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ΘΕΜΑ: «Έγκριση του Κανονισµού Εργασιών ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, βάσει της 
αριθ. 29/2011 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: 193/ 2011 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου:  9053/1-8-2011 

∆/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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11ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 11ο Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση την υπ΄αρ. 29/2011 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. 29/2011 απόφαση του ∆.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
του ∆ήµου µας που έχει ως εξής : 
 

« ΑΠΟΦ. 29/2011 
 
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 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε την  

Έγκριση του κανονισµού λειτουργίας του ∆Σ  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».   

 

Στο ∆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 εργασιών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, περιέχει άρθρα τα 
οποία, µεταξύ άλλων, καθορίζουν: 
 

• Τον τρόπο διορισµού των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ορισµού του 
Προέδρου και Αντιπροέδρου αυτού 

• Τις αρµοδιότητες του ∆.Σ., του Προέδρου, Αντιπροέδρου κ.λπ. 

•  Τον τρόπο συνεδρίασης και λήψης των αποφάσεων 
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Μετά την ψήφισή του ο Κανονισµός εργασιών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 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 εργασιών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Κοινωφελούς επιχείρησης ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος σύµφωνα µε το σκεπτικό 

της απόφασης. 

 Η απόφαση αυτή πήρε  αρ. 29 /2011».                                        
 

                                                           

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

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 

 

«ΆΡΘΡΟ 1-Νοµική Μορφή- Έδρα Σφραγίδα 

 

Με την υπ' αριθµ. 84/2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που δηµοσιεύθηκε στο 

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

πραγµατοποιήθηκε η προβλεπόµενη στο άρθρο 109 Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα 

Καλλικράτης) η 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».  Αποτελεί αυτοτελές Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου, το 

οποίο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 252-270 του Ν. 3463/06. 

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

Η Επιχείρηση έχει τη δική της σφραγίδα το περιεχόµενο και το σχήµα της οποίας 

καθορίστηκε µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.). 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2-Σκοπός  

 

Σκοπός της Επιχείρησης είναι η ανάληψη δραστηριοτήτων, κυρίως, στους 

ακόλουθους τοµείς: 

• Κοινωνικής Πρόνοιας 

• Πολιτισµού 

• Περιβάλλοντος 

• Παιδείας 

Η υλοποίηση των Προγραµµάτων της Επιχείρησης, συνεισφέρει στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής, καθόσον προάγει τις κάτωθι, βασικές αρχές:  

ΑΔΑ: 4Α5ΝΩΗΓ-Ε6Θ



 7 

• ∆ηµιουργία  θέσεων απασχόλησης 

• Προώθηση  των ίσων ευκαιριών 

• Αύξηση  της απασχολησιµότητας των γυναικών 

• Βελτίωση  των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τα ηλικιωµένα και τα 

ανήµπορα άτοµα 

• Ανάπτυξη  και βελτίωση της κοινωνικής πολιτικής και µέριµνας για τους 

δηµότες 

• Αναβάθµιση  του επιπέδου ζωής των δηµοτών 

Ειδικότερα, ως κύριες δράσεις της Επιχείρησης, µπορούν να αναφερθούν οι εξής: 

 

i Η παροχή σε επαγγελµατικό επίπεδο υπηρεσιών κοινωνικής 

υποστήριξης και προώθησης της απασχόλησης προς ευπαθείς 

κοινωνικές οµάδες. 

ii Η ένταξη σε Κοινοτικά Προγράµµατα και πρωτοβουλίες, η εκτέλεση 

επιµορφωτικών και άλλων συναφών προγραµµάτων µε κοινοτική ή 

άλλη συγχρηµατοδότηση και µε αντικείµενα που σχετίζονται µε τις 

δραστηριότητές της. 

 iii Η εκπόνηση µελετών και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την  

   προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος. 

iv Η παροχή υπηρεσιών και συνεργασία µε άλλους φορείς ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ 

και ιδιώτες για θέµατα σχετικά µε τους στόχους και το αντικείµενό 

της. Η συµµετοχή σ' άλλες επιχειρήσεις των ΟΤΑ ή άλλων φορέων και 

οργανισµών, µε στόχο την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.  

v Η άσκηση των δραστηριοτήτων που της ανατίθεται από τον ∆ήµο 

βάσει 2ετούς προγράµµατος κοινωφελούς δράσης.  

 
ΑΡΘΡΟ 3 - Ορισµός ∆ιοικητικού  Συµβουλίου 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 109 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης), «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».  

Σε περίπτωση  που δεν υπάρχει  σύλλογος εργαζοµένων για να ορίσει εκπρόσωπο των 

εργαζοµένων, ο Πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης συγκαλεί  

όλους τους εργαζόµενους σε γενική συνέλευση για τον σκοπό αυτό. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο οφείλει να ορίζει στο διοικητικό συµβούλιο πρόσωπα από 

κάθε φύλο σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον µε το 1/3 των µελών του. Τυχόν δεκαδικός 

αριθµός στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι 

ίσο µε µισό της µονάδας και άνω. 

Εάν µέλη του διοικητικού συµβουλίου δεν αποδεχθούν τον ορισµό τους, µέσα σε 

τριάντα ηµέρες από την επίδοση του σχετικού εγγράφου ή παραιτηθούν ή πεθάνουν ή 

αντικατασταθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν.3463/2006 ή αν 

παραµείνουν κενές θέσεις µελών  για οποιοδήποτε άλλο λόγο, το διοικητικό 

συµβούλιο µέχρι να ορισθούν οι αντικαταστάτες  λειτουργεί νόµιµα  µε ελλιπή 

ΑΔΑ: 4Α5ΝΩΗΓ-Ε6Θ



 8 

σύνθεση, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τον αριθµό των µελών που 

απαιτείται για την απαρτία.  

 
ΑΡΘΡΟ 4 - ∆ιοίκηση 

  

Η Επιχείρηση διοικείται από επταµελές (7) ∆ιοικητικό  Συµβούλιο, τα µέλη του 

οποίου ορίζονται µαζί µε αναπληρωτές από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Από τα µέλη 

αυτά, τουλάχιστον τρείς (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του ∆ήµου, ένας (1) είναι 

εκπρόσωπος των εργαζοµένων, - αν αυτή απασχολεί περισσότερους από 20 

εργαζοµένους – υποδεικνυόµενος από τη Γενική Συνέλευση αυτών,  ένας (1) είναι 

εκπρόσωπος του κοινωνικού φορέα της περιοχής και τα λοιπά µέλη είναι δηµότες που 

έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της επιχείρησης. Στην περίπτωση 

των αιρετών µελών τουλάχιστον ένα µέλος εξ αυτών προέρχεται από τη µειοψηφία. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ορίζει από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,  τον 

Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. 

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακολουθεί την θητεία της  ∆ηµοτικής Αρχής. 

Σε κάθε περίπτωση η θητεία του λήγει το αργότερο τρεις (3) µήνες µετά την 

εγκατάσταση του νέου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να αντικατασταθούν κατά την διάρκεια 

της θητείας τους, µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που 

λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του νόµιµου αριθµού των µελών του. Ειδικά 

για την αντικατάσταση των εκπροσώπων των εργαζοµένων και του κοινωνικού 

φορέα της περιοχής απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του οργάνου που τους πρότεινε.  

Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του πέρα 

από τρεις µήνες συνεχώς, θεωρείται ότι παραιτήθηκε και µπορεί να αντικατασταθεί 

µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου. 

Αν µέλη του ∆.Σ. δεν δεχθούν τον ορισµό τους µέσα σε τριάντα µέρες από την 

επίδοση του σχετικού εγγράφου ή παραιτηθούν ή πεθάνουν ή αντικατασταθούν 

σύµφωνα µε τη προηγούµενη παράγραφο του άρθρου αυτού ή αν παραµείνουν κενές 

θέσεις µελών για οποιοδήποτε άλλο λόγο, αντικαθίστανται από τους αναπληρωτές 

τους και το ∆.Σ. λειτουργεί νόµιµα, µέχρι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ορίσει τους 

αντικαταστάτες τους. 

Νόµιµα επίσης λειτουργεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέχρι να οριστεί εκπρόσωπος 

των εργαζοµένων. 

Τα µέλη του ∆Σ δεν µπορούν να ορισθούν ως διευθυντές της επιχείρησης. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 - Τρόπος της λειτουργίας του ∆.Σ. 

 

Το ∆Σ συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον µια φορά τον µήνα και έκτακτα όταν οι 

υποθέσεις της Επιχείρησης το απαιτούν. 

Το ∆Σ συγκαλείται από τον Πρόεδρό του µε γραπτή πρόσκληση, ο οποίος 

υποχρεούται να το συγκαλέσει και όταν το ζητήσουν το  1/3 των µελών του ∆.Σ. ή ο 

∆ήµαρχος ή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Στην πρόσκληση για τη συνεδρίαση 

αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα προς συζήτηση θέµατα. Στις  δυο τελευταίες  

περιπτώσεις απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέµατα που θα 

συζητηθούν. Στις ίδιες περιπτώσεις  δεν µπορεί να επανυποβληθεί αίτηµα για το ίδιο 

θέµα, πριν παρέλθει δίµηνο, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση  του 

διοικητικού συµβουλίου, εκτός εάν γίνεται  επίκληση νεότερων στοιχείων.  

Στην πρόσκληση αναγράφεται επίσης η φράση "Σε περίπτωση που δεν µπορείτε να 

προσέλθετε λόγω κωλύµατος ή απουσία σας, παρακαλούµε να ειδοποιήσετε έγκαιρα 
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τον αναπληρωτή σας ή τον γραµµατέα του ∆.Σ." και στέλνεται σε όλα τα µέλη του 

∆.Σ., τακτικά και αναπληρωτές, τρείς (3) τουλάχιστον πλήρεις µέρες πριν από την 

καθορισµένη ηµεροµηνία συνεδρίασης. Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση µπορεί 

να σταλεί 24 ώρες πριν µε τον ίδιο τρόπο ή µε τηλεγραφική πρόσκληση. 

Το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, αν από τα µέλη του λάβουν µέρος στην συνεδρίαση 

τουλάχιστον 4 στα οποία πρέπει να περιλαµβάνεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. 

Μέλος του ∆.Σ. που απουσιάζει ή κωλύεται δεν µπορεί να αντιπροσωπευθεί από 

άλλον και αναπληρώνεται µόνον από το νόµιµο αναπληρωτή του. 

Οι αποφάσεις του ∆.Σ παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων  και σε 

περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου θεωρείται διπλή. Τα µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης  και µε 

την παρουσία τους υπήρξε απαρτία, και αν αποχωρήσουν, µεταγενέστερα, 

θεωρούνται παρόντα µέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. 

Για τις αποφάσεις του ∆.Σ. τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά 

υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη του ∆.Σ. που παρευρίσκονται στη 

συνεδρίαση. Τα πρακτικά τηρούνται από υπάλληλο της Επιχείρησης, που ορίζεται µε 

απόφαση του Προέδρου. Η µη υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της 

απόφασης. 

Κάθε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου  παίρνει ιδιαίτερο αριθµό και στην αρχή 

κάθε χρόνου  γίνεται νέα  αρίθµηση. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 - Αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Προέδρου 

 

Το ∆.Σ. διοικεί την Επιχείρηση και διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους 

αυτής, αποφασίζει δε για κάθε θέµα που αφορά την επιχείρηση.  

 Ιδιαίτερα: 

α. ∆ιορίζει και απολύει το προσωπικό και αποφασίζει για όλες τις µεταβολές της 

υπηρεσιακής τους κατάστασης, συµπεριλαµβανοµένου του ∆ιευθυντή της 

Επιχείρησης σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό υπηρεσιών του άρθρου 257 παρ. 

1α του ∆ΚΚ. 

β. Ψηφίζει τον προϋπολογισµό, εγκρίνει τον Ισολογισµό και καταρτίζει την 

έκθεση πεπραγµένων στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης. 

γ. Ψηφίζει τους κανονισµούς της Επιχείρησης (∆ιαχείρισης, εσωτερικών 

Υπηρεσιών, Προσωπικού κ.λ.π.). 

δ. Ψηφίζει το ετήσιο πρόγραµµα δράσης της ∆ηµοτικής Επιχείρησης. 

ε. Αποφασίζει για τον τρόπο ανάθεσης των µελετών, εκτέλεσης των έργων και 

διενέργειας των προµηθειών, αναθέτει την σύνταξη των µελετών και την εκτέλεση 

των έργων και εγκρίνει τις µελέτες και τις προµήθειες. 

στ. Αποφασίζει την άσκηση και παραίτηση από οποιοδήποτε ένδικο µέσο 

ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και διοικητικής αρχής, καθώς και τα σχετικά µε 

δικαστικούς ή εξώδικους συµβιβασµούς. 

ζ. Αποφασίζει την σύναψη κάθε φύσης δανείων, µπορεί για ασφάλειά τους να 

εκχωρεί το σύνολο ή µέρος από τις προσόδους της Επιχείρησης και αποφασίζει την 

παροχή δικαιωµάτων υποθήκης σε ακίνητά της. 

η. Γνωµοδοτεί για όλα τα θέµατα που αφορούν την Επιχείρηση,  εφόσον 

αυτά τα θέµατα ανήκουν στην αποφασιστική αρµοδιότητα του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 

θ. Υποβάλλει στην αρχή κάθε έτους το ετήσιο πρόγραµµα δράσης της 

Επιχείρησης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς ενηµέρωσή του µαζί µε τον ψηφισθέντα 
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προϋπολογισµό. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να λαµβάνει υπόψιν 

του τις υποδείξεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την τελική διαµόρφωση του 

προγράµµατος δράσης της.  

ι. Η Επιχείρηση υποχρεούται στην εκτέλεση των προγραµµάτων, που της 

αναθέτει ο ∆ήµος, εφόσον αυτό δεν είναι βλαπτικό προς τα οικονοµικά της 

επιχείρησης.  

ια. καθορίζει το αντίτιµο και τους όρους για τη χρήση των υπηρεσιών της ή  τη 

διάθεση τυχόν προϊόντων της επιχείρησης 

 

Ο Πρόεδρος ή τούτου κωλυοµένου ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 

α. Εκπροσωπεί την επιχείρηση ενώπιον των δικαστηρίων και πάσης αρχής. 

β. ∆ύναται ενώπιον προφανούς κινδύνου εξ' αναβολής να εγείρει και να 

αντικρούει αγωγές, να ασκεί ένδικα µέσα, να διορίζει πληρεξούσιους και να 

προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικο πράξη, προστατευτική για τα συµφέροντα της 

επιχείρησης, χωρίς απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Τις ανωτέρω πράξεις υποβάλλει αµέσως προς έγκριση στο Συµβούλιο. 

γ. Υπογράφει τα συµβόλαια της ∆ηµοτικής Επιχείρησης 

δ. Επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του ∆.Σ. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενηµερώνεται ανελλιπώς, µε εισήγηση του ∆ιευθυντή, για 

τις δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί το προηγούµενο διάστηµα. 

Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από πρόταση του ∆.Σ. της 

Επιχείρησης, µπορεί να καταβάλλεται αποζηµίωση στα µέλη του διοικητικού 

συµβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχουν σε αυτήν, όπως προβλέπεται από το 

άρθρο 255 του Ν. 3463/06. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται και το ύψος της 

αποζηµίωσης, το οποίο υπολογίζεται στα πλαίσια της απόφασης 61995/07 του 

Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης όπου καθορίζονται 

τα ανώτερα χρηµατικά όρια των ως άνω αποζηµιώσεων. 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 . Για τον καθορισµό των αποζηµιώσεων της 

παραγράφου αυτής λαµβάνεται οπωσδήποτε υπόψη η οικονοµική κατάσταση της 

επιχείρησης κατά την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο.   

Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετέχει χωρίς ψήφο ο ∆ιευθυντής της  Επιχείρησης. 

Στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. µπορεί να συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου, στελέχη 

της Επιχείρησης ή συνεργάτες, όταν συζητούνται θέµατα, που έχουν σχέση µε τις 

αρµοδιότητές τους. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 - ∆ιαδικασίες 

 

Τις συνεδριάσεις του ∆.Σ. διευθύνει ο Πρόεδρος του ∆.Σ., και όταν αυτός απουσιάζει 

ή κωλύεται ο Αντιπρόεδρος. 

Καθήκοντα γραµµατέως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ασκεί ένας  υπάλληλος της 

Επιχείρησης, που ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. 

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του ∆.Σ. καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών 

και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα παριστάµενα στην συνεδρίαση µέλη. Τα 

µέλη του ∆.Σ. δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών 

συνεδρίασης, στην οποία έχουν λάβει µέρος. Εχουν δικαίωµα, όµως, να ζητήσουν την 

καταχώρηση της γνώµης τους, αν έχουν διαφωνήσει στη λήψη της απόφασης κατά 

την συνεδρίαση.  
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Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδρίασης  από µέλος του ∆.Σ.,  που 

συµµετέχει σε αυτή, πρέπει να καταχωρείται στα πρακτικά. 

Αντίγραφα ή αποσπάσµατα των πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκδίδουν 

και επικυρώνουν ο Πρόεδρος του ∆.Σ. ή ο Αντιπρόεδρος. 

Ο ∆ιευθυντής έχει την ευθύνη για την καθαρογραφή των αποφάσεων του ∆.Σ., την 

ορθή απόδοση των πρακτικών των συνεδριάσεων και την εκτέλεση των αποφάσεων 

του ∆.Σ. 

Ο Γραµµατέας του ∆.Σ. επιµελείται: 

α. Της συγκέντρωσης των αναγκαίων στοιχείων για την ενηµέρωση του 

Προέδρου και των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της αλληλογραφίας αυτών 

και της πληρέστερης προπαρασκευής των θεµάτων που συζητούνται στο ∆.Σ. 

β.  Της καταχώρησης των αποφάσεων του ∆.Σ. σε ειδικό βιβλίο που αριθµείται 

και µονογράφεται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. Αντί του βιβλίου είναι δυνατή η χρήση 

φύλλων χαρτιού που βιβλιοδετούνται στο τέλος του οικονοµικού έτους. Σε 

περίπτωση χρήσης µαγνητοφώνου, επιµελείται της µαγνητοφώνησης και 

αποµαγνητοφώνησης των πρακτικών.  

Είναι επίσης δυνατή η χρήση µέσων υψηλής τεχνολογίας για την αποθήκευση, 

επεξεργασία και την αναπαραγωγή των πρακτικών ή περιλήψεων από αυτά. 

γ. Της κοινοποίησης των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στους 

ενδιαφερόµενους φορείς ή πρόσωπα σε συνεργασία µε τον ∆ιευθυντή. 

δ. Της υποβολής σε κάθε συνεδρίαση στον Πρόεδρο και τα µέλη των πρακτικών 

της προηγούµενης συνεδρίασης. 

ε. Της τήρησης αρχείου των αποφάσεων του ∆.Σ., του Προέδρου και του 

∆ιευθυντή. 

Το ∆.Σ φροντίζει για την εξασφάλιση της δηµοσιότητας των διαδικασιών και της 

λειτουργίας της Επιχείρησης µε διάφορα µέσα,  όπως είναι η ενηµέρωση των 

δηµοτών µε εκδόσεις ενηµερωτικών φυλλαδίων που περιέχουν τον προγραµµατισµό, 

τον προϋπολογισµό, τον Ισολογισµό και άλλα στοιχεία από την δραστηριότητα της 

Επιχείρησης, η δηµοσιότητα στη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού, προµηθειών 

και ανάθεσης µελετών ή έργων. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 - Εποπτεία-έγκριση αποφάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

Οι αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης εγκρίνονται από το 

δηµοτικό συµβούλιο, αν αυτές αφορούν: 

 α) Την ψήφιση του προϋπολογισµού, του ισολογισµού και της έκθεσης 

πεπραγµένων. 

 β) Την αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή την επιβάρυνση αυτών µε εµπράγµατο 

δικαίωµα.  

γ) Τη διάθεση των καθαρών κερδών ή τη διενέργεια επενδύσεων. 

 δ) Την αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης. 

 ε) Τη συγχώνευση ή τη λύση της επιχείρησης. 

 στ) Τη σύναψη δανείων και 

 ζ) Την έγκριση των κανονισµών του άρθρου 257 του ∆ΚΚ. 

Για τη νόµιµη λήψη ή έγκριση των ανωτέρω αποφάσεων απαιτείται η πλειοψηφία του 

συνόλου των µελών του αντίστοιχου συµβουλίου.  

Η έγκριση παρέχεται µέσα σε ένα (1) µήνα από τότε που κοινοποιήθηκε η απόφαση 

στο δηµοτικό συµβούλιο. Αν περάσει άπρακτη η προθεσµία αυτή, θεωρείται ότι η 

απόφαση του διοικητικού συµβουλίου έχει εγκριθεί. 
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ΑΡΘΡΟ 9 - Επιτροπές - Οµάδες εργασίας 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την εξυπηρέτηση του έργου του είναι δυνατό να 

συνιστά µε απόφασή του Επιτροπές για την άσκηση συγκεκριµένης δραστηριότητας 

ή Οµάδες Εργασίας για την µελέτη εξειδικευµένων θεµάτων. Στην απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζεται ο χρόνος λειτουργίας της Επιτροπής ή της Οµάδας 

εργασίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 - ∆ιαφύλαξη συµφερόντων της Επιχείρησης 

 

Απαγορεύεται ρητά στα µέλη του ∆.Σ. της Επιχείρησης, στον ∆ιευθυντή, αλλά και 

στο λοιπό προσωπικό της Επιχείρησης, να ενεργούν για δικό τους λογαριασµό ή για 

λογαριασµό τρίτων πράξεις που αναφέρονται στους επιδιωκόµενους σκοπούς της 

Επιχείρησης, και να µετέχουν σε εταιρίες οµόρρυθµες ή ετερόρρυθµους ή 

περιορισµένης ευθύνης, καθώς και να είναι µέτοχοι ανωνύµων εταιριών, που 

αναφέρονται στο καταστατικό για την σύσταση της Επιχείρησης εκτός εάν υπάρξει 

απόφαση του ∆.Σ. που εγκρίνει αυτές τις δραστηριότητες .  

 
ΑΡΘΡΟ 11 - Έγκριση-τροποποίηση κανονισµού. 

 

Ο παρών κανονισµός, αποτελούµενος από 9 άρθρα, εγκρίθηκε µε την υπ' αριθµ. 

………….. απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης και επικυρώθηκε 

µε την υπ' αριθµ. ………….. απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Τροποποιείται είτε ολικά είτε µερικά µε απόφαση του ∆.Σ. και εγκρίνεται από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 

 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 Ο Πρόεδρος                                                             Τα Μέλη» 

 
 

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. 
 
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. 

ΑΔΑ: 4Α5ΝΩΗΓ-Ε6Θ



 13 

 
 
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 Εργασιών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, σύµφωνα µε την διαβιβασθείσα 
υπ΄αριθ. 29/2011 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   193/ 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 

Παϊδας Αδαµάντιος 

Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτης 
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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 Εργασιών ∆ιοικητικού Συµβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 

 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή-Κοινοποίηση: 
- Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 
- Νοµική Υπηρεσία ∆ήµου 
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ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ - 

ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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 «ΆΡΘΡΟ 1- Νοµική Μορφή- Έδρα Σφραγίδα 

 

Με την υπ' αριθµ. 84/2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που δηµοσιεύθηκε στο 

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

πραγµατοποιήθηκε η προβλεπόµενη στο άρθρο 109 Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα 

Καλλικράτης) η 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».  Αποτελεί αυτοτελές Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου, το 

οποίο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 252-270 του Ν. 3463/06. 

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

Η Επιχείρηση έχει τη δική της σφραγίδα το περιεχόµενο και το σχήµα της οποίας 

καθορίστηκε µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.). 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2-Σκοπός  

 

Σκοπός της Επιχείρησης είναι η ανάληψη δραστηριοτήτων, κυρίως, στους 

ακόλουθους τοµείς: 

• Κοινωνικής Πρόνοιας 

• Πολιτισµού 

• Περιβάλλοντος 

• Παιδείας 

Η υλοποίηση των Προγραµµάτων της Επιχείρησης, συνεισφέρει στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής, καθόσον προάγει τις κάτωθι, βασικές αρχές:  

• ∆ηµιουργία  θέσεων απασχόλησης 

• Προώθηση  των ίσων ευκαιριών 

• Αύξηση  της απασχολησιµότητας των γυναικών 

• Βελτίωση  των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τα ηλικιωµένα και τα 

ανήµπορα άτοµα 

• Ανάπτυξη  και βελτίωση της κοινωνικής πολιτικής και µέριµνας για τους 

δηµότες 

• Αναβάθµιση  του επιπέδου ζωής των δηµοτών 

Ειδικότερα, ως κύριες δράσεις της Επιχείρησης, µπορούν να αναφερθούν οι εξής: 

 

i Η παροχή σε επαγγελµατικό επίπεδο υπηρεσιών κοινωνικής 

υποστήριξης και προώθησης της απασχόλησης προς ευπαθείς 

κοινωνικές οµάδες. 

ii Η ένταξη σε Κοινοτικά Προγράµµατα και πρωτοβουλίες, η εκτέλεση 

επιµορφωτικών και άλλων συναφών προγραµµάτων µε κοινοτική ή 

άλλη συγχρηµατοδότηση και µε αντικείµενα που σχετίζονται µε τις 

δραστηριότητές της. 

 iii Η εκπόνηση µελετών και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την  

   προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος. 

iv Η παροχή υπηρεσιών και συνεργασία µε άλλους φορείς ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ 

και ιδιώτες για θέµατα σχετικά µε τους στόχους και το αντικείµενό 

της. Η συµµετοχή σ' άλλες επιχειρήσεις των ΟΤΑ ή άλλων φορέων και 

οργανισµών, µε στόχο την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.  

v Η άσκηση των δραστηριοτήτων που της ανατίθεται από τον ∆ήµο 

βάσει 2ετούς προγράµµατος κοινωφελούς δράσης.  
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ΑΡΘΡΟ 3 - Ορισµός ∆ιοικητικού  Συµβουλίου 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 109 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης), «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».  

Σε περίπτωση  που δεν υπάρχει  σύλλογος εργαζοµένων για να ορίσει εκπρόσωπο των 

εργαζοµένων, ο Πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης συγκαλεί  

όλους τους εργαζόµενους σε γενική συνέλευση για τον σκοπό αυτό. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο οφείλει να ορίζει στο διοικητικό συµβούλιο πρόσωπα από 

κάθε φύλο σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον µε το 1/3 των µελών του. Τυχόν δεκαδικός 

αριθµός στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι 

ίσο µε µισό της µονάδας και άνω. 

Εάν µέλη του διοικητικού συµβουλίου δεν αποδεχθούν τον ορισµό τους, µέσα σε 

τριάντα ηµέρες από την επίδοση του σχετικού εγγράφου ή παραιτηθούν ή πεθάνουν ή 

αντικατασταθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν.3463/2006 ή αν 

παραµείνουν κενές θέσεις µελών  για οποιοδήποτε άλλο λόγο, το διοικητικό 

συµβούλιο µέχρι να ορισθούν οι αντικαταστάτες  λειτουργεί νόµιµα  µε ελλιπή 

σύνθεση, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τον αριθµό των µελών που 

απαιτείται για την απαρτία.  

 
ΑΡΘΡΟ 4 - ∆ιοίκηση 

  

Η Επιχείρηση διοικείται από επταµελές (7) ∆ιοικητικό  Συµβούλιο, τα µέλη του 

οποίου ορίζονται µαζί µε αναπληρωτές από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Από τα µέλη 

αυτά, τουλάχιστον τρείς (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του ∆ήµου, ένας (1) είναι 

εκπρόσωπος των εργαζοµένων, - αν αυτή απασχολεί περισσότερους από 20 

εργαζοµένους – υποδεικνυόµενος από τη Γενική Συνέλευση αυτών,  ένας (1) είναι 

εκπρόσωπος του κοινωνικού φορέα της περιοχής και τα λοιπά µέλη είναι δηµότες που 

έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της επιχείρησης. Στην περίπτωση 

των αιρετών µελών τουλάχιστον ένα µέλος εξ αυτών προέρχεται από τη µειοψηφία. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ορίζει από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,  τον 

Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. 

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακολουθεί την θητεία της  ∆ηµοτικής Αρχής. 

Σε κάθε περίπτωση η θητεία του λήγει το αργότερο τρεις (3) µήνες µετά την 

εγκατάσταση του νέου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να αντικατασταθούν κατά την διάρκεια 

της θητείας τους, µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που 

λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του νόµιµου αριθµού των µελών του. Ειδικά 

για την αντικατάσταση των εκπροσώπων των εργαζοµένων και του κοινωνικού 

φορέα της περιοχής απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του οργάνου που τους πρότεινε.  
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Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του πέρα 

από τρεις µήνες συνεχώς, θεωρείται ότι παραιτήθηκε και µπορεί να αντικατασταθεί 

µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου. 

Αν µέλη του ∆.Σ. δεν δεχθούν τον ορισµό τους µέσα σε τριάντα µέρες από την 

επίδοση του σχετικού εγγράφου ή παραιτηθούν ή πεθάνουν ή αντικατασταθούν 

σύµφωνα µε τη προηγούµενη παράγραφο του άρθρου αυτού ή αν παραµείνουν κενές 

θέσεις µελών για οποιοδήποτε άλλο λόγο, αντικαθίστανται από τους αναπληρωτές 

τους και το ∆.Σ. λειτουργεί νόµιµα, µέχρι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ορίσει τους 

αντικαταστάτες τους. 

Νόµιµα επίσης λειτουργεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέχρι να οριστεί εκπρόσωπος 

των εργαζοµένων. 

Τα µέλη του ∆Σ δεν µπορούν να ορισθούν ως διευθυντές της επιχείρησης. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 - Τρόπος της λειτουργίας του ∆.Σ. 

 

Το ∆Σ συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον µια φορά τον µήνα και έκτακτα όταν οι 

υποθέσεις της Επιχείρησης το απαιτούν. 

Το ∆Σ συγκαλείται από τον Πρόεδρό του µε γραπτή πρόσκληση, ο οποίος 

υποχρεούται να το συγκαλέσει και όταν το ζητήσουν το  1/3 των µελών του ∆.Σ. ή ο 

∆ήµαρχος ή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Στην πρόσκληση για τη συνεδρίαση 

αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα προς συζήτηση θέµατα. Στις  δυο τελευταίες  

περιπτώσεις απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέµατα που θα 

συζητηθούν. Στις ίδιες περιπτώσεις  δεν µπορεί να επανυποβληθεί αίτηµα για το ίδιο 

θέµα, πριν παρέλθει δίµηνο, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση  του 

διοικητικού συµβουλίου, εκτός εάν γίνεται  επίκληση νεότερων στοιχείων.  

Στην πρόσκληση αναγράφεται επίσης η φράση "Σε περίπτωση που δεν µπορείτε να 

προσέλθετε λόγω κωλύµατος ή απουσία σας, παρακαλούµε να ειδοποιήσετε έγκαιρα 

τον αναπληρωτή σας ή τον γραµµατέα του ∆.Σ." και στέλνεται σε όλα τα µέλη του 

∆.Σ., τακτικά και αναπληρωτές, τρείς (3) τουλάχιστον πλήρεις µέρες πριν από την 

καθορισµένη ηµεροµηνία συνεδρίασης. Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση µπορεί 

να σταλεί 24 ώρες πριν µε τον ίδιο τρόπο ή µε τηλεγραφική πρόσκληση. 

Το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, αν από τα µέλη του λάβουν µέρος στην συνεδρίαση 

τουλάχιστον 4 στα οποία πρέπει να περιλαµβάνεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. 

Μέλος του ∆.Σ. που απουσιάζει ή κωλύεται δεν µπορεί να αντιπροσωπευθεί από 

άλλον και αναπληρώνεται µόνον από το νόµιµο αναπληρωτή του. 

Οι αποφάσεις του ∆.Σ παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων  και σε 

περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου θεωρείται διπλή. Τα µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης  και µε 

την παρουσία τους υπήρξε απαρτία, και αν αποχωρήσουν, µεταγενέστερα, 

θεωρούνται παρόντα µέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. 

Για τις αποφάσεις του ∆.Σ. τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά 

υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη του ∆.Σ. που παρευρίσκονται στη 

συνεδρίαση. Τα πρακτικά τηρούνται από υπάλληλο της Επιχείρησης, που ορίζεται µε 

απόφαση του Προέδρου. Η µη υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της 

απόφασης. 

Κάθε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου  παίρνει ιδιαίτερο αριθµό και στην αρχή 

κάθε χρόνου  γίνεται νέα  αρίθµηση. 
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ΑΡΘΡΟ 6 - Αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Προέδρου 

 

Το ∆.Σ. διοικεί την Επιχείρηση και διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους 

αυτής, αποφασίζει δε για κάθε θέµα που αφορά την επιχείρηση.  

 Ιδιαίτερα: 

α. ∆ιορίζει και απολύει το προσωπικό και αποφασίζει για όλες τις µεταβολές της 

υπηρεσιακής τους κατάστασης, συµπεριλαµβανοµένου του ∆ιευθυντή της 

Επιχείρησης σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό υπηρεσιών του άρθρου 257 παρ. 

1α του ∆ΚΚ. 

β. Ψηφίζει τον προϋπολογισµό, εγκρίνει τον Ισολογισµό και καταρτίζει την 

έκθεση πεπραγµένων στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης. 

γ. Ψηφίζει τους κανονισµούς της Επιχείρησης (∆ιαχείρισης, εσωτερικών 

Υπηρεσιών, Προσωπικού κ.λ.π.). 

δ. Ψηφίζει το ετήσιο πρόγραµµα δράσης της ∆ηµοτικής Επιχείρησης. 

ε. Αποφασίζει για τον τρόπο ανάθεσης των µελετών, εκτέλεσης των έργων και 

διενέργειας των προµηθειών, αναθέτει την σύνταξη των µελετών και την εκτέλεση 

των έργων και εγκρίνει τις µελέτες και τις προµήθειες. 

στ. Αποφασίζει την άσκηση και παραίτηση από οποιοδήποτε ένδικο µέσο 

ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και διοικητικής αρχής, καθώς και τα σχετικά µε 

δικαστικούς ή εξώδικους συµβιβασµούς. 

ζ. Αποφασίζει την σύναψη κάθε φύσης δανείων, µπορεί για ασφάλειά τους να 

εκχωρεί το σύνολο ή µέρος από τις προσόδους της Επιχείρησης και αποφασίζει την 

παροχή δικαιωµάτων υποθήκης σε ακίνητά της. 

η. Γνωµοδοτεί για όλα τα θέµατα που αφορούν την Επιχείρηση,  εφόσον 

αυτά τα θέµατα ανήκουν στην αποφασιστική αρµοδιότητα του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 

θ. Υποβάλλει στην αρχή κάθε έτους το ετήσιο πρόγραµµα δράσης της 

Επιχείρησης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς ενηµέρωσή του µαζί µε τον ψηφισθέντα 

προϋπολογισµό. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να λαµβάνει υπόψιν 

του τις υποδείξεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την τελική διαµόρφωση του 

προγράµµατος δράσης της.  

ι. Η Επιχείρηση υποχρεούται στην εκτέλεση των προγραµµάτων, που της 

αναθέτει ο ∆ήµος, εφόσον αυτό δεν είναι βλαπτικό προς τα οικονοµικά της 

επιχείρησης.  

ια. καθορίζει το αντίτιµο και τους όρους για τη χρήση των υπηρεσιών της ή  τη 

διάθεση τυχόν προϊόντων της επιχείρησης 

 

Ο Πρόεδρος ή τούτου κωλυοµένου ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 

α. Εκπροσωπεί την επιχείρηση ενώπιον των δικαστηρίων και πάσης αρχής. 

β. ∆ύναται ενώπιον προφανούς κινδύνου εξ' αναβολής να εγείρει και να 

αντικρούει αγωγές, να ασκεί ένδικα µέσα, να διορίζει πληρεξούσιους και να 

προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικο πράξη, προστατευτική για τα συµφέροντα της 

επιχείρησης, χωρίς απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Τις ανωτέρω πράξεις υποβάλλει αµέσως προς έγκριση στο Συµβούλιο. 

γ. Υπογράφει τα συµβόλαια της ∆ηµοτικής Επιχείρησης 

δ. Επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του ∆.Σ. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενηµερώνεται ανελλιπώς, µε εισήγηση του ∆ιευθυντή, για 

τις δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί το προηγούµενο διάστηµα. 

ΑΔΑ: 4Α5ΝΩΗΓ-Ε6Θ



 20 

Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από πρόταση του ∆.Σ. της 

Επιχείρησης, µπορεί να καταβάλλεται αποζηµίωση στα µέλη του διοικητικού 

συµβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχουν σε αυτήν, όπως προβλέπεται από το 

άρθρο 255 του Ν. 3463/06. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται και το ύψος της 

αποζηµίωσης, το οποίο υπολογίζεται στα πλαίσια της απόφασης 61995/07 του 

Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης όπου καθορίζονται 

τα ανώτερα χρηµατικά όρια των ως άνω αποζηµιώσεων. 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 . Για τον καθορισµό των αποζηµιώσεων της 

παραγράφου αυτής λαµβάνεται οπωσδήποτε υπόψη η οικονοµική κατάσταση της 

επιχείρησης κατά την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο.   

Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετέχει χωρίς ψήφο ο ∆ιευθυντής της  Επιχείρησης. 

Στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. µπορεί να συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου, στελέχη 

της Επιχείρησης ή συνεργάτες, όταν συζητούνται θέµατα, που έχουν σχέση µε τις 

αρµοδιότητές τους. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 - ∆ιαδικασίες 

 

Τις συνεδριάσεις του ∆.Σ. διευθύνει ο Πρόεδρος του ∆.Σ., και όταν αυτός απουσιάζει 

ή κωλύεται ο Αντιπρόεδρος. 

Καθήκοντα γραµµατέως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ασκεί ένας  υπάλληλος της 

Επιχείρησης, που ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. 

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του ∆.Σ. καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών 

και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα παριστάµενα στην συνεδρίαση µέλη. Τα 

µέλη του ∆.Σ. δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών 

συνεδρίασης, στην οποία έχουν λάβει µέρος. Εχουν δικαίωµα, όµως, να ζητήσουν την 

καταχώρηση της γνώµης τους, αν έχουν διαφωνήσει στη λήψη της απόφασης κατά 

την συνεδρίαση.  

Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδρίασης  από µέλος του ∆.Σ.,  που 

συµµετέχει σε αυτή, πρέπει να καταχωρείται στα πρακτικά. 

Αντίγραφα ή αποσπάσµατα των πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκδίδουν 

και επικυρώνουν ο Πρόεδρος του ∆.Σ. ή ο Αντιπρόεδρος. 

Ο ∆ιευθυντής έχει την ευθύνη για την καθαρογραφή των αποφάσεων του ∆.Σ., την 

ορθή απόδοση των πρακτικών των συνεδριάσεων και την εκτέλεση των αποφάσεων 

του ∆.Σ. 

Ο Γραµµατέας του ∆.Σ. επιµελείται: 

α. Της συγκέντρωσης των αναγκαίων στοιχείων για την ενηµέρωση του 

Προέδρου και των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της αλληλογραφίας αυτών 

και της πληρέστερης προπαρασκευής των θεµάτων που συζητούνται στο ∆.Σ. 

β.  Της καταχώρησης των αποφάσεων του ∆.Σ. σε ειδικό βιβλίο που αριθµείται 

και µονογράφεται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. Αντί του βιβλίου είναι δυνατή η χρήση 

φύλλων χαρτιού που βιβλιοδετούνται στο τέλος του οικονοµικού έτους. Σε 

περίπτωση χρήσης µαγνητοφώνου, επιµελείται της µαγνητοφώνησης και 

αποµαγνητοφώνησης των πρακτικών.  

Είναι επίσης δυνατή η χρήση µέσων υψηλής τεχνολογίας για την αποθήκευση, 

επεξεργασία και την αναπαραγωγή των πρακτικών ή περιλήψεων από αυτά. 

γ. Της κοινοποίησης των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στους 

ενδιαφερόµενους φορείς ή πρόσωπα σε συνεργασία µε τον ∆ιευθυντή. 
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δ. Της υποβολής σε κάθε συνεδρίαση στον Πρόεδρο και τα µέλη των πρακτικών 

της προηγούµενης συνεδρίασης. 

ε. Της τήρησης αρχείου των αποφάσεων του ∆.Σ., του Προέδρου και του 

∆ιευθυντή. 

Το ∆.Σ φροντίζει για την εξασφάλιση της δηµοσιότητας των διαδικασιών και της 

λειτουργίας της Επιχείρησης µε διάφορα µέσα,  όπως είναι η ενηµέρωση των 

δηµοτών µε εκδόσεις ενηµερωτικών φυλλαδίων που περιέχουν τον προγραµµατισµό, 

τον προϋπολογισµό, τον Ισολογισµό και άλλα στοιχεία από την δραστηριότητα της 

Επιχείρησης, η δηµοσιότητα στη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού, προµηθειών 

και ανάθεσης µελετών ή έργων. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 - Εποπτεία-έγκριση αποφάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

Οι αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης εγκρίνονται από το 

δηµοτικό συµβούλιο, αν αυτές αφορούν: 

 α) Την ψήφιση του προϋπολογισµού, του ισολογισµού και της έκθεσης 

πεπραγµένων. 

 β) Την αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή την επιβάρυνση αυτών µε εµπράγµατο 

δικαίωµα.  

γ) Τη διάθεση των καθαρών κερδών ή τη διενέργεια επενδύσεων. 

 δ) Την αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης. 

 ε) Τη συγχώνευση ή τη λύση της επιχείρησης. 

 στ) Τη σύναψη δανείων και 

 ζ) Την έγκριση των κανονισµών του άρθρου 257 του ∆ΚΚ. 

Για τη νόµιµη λήψη ή έγκριση των ανωτέρω αποφάσεων απαιτείται η πλειοψηφία του 

συνόλου των µελών του αντίστοιχου συµβουλίου.  

Η έγκριση παρέχεται µέσα σε ένα (1) µήνα από τότε που κοινοποιήθηκε η απόφαση 

στο δηµοτικό συµβούλιο. Αν περάσει άπρακτη η προθεσµία αυτή, θεωρείται ότι η 

απόφαση του διοικητικού συµβουλίου έχει εγκριθεί. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 - Επιτροπές - Οµάδες εργασίας 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την εξυπηρέτηση του έργου του είναι δυνατό να 

συνιστά µε απόφασή του Επιτροπές για την άσκηση συγκεκριµένης δραστηριότητας 

ή Οµάδες Εργασίας για την µελέτη εξειδικευµένων θεµάτων. Στην απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζεται ο χρόνος λειτουργίας της Επιτροπής ή της Οµάδας 

εργασίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 - ∆ιαφύλαξη συµφερόντων της Επιχείρησης 

 

Απαγορεύεται ρητά στα µέλη του ∆.Σ. της Επιχείρησης, στον ∆ιευθυντή, αλλά και 

στο λοιπό προσωπικό της Επιχείρησης, να ενεργούν για δικό τους λογαριασµό ή για 

λογαριασµό τρίτων πράξεις που αναφέρονται στους επιδιωκόµενους σκοπούς της 

Επιχείρησης, και να µετέχουν σε εταιρίες οµόρρυθµες ή ετερόρρυθµους ή 

περιορισµένης ευθύνης, καθώς και να είναι µέτοχοι ανωνύµων εταιριών, που 

αναφέρονται στο καταστατικό για την σύσταση της Επιχείρησης εκτός εάν υπάρξει 

απόφαση του ∆.Σ. που εγκρίνει αυτές τις δραστηριότητες .  

 
ΑΡΘΡΟ 11 - Έγκριση-τροποποίηση κανονισµού. 
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Ο παρών κανονισµός, αποτελούµενος από 9 άρθρα, εγκρίθηκε µε την υπ' αριθµ. 

………….. απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης και επικυρώθηκε 

µε την υπ' αριθµ. ………….. απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Τροποποιείται είτε ολικά είτε µερικά µε απόφαση του ∆.Σ. και εγκρίνεται από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 

 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 Ο Πρόεδρος                                                             Τα Μέλη 
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