική ή 

κοινοτική διαχείριση. 

5. Το οικονοµικό έτος της διαχείρισης των επιχειρήσεων συµπίπτει µε το ηµερολογιακό 

έτος. 

6. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης, που εγκρίνεται από το 

δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο, τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τη διαχείριση, 

µετά την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, την αφαίρεση των 

αποσβέσεων και τη δηµιουργία του απαραίτητου αποθεµατικού, µπορεί να διατίθενται 

για τη βελτίωση ή την επέκταση των εγκαταστάσεων της επιχείρησης ή να διατίθενται 

στο ∆ήµο ή στην Κοινότητα για την εκτέλεση κοινωφελών έργων. 

  Μετά από απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου η εκτέλεση των 

κοινωφελών έργων της προηγούµενης παραγράφου µπορεί να γίνει από την ίδια την 

επιχείρηση, για λογαριασµό του ∆ήµου ή της Κοινότητας ή να διατεθούν τα καθαρά 

κέρδη της επιχείρησης για την παροχή υπηρεσιών προς το ∆ήµο ή την Κοινότητα ή την 

παροχή υπηρεσιών προς τους δηµότες. 

4. Με την ίδια διαδικασία το διοικητικό συµβούλιο της επιχείρησης, εκτιµώντας τους 

στόχους, την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα της, µπορεί να κρατήσει µέχρι 

δώδεκα τοις εκατό (12%) από τα καθαρά κέρδη, σε ιδιαίτερο λογαριασµό για την 

παροχή κινήτρων στους εργαζόµενους, µε τη µορφή πρόσθετης αµοιβής. 

Τα κριτήρια και η διαδικασία καταβολής των αµοιβών αυτών και κάθε αναγκαία 

λεπτοµέρεια καθορίζονται στον κανονισµό προσωπικού της επιχείρησης. 

 

 

Άρθρο 4° 
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Βιβλία και στοιχεία 

 

3. Η επιχείρηση έχει την υποχρέωση τήρησης βιβλίων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 

Γ' κατηγορίας κατά την ισχύουσα νοµοθεσία. 

4. Τα βιβλία και στοιχεία, των οποίων δεν προβλέπεται η θεώρηση από τις διατάξεις του 

Κ.Φ.Σ., αυτά θεωρούνται, από το ∆ήµαρχο. 

 

Άρθρο 5° 
∆ιαχειριστικός Έλεγχος 

 

1. Τακτικός ∆ιαχειριστικός έλεγχος 

Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος των επιχειρήσεων γίνεται από δύο ελεγκτές, που 

επιλέγονται και διορίζονται από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο στην αρχή κάθε 

οικονοµικού έτους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η αµοιβή τους. Ως ελεγκτές 

ορίζονται ορκωτοί ελεγκτές ή πρόσωπα που έχουν το δικαίωµα να οριστούν ελεγκτές σε 

ανώνυµη εταιρεία. Ο ορισµός ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτικός στον έλεγχο 

επιχείρησης που έχει ετήσιο κύκλο εργασιών µεγαλύτερο από ένα εκατοµµύριο 

πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000 €) ευρώ. 

Ελεγκτές σε ανώνυµη εταιρία µπορούν να οριστούν πτυχιούχοι Ανώτατων Σχολών 

που έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος από το οικονοµικό επιµελητήριο της Ελλάδας. 

Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος της επιχείρησης, από τα πρόσωπα της 

παραγράφου 1 του άρθρου 261 του Κ.∆.Κ. διενεργείται µέχρι το τέλος Απριλίου, του 

επόµενου της διαχειριστικής περιόδου έτους. 

 

2. Έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος 

Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, µπορεί να διενεργείται 

έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος της επιχείρησης από ελεγκτές της προηγούµενης 

παραγράφου που ορίζονται από τον ίδιο. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και το ύψος της 

αµοιβής τους, η οποία βαρύνει την επιχείρηση. Έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος µπορεί 

επίσης να διενεργείται από ελεγκτές της προηγούµενης παραγράφου µε απόφαση του 

δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Σε κάθε περίπτωση µπορεί να διενεργείται έκτακτος 

διαχειριστικός έλεγχος και από Οικονοµικούς Επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονοµίας 

και Οικονοµικών µετά από αίτηµα του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης ή του οικείου Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας. 

Σε περίπτωση έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου, σε εφαρµογή της παρ. 2 του 

άρθρου 261 του Κ.∆.Κ., η έκθεση των ελεγκτών αποστέλλεται στο όργανο που αποφάσισε 

τον έλεγχο και κοινοποιείται στην επιχείρηση και στο ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο. 

∆ιαχειριστικό έλεγχο µπορούν να διενεργούν και οι επιθεωρητές του Σώµατος 

Επιθεωρητών - Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Σ.Ε.Ε.∆.∆.), σύµφωνα µε το άρθρ. 6, παρ. 

1 περιπτ. β' του Ν. 2477/97, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 1, παρ. 1 του Ν. 2839/00 

και η διαδικασία γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 2477/97, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

 

Άρθρο 6° 
Προϋπολογισµός 

 

5. Η οικονοµική διαχείριση της επιχείρησης ενεργείται µε βάση το δικό της 

προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων, σύµφωνα µε το άρθρο 260 του Κ.∆.Κ. 

6. Ο προϋπολογισµός καταρτίζεται από την οικονοµική υπηρεσία, δύο µήνες πριν την 

έναρξη του οικονοµικού έτους, βάσει προβλέψεων που στηρίζονται σε οικονοµικά ή 

άλλα στοιχεία και υποβάλλεται προς έγκριση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

επιχείρησης, µετά από εισήγηση του Προέδρου. 

7. Μετά την έγκριση του από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, υποβάλλεται προς έγκριση στο 

∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο. Η έγκριση του προϋπολογισµού της επιχείρησης 
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από το ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο, γίνεται το αργότερο εντός µηνός από την 

ψήφιση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ή της Κοινότητας. 

8. Σε περίπτωση χρηµατοδότησης της επιχείρησης από τον ∆ήµο ή την Κοινότητα, ο 

προϋπολογισµός περιέχει το αντίστοιχο ετήσιο µέρος του διετούς προγράµµατος 

δράσης, σύµφωνα µε το άρθρο 259 του Κ.∆.Κ. 

5. Οι αναµορφώσεις του Προϋπολογισµού γίνονται, εφόσον 

παρουσιαστούν ανάγκες, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης, 

που εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 

 

 

Άρθρο 7° 
Ισολογισµός και αποτελέσµατα χρήσεως 

 

Έως το τέλος Απριλίου του επόµενου της διαχειριστικής περιόδου έτους το 

διοικητικό συµβούλιο της επιχείρησης υποβάλλει στο δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο τον 

ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως µαζί µε σχετική έκθεση των ελεγκτών του 

άρθρου 261, καθώς και έκθεση του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης, ότι 

τηρήθηκαν οι σχετικές προβλέψεις της νοµοθεσίας και των κανονισµών της επιχείρησης. 

Στις ως άνω εκθέσεις περιλαµβάνεται ειδική αναφορά σχετικά µε την εκτέλεση του 

προγράµµατος δράσης του άρθρου 259 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 όπως κάθε φορά ισχύει). 

Το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο, µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή, 

αποφασίζει µε πράξη του για την έγκριση ή µη του ισολογισµού, διατυπώνοντας σχετικά 

και τις παρατηρήσεις του επ' αυτού. 

Άρθρο 8° 

Βιβλίο Απογραφής και Ισολογισµού 

 

  Στο βιβλίο Απογραφής και Ισολογισµού καταχωρείται στο τέλος κάθε χρήσης η 

απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Επιχείρησης οι απαιτήσεις, τα διαθέσιµα και οι 

υποχρεώσεις της. Η απογραφή και η αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων 

διαθέσιµων και υποχρεώσεων της Επιχείρησης γίνεται µε βάση τον ισχύοντα Κ.Β.Σ., τον 

οποίο η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να ακολουθεί πάγια. 

  Στο βιβλίο Απογραφής και Ισολογισµού, πρέπει να καταχωρείται στο τέλος της 

χρήσης, εκτός από την απογραφή, ο Ισολογισµός της χρήσης η ανάλυση του λογαριασµού 

της γενικής εκµετάλλευσης, ο λογαριασµός αποτελεσµάτων της χρήσης και ο πίνακας 

διάθεσης των κερδών. 

  Πλην των ανωτέρω, το λογιστήριο της Επιχείρησης πρέπει να τηρεί βιβλίο-µητρώο 

των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται αναλυτικά τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Λογιστικό σχέδιο της Επιχείρησης. 

Επίσης, στο βιβλίο αυτό παρακολουθούνται αναλυτικά και οι αποσβέσεις κάθε πάγιου και 

περιουσιακού στοιχείου. 

 

Άρθρο 9° 

Εισπράξεις 

 

1.  Για τις συνολικές εισπράξεις της ηµέρας εκδίδεται γραµµάτιο είσπραξης που 

υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το ∆ιαχειριστή. Εάν ο Πρόεδρος ασκεί και 

καθήκοντα διαχειριστή, τότε υπογράφεται και από τον Αντιπρόεδρο (ή εάν οριστεί 

διαφορετικά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, από τον Πρόεδρο και από κάποιο άλλο 

µέλος του ∆.Σ. ή το Γενικό ∆ιευθυντή). Στο γραµµάτιο επισυνάπτονται τα απαραίτητα 
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δικαιολογητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει σαφώς το δικαίωµα είσπραξης από 

την Επιχείρηση και το χρηµατικό ποσό. 

4. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθορίζεται η λειτουργική διάρθρωση των 

εισπράξεων, κατά περίπτωση. 

5. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζονται αυτοί που εκπροσωπούν την 

Επιχείρηση στην είσπραξη χρηµάτων από τρίτους και γενικά των απαιτήσεων της 

Επιχείρησης. 

 

Άρθρο 10° 

Πληρωµές 

 

6. Για κάθε πληρωµή δαπάνης της Επιχείρησης εκδίδεται χρηµατικό ένταλµα πληρωµής 

που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. Στο ένταλµα αυτό επισυνάπτονται τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει σαφώς το δικαίωµα του 

δικαιούχου και το χρηµατικό ποσό. Το ένταλµα πληρωµής υπογράφεται και από τον 

αντιπρόεδρο ή το διευθυντή της επιχείρησης ή το λογιστή. 

7. Στο βασικό δικαιολογητικό της δαπάνης (τιµολόγιο, δελτίο παροχής υπηρεσιών, 

φορτωτική κ.λπ.) γίνεται πράξη εκκαθάρισης της δαπάνης που υπογράφεται από τον 

Πρόεδρο του ∆.Σ. ή το ∆ιευθυντή. 

8. Για κάθε πληρωµή είναι δυνατό να εκδίδεται επιταγή στο όνοµα του δικαιούχου, που 

υπογράφεται από αυτούς που ορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

9. Για τις δαπάνες που γίνονται χωρίς την έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

υποβάλλονται κάθε µήνα τα εκδοθέντα χρηµατικά εντάλµατα των δαπανών αυτών του 

προηγούµενου µήνα µε αναλυτική κατάσταση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο προς έγκριση 

και διάθεση της σχετικής πίστωσης. 

10. Σε κάθε χρηµατικό ένταλµα πρέπει να επισυνάπτεται η εγκριτική απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη δαπάνη, είτε αυτή λήφθηκε προ της δηµιουργίας της 

δαπάνης είτε µετά. 

 

Άρθρο 11°  
Πάγια προκαταβολή 

 

5. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να δηµιουργηθεί πάγια προκαταβολή 

ποσού 2.000 ευρώ για την αντιµετώπιση µικρό-δαπανών. Το ποσό αυτό µπορεί να 

αυξάνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, χωρίς τροποποίηση του παρόντος 

κανονισµού, µέχρι 3.000 ευρώ. 

6. Η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής γίνεται από τον Πρόεδρο, το ∆ιαχειριστή ή το 

∆ιευθυντή (ή οποιοδήποτε άλλο στέλεχος ή µέλος του ∆.Σ. ή εργαζόµενο ή συνεργάτη 

εξουσιοδοτήσει η σχετική απόφαση του ∆.Σ.), ο οποίος παραδίδει στο Γενικό 

∆ιευθυντή ή στο ∆ιαχειριστή (κάθε µήνα ή αν συντρέχει λόγος σε µικρότερο χρονικό 

διάστηµα, µε απόδειξη) κατάσταση των δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια 

προκαταβολή µε τα σχετικά δικαιολογητικά. Στην κατάσταση αναγράφεται σε ειδική 

στήλη ο κωδικός αριθµός που βαρύνεται ξεχωριστά για κάθε δαπάνη. Ο Πρόεδρος ή ο 

∆ιευθυντής φροντίζει για την έγκριση των δαπανών από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και 

την έκδοση του χρηµατικού εντάλµατος για το σύνολο της δαπάνης και την ανανέωση 

της πάγιας προκαταβολής. Στο ένταλµα αυτό επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά της 

δαπάνης και η έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

7. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης ανανέωσης της πάγιας προκαταβολής, το χρηµατικό 

ένταλµα του ποσού που πλήρωσε εκδίδεται και προ της έγκρισης των δαπανών από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεώνεται να φέρει για 

έγκριση τα δικαιολογητικά της δαπάνης, στην πρώτη προσεχή συνεδρίαση του 
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∆ιοικητικού Συµβουλίου και να φροντίσει να επισυναφθεί η απόφαση στο χρηµατικό 

ένταλµα. 

8. Κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους το ποσό της πάγιας προκαταβολής, στο σύνολο 

της, κατατίθεται στο ταµείο της Επιχείρησης. 

 

Άρθρο 12° 

Μελέτες 

 

4. Η ανάθεση εκπόνησης µελετών, γίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο από το οποίο και 

εγκρίνονται. 

5. Η ανάθεση εκπόνησης µελετών σε ιδιώτες καθώς και η επίβλεψη εκτέλεσης τους 

γίνεται στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν η σύνταξη αυτών και η επίβλεψη 

εκτέλεσης να γίνει από το στελεχιακό δυναµικό της επιχείρησης. 

6. Η ανάθεση της εκπόνησης µελετών γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3316/05 

(Φ.Ε.Κ. 42 Α 722-2-05): Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης 

µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύει 

και του άρθρου 209 παρ 4 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/06), όπως επίσης ισχύει κάθε φορά. 

 

Άρθρο 13° 
Εκτέλεση έργων, εργασιών και προµηθειών 

 

Η σύναψη συµβάσεων ανάθεσης των έργων, υπηρεσιών, µελετών και προµηθειών, 

καθώς και η σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου διενεργείται σύµφωνα µε τις αντίστοιχες 

ρυθµίσεις που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α. Το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να συντάσσει 

αντίστοιχους κανονισµούς στο πλαίσιο των ανωτέρω κανόνων. 

Άρθρο 14° 

∆ηµοπρασίες 

 

Οι δηµοπρασίες διενεργούνται σύµφωνα µε τις αντίστοιχες ρυθµίσεις που ισχύουν 

για τους Ο.Τ.Α, κατά αναλογική εφαρµογή. 

 

Άρθρο 15° 
Επίλυση διαφόρων 

 

 Κάθε διαφορά που δηµιουργείται µεταξύ της Επιχείρησης και του αναδόχου επιλύεται µε 

διαιτησία, από δύο διαιτητές που ο ένας ορίζεται από την Επιχείρηση και ο άλλος από τον 

ανάδοχο. Ο ορισµός κάθε διαιτητή πρέπει να γίνει µέσα σε τρεις ηµέρες από την προσφυγή 

του συµβαλλοµένου. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των διαιτητών, ορίζεται από αυτούς 

επιδιαιτητής και σε περίπτωση ασυµφωνίας για τον ορισµό επιδιαιτητού, ορίζεται ως 

επιδιαιτητής ο Πρόεδρος Πρωτοδικών της έδρας της Επιχείρησης. 

 

Άρθρο 16° 
Παραλαβή έργων, εργασιών, µελετών και προµηθειών 

 

Η παραλαβή των έργων, προµηθειών, εργασιών ή µεταφορών γίνεται κατά 

αναλογική εφαρµογή των σχετικών διατάξεων που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α. 

Άρθρο 17° 
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Εξαγωγή υλικού 

 

4. Η εξαγωγή υλικού ενεργείται για λόγους εκποίησης. Ο χαρακτηρισµός των υλικών ως 

αχρήστων γίνεται από Επιτροπή που ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Επιχείρησης και µετά από εισήγηση του τµήµατος προµηθειών για τα άχρηστα υλικά. 

5. Η εκποίηση υλικού που δεν είναι χρήσιµο για τις ανάγκες της Επιχείρησης, 

αποφασίζεται και διενεργείται σύµφωνα µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

6. Υπολείµµατα άχρηστου υλικού καταστρέφονται κατά τη διαδικασία που ορίζεται µε 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

Άρθρο 18° 
Ισχύς κανονισµού διαχείρισης 

 

Η ισχύς του παρόντος κανονισµού διαχείρισης, αρχίζει από την έγκριση του, από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο και τροποποιείται κατόπιν πρότασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

νέας έγκρισης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
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