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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση – Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθµ. 46/28.02.2011 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά τη συγχώνευση των δύο 
Κοινωφελών Επιχειρήσεων των πρώην ∆ήµων Ν. Φιλαδέλφειας και Ν. 
Χαλκηδόνας σ΄ ένα Ν.Π.Ι.∆. του νέου ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος και 
την έγκριση της Συστατικής Πράξης αυτού.                              
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου της Νέας 
Φιλαδέλφειας «Ο Αθανάσιος ∆ιάκος» που στεγάζεται επί της οδού Ν. Τρυπιά αρ. 45, 
σήµερα στις 18.04.2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19.00 µ.µ., ύστερα από την 
αριθµ. πρωτ. 3916/14.04.2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 8/2011) 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: 84 / 2011 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 4134/20.04.2011 

∆/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 18.04.2011 
Συνεδρίασης Νο. 9/2011 του ∆.Σ. του ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω µοναδικό 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 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: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής                    Παπακώστας Γεώργιος             
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                             Καλόστος Ιερόθεος                     
Μπόβος Χαράλαµπος                    Παπανίκα Αικατερίνη   
Κότσιρας Παύλος                                                       Κοσµά Σταυρούλα 
Παϊδας Αδαµάντιος           Βαλασσάς Βεργής    
Χωρινός Ζαχαρίας                     Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη        Σταύρος Πολίτης  
Σιµιγδαλά Ειρήνη                               Μάλλιος Κλ.-Αθανάσιος 
Νικολόπουλος Φώτιος 
Παπαλουκά Ευτυχία     
Λαζαρίδης Πέτρος     
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καραβίας Γεώργιος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
 Γραµµένος Σπυρίδων 
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 Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
 Κόντος Σταύρος 
 Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
 Πλάτανος Ελευθέριος 
    
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση παρούσες ήταν τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

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

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας, κα Κυριακή 

Ναθαναήλ. 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 

σηµερινή συνεδρίαση. 

 

Απουσίες :  

1. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ι. Καλόστος απέστειλε στο Προεδρείο του ∆.Σ. την 

υπ΄αριθµ. πρωτ. 3852/12.04.2011 ιδιόχειρη επιστολή του µε την οποία ενηµερώνει ότι δεν 

θα µπορέσει να παραστεί στη σηµερινή συνεδρίαση. 

2. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας» 

κ.κ. Β. Βαλασσάς, ∆ανάη-Εύα Γκούµα και Στ. Πολίτης απέστειλαν στο Προεδρείο του 

∆.Σ. την υπ΄αριθµ. πρωτ. 3991/18.04.2011 επιστολή τους µε την οποία ενηµερώνουν ότι 

δεν θα µπορέσουν να παραστούν στη σηµερινή Συνεδρίαση, λόγω της συµµετοχής τους 

και της στήριξής τους στη συγκέντρωση που διοργανώνει το Κ.Κ.Ε. σήµερα στις 19.30 µ.µ. 

στο Σύνταγµα. 

3. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Γεώργιος Παπακώστας και Σταυρούλα Κοσµά 

ενηµέρωσαν προφορικά τον Πρόεδρο του ∆.Σ. ότι θα απουσιάσουν. 

4. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Αικατερίνη Παπανίκα και Αθ. Μάλλιος απουσίασαν 

χωρίς να ενηµερώσουν. 

 

Ο Πρόεδρος, παρουσία της κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την 

έναρξη της σηµερινής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στα 

συγκεκριµένα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

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.∆.  
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Προσελεύσεις : Κατά τη συζήτηση του 9ΟΥ Θέµατος της Η.∆. προσήλθε ο ∆ηµοτικός 

Σύµβουλος κ. Αθανάσιος-Κλεοµένης Μάλλιος, ο οποίος παρέµεινε µέχρι την λήξη της 

σηµερινής Συνεδρίασης.  

Αποχωρήσεις : ------- 

 

3ο ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το τρίτο Θέµα της Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης 

έδωσε τον λόγο στην ∆ηµοτική Σύµβουλο της Συµπολίτευσης και Αντιπρόεδρο της 

νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου κα Αγανίκη Καβακοπούλου, η οποία µε 

βάσει τόσο το υπ΄αριθµ. 9544/6512/08.04.2011 έγγραφο της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Αττικής στο οποίο επισηµαίνονταν συγκεκριµένες τροποποιήσεις που θα 

πρέπει να γίνουν σε ορισµένα άρθρα της Συστατικής Πράξης της νέας Κοινωφελούς 

Επιχείρησης του ενιαίου πλέον ∆ήµου, όπως αυτή εγκρίθηκε µε την υπ΄αρ. 46/2011 

Απόφαση του ∆.Σ., όσο και το εισηγητικό υπ΄αριθµ. 3897/12.04.2011 έγγραφο της 

κας ∆ηµάρχου ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  

 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Σε συνέχεια του υπ’ αριθµ. πρωτ. 9544/6512/8-3-2011 εγγράφου της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, βάσει του 
οποίου διατυπώθηκαν συγκεκριµένες παρατηρήσεις επί των άρθρων της Συστατικής 
Πράξης της νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης κατά τον έλεγχο νοµιµότητας της 
υπ΄αριθµ. 46/2011 Αποφάσεως του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, επανερχόµεθα και 
παρακαλούµε όπως εισάγετε σε προσεχές ∆ηµοτικό Συµβούλιο το παρακάτω θέµα, 
προς συζήτηση και λήψη απόφασης, ως ακολούθως: 
 
Τροποποιούµε από την υπ΄αρ. 46/28.02.2011 προγενέστερη Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής άρθρα της Συστατικής Πράξης της νέας Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του ενιαίου ∆ήµου µας, ως ακολούθως:  
 

1. Στο άρθρο 2, παράγραφος Α3, απαλείφεται η φράση «η παροχή χρηµατικών 
βοηθηµάτων». 

2. Στο άρθρο 2, η παράγραφος Β6, τροποποιείται ως εξής: «Η αξιοποίηση 
παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που 
παραχωρούνται από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς». 

3. Στο άρθρο 2, παράγραφος Β6, απαλείφεται το εξής: «Η κατασκευή, 
συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως γυµναστηρίων, 
αθλητικών κέντρων και χώρων άθλησης». 

4. Στο άρθρο 2, η παράγραφος ΣΤ, τροποποιείται ως εξής: Σύµφωνα µε το 
άρθρο 254 παρ 2 του ν. 3463/06 είναι δυνατή από την κοινωφελή επιχείρηση 
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η παράλληλη επιδίωξη των ανωτέρω σκοπών, οι οποίοι είναι µεταξύ τους 
συναφείς και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν εµπορικό ή βιοµηχανικό 
χαρακτήρα. 

5. Στο άρθρο 3, αφαιρείται η φράση «του Γενικού Γραµµατέα της Περιφερείας» 
και αντικαθίσταται µε την φράση «από τη δηµοσίευση της απόφασης της 
σύστασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως». 

6. Στο άρθρο 6, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η Κοινωφελής Επιχείρηση 
απασχολεί λιγότερους από 20 εργαζόµενους, επέρχεται η ακόλουθη 
τροποποίηση αντιστοίχως: «Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί 
περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόµενους, ορίζεται ως µέλος ένας (1) 
εκπρόσωπος των εργαζοµένων στην επιχείρηση, ο οποίος υποδεικνύεται από 
τη Γενική Συνέλευση αυτών και µειώνονται κατά ένας οι δηµότες ή οι κάτοικοι 
του ∆ήµου». 

7. Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής: «Έσοδα από ενοικίαση των 
εγκαταστάσεών της και εν γένει αξιοποίηση της περιουσίας της Επιχείρησης, 
εκτός εκείνων που τις έχουν παραχωρηθεί από άλλους φορείς» 

8. Προστίθεται ακροτελεύτιο άρθρο το οποίο αναφέρει: «Από την παρούσα 
απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του 
∆ήµου». 
 
 

Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις-διορθώσεις, η Συστατική Πράξη για την 
συγχώνευση των 2 Κοινωφελών Επιχειρήσεων των πρώην ∆ήµων Ν. Φιλαδέλφειας 
και Ν. Χαλκηδόνας σε ένα Ν.Π.Ι.∆. του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, παίρνει 
πλέον την εξής µορφή, ύστερα από τις προαναφερόµενες διορθώσεις που ζητήθηκαν 
από τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης :  
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ» 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3463/2006 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΣΚΟΠΟΣ 
 
Σκοπός της Επιχείρησης είναι η οργάνωση / ανάληψη δραστηριοτήτων και η παροχή 
υπηρεσιών στους κάτωθι αναφερόµενους τοµείς: 
 
Α. Η Κοινωνική  προστασία και αλληλεγγύη στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως: 
 
1. Η εφαρµογή πολιτικών ή η συµµετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην 
υποστήριξη και  κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης 
ηλικίας, µε τη δηµιουργία και λειτουργία δοµών όπως παιδικών και βρεφονηπιακών 
σταθµών, βρεφοκοµείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και 
ηµερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωµένων, γηροκοµείων κ.λ.π. 
και τη µελέτη και εφαρµογή σχετικών κοινωνικών προγραµµάτων. 
2. Η εφαρµογή πολιτικών ή η συµµετοχή σε δράσεις και προγράµµατα, που 
στοχεύουν στη  µέριµνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε 
την παροχή υπηρεσιών υγείας  και την προαγωγή ψυχικής υγείας, τη δηµιουργία και 
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λειτουργία δοµών όπως ιατρείων, κοινωνικού φαρµακείου, κέντρων αγωγής υγείας, 
υποστήριξης και αποκατάστασης ατόµων µε αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, 
συµβουλευτικής στήριξης των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά 
συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών. 
3. Η µέριµνα για τη στήριξη αστέγων και οικονοµικά αδύνατων δηµοτών, µε την 
υλοποίηση προγραµµάτων πρόνοιας και αλληλεγγύης, όπως η λειτουργία του 
κοινωνικού παντοπωλείου για τη δωρεάν παροχή βασικών ειδών διατροφής ή  
διαβίωσης, η χορήγηση συσσιτίου στους άπορους, η περίθαλψη κατοίκων που 
αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα διαβίωσης. 
4. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισµός και η εφαρµογή προγραµµάτων και 
πρωτοβουλιών  για την πρόληψη της παραβατικότητας. 
5. Ο σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων ή συµµετοχή σε προγράµµατα 
και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων οµογενών, µεταναστών και 
προσφύγων στην κοινωνική,  οικονοµική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. 
6. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και της κοινωνικής αλληλεγγύης 
µε τη  δηµιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών 
οργανώσεων και οµάδων  εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη 
των στόχων και την υποβοήθηση του  έργου της κοινωνικής προστασίας και 
αλληλεγγύης. 
7. Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων και πολιτικών προώθησης της 
απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής του ∆ήµου. 
 
Β. Παιδείας, πολιτισµού και αθλητισµού, στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως: 
 
1. Η ίδρυση και λειτουργία Βιβλιοθηκών. 
2. Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. 
3. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής. 
4. Η εφαρµογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού 
πολιτισµού, η προβολή  των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών 
έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, µε τη δηµιουργία Πολιτιστικών και 
Πνευµατικών Κέντρων,  Μουσείων, Πινακοθηκών, κινηµατογράφων και θεάτρων, 
φιλαρµονικών και σχολών διδασκαλίας  µουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, 
γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η µελέτη και εφαρµογή  πολιτιστικών προγραµµάτων. 
5. Η προστασία µουσείων, µνηµείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και 
ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών. 
6. Η αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που 
παραχωρούνται από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 
7. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών 
εκδηλώσεων ή η  συµµετοχή τους σε αυτά. 
8. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο, σύµφωνα  µε την κείµενη νοµοθεσία. 
9. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού. 
10. Η προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων ενίσχυσης µαζικού αθλητισµού και 
διοργάνωση  αθλητικών εκδηλώσεων. 
 
Γ.  Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως: 
 
1. Η εκπόνηση τοπικών προγραµµάτων για την προστασία και αναβάθµιση του 
φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών. 
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2. Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους 
και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιµνοθάλασσες, λίµνες, ιχθυοτροφεία, 
ποταµοί) και η καταπολέµηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους. 
3. Η ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων. 
4. Η παροχή συνδροµής στην αρµόδια πυροσβεστική υπηρεσία, µε κάθε 
πρόσφορο µέσο που  διαθέτουν, για την αντιµετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές 
που έχουν δασικό χαρακτήρα. 
5. Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων. 
 
∆.  Η οργάνωση δηµοτικής συγκοινωνίας. 
 
Ε. Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας και τεχνολογίας για την 
ανάπτυξη  της περιοχής τους. 
 
ΣΤ. Σύµφωνα µε το άρθρο 254 παρ 2 του ν. 3463/06 είναι δυνατή από την 
κοινωφελή επιχείρηση η παράλληλη επιδίωξη των ανωτέρω σκοπών, οι οποίοι είναι 
µεταξύ τους συναφείς και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν  εµπορικό ή βιοµηχανικό 
χαρακτήρα. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα χρόνια από τη δηµοσίευση της 
απόφασης της σύστασης  στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
Ε∆ΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται  ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Επιχείρησης είναι ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες δεκαπέντε 
χιλιάδες διακόσια ενενήντα οκτώ Ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (Euro 1.515.298,53.-) 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
 
Η επιχείρηση διοικείται από 11 µελές διοικητικό συµβούλιο, τα οποία ορίζονται µαζί µε 
τους αναπληρωτές τους από το ∆ηµοτικό ή κοινοτικό Συµβούλιο. Από τα µέλη αυτά 
τουλάχιστον: 
 
� τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του ∆ήµου ή της Κοινότητας και 
τουλάχιστον ένα µέλος εξ αυτών προέρχεται από τη µειοψηφία. 
� ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της  περιοχής. 
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� Τα υπόλοιπα µέλη είναι δηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου ή της Κοινότητας που 
έχουν  πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της επιχείρησης. 
� Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) 
εργαζόµενους, ορίζεται ως µέλος ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζοµένων στην 
επιχείρηση, ο οποίος υποδεικνύεται  από τη Γενική Συνέλευση αυτών και µειώνονται 
κατά ένας οι δηµότες ή οι κάτοικοι του ∆ήµου. 
� Από τα παραπάνω µέλη, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ορίζει δύο ( 2 ) µέλη για την 
κάλυψη της θέσης Προέδρου και Αντιπροέδρου. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
� Η χρηµατοδότηση από το ∆ήµο ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ για τις 
δραστηριότητες και τις παρεχόµενες υπηρεσίες µε βάση το επιχειρησιακό σχέδιο του 
άρθρου 259 του ν. 3463/2006. 
� Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 268 του ν. 3463/06. 
� Η συµµετοχή σε επιδοτούµενα προγράµµατα από τους πόρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων. 
� Έσοδα από ενοικίαση των εγκαταστάσεών της και εν γένει αξιοποίηση της 
περιουσίας της Επιχείρησης, εκτός εκείνων που τις έχουν παραχωρηθεί από άλλους 
φορείς. 
� Οι ∆ωρεές, κληροδοτήµατα, ενισχύσεις από νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου ή 
ιδιωτικού τοµέα και από φυσικά πρόσωπα. 
� Λοιπές επιχορηγήσεις. 
� Η παροχή υπηρεσιών σχετικών µε τους καταστατικούς σκοπούς της 
επιχείρησης προς τρίτους. 
� ∆άνεια από τις ελληνικές τράπεζες, τράπεζες κάθε κράτους- µέλους της Ε.Ε., 
τις τράπεζες και τα Ταµεία της Ε.Ε. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
Η επιχείρηση λύεται όταν: 
 
Α. Παρέλθει η διάρκειά της. 
 
Β. Πριν την πάροδο της  διάρκειάς της µε απόφαση του ∆ηµοτικού ή κοινοτικού 
Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
µελών του και πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας που δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια  διαδικασία λύεται η επιχείρηση 
υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστηµα  άνω των δύο (2) ετών. 
Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της 
επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία αποµένουν περιέρχονται στο ∆ήµο ή την 
Κοινότητα που  την είχε συστήσει. 
Η εκκαθάριση γίνεται µόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το οικείο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
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ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευµένων επιχειρήσεων 
περιέρχονται αυτοδικαίως στην επιχείρηση «Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος», η οποία είναι καθολικός διάδοχος του συνόλου των 
δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών τους. 
 
 
 ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ  
 Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού 
του ∆ήµου.  
 
 
        Παρακαλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την έγκριση της ως άνω Συστατικής 
Πράξης της ενιαίας πλέον ∆ηµοτικής Επιχείρησης του ∆ήµου µας. 
 
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος απευθύνθηκε προς τους επικεφαλείς και τους ειδικούς 
αγορητές των ∆ηµοτικών Παρατάξεων, οι οποίοι δήλωσαν ότι συµφωνούν µε το θέµα 
ως εισήχθη. 
 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε όλο το Σώµα όπως προχωρήσει 
στην ψηφοφορία του συγκεκριµένου θέµατος. 
 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 

- όλα τα προαναφερόµενα στοιχεία, 
- την υπ΄αριθµ. 46/28.02.2011 προγενέστερη σχετική Απόφασή του,  
- το υπ΄αριθµ. πρωτ. 9544/6512/08.04.2011 έγγραφο της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Αττικής σχετικά µε συγκεκριµένες τροποποιήσεις που 
υποδεικνύονται και οι οποίες πρέπει να γίνουν επί των άρθρων του 
Καταστατικού της νέας Κοινωφελούς Επιχειρήσεως 

- την υπ΄αριθµ. πρωτ. 3897/12.04.2011 εισήγηση της κας ∆ηµάρχου   
 
και είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 καθώς και των άρθρων 
65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(25 ΥΠΕΡ, 8 ΑΠΟΝΤΕΣ)  

 
1. Εγκρίνει, για τους εις το σκεπτικό της παρούσης εισηγήσεως προαναφεροµένους 
λόγους, την τροποποίηση-ορθή επανάληψη της υπ΄αριθµ. 46/28.02.2011 
προγενέστερης Αποφάσεώς του που αφορά τη συγχώνευση  των δύο Κοινωφελών 
Επιχειρήσεων των πρώην ∆ήµων Ν. Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνας σ΄ ένα Ν.Π.Ι.∆. 
του νέου ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος και την έγκριση της Συστατικής Πράξης 
αυτής, η οποία έχει ως ακολούθως :                            
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ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ» 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3463/2006 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΣΚΟΠΟΣ 
 
Σκοπός της Επιχείρησης είναι η οργάνωση / ανάληψη δραστηριοτήτων και η παροχή 
υπηρεσιών στους κάτωθι αναφερόµενους τοµείς: 
 
Α. Η Κοινωνική  προστασία και αλληλεγγύη στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως: 
 
1. Η εφαρµογή πολιτικών ή η συµµετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην 
υποστήριξη και  κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης 
ηλικίας, µε τη δηµιουργία και λειτουργία δοµών όπως παιδικών και βρεφονηπιακών 
σταθµών, βρεφοκοµείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και 
ηµερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωµένων, γηροκοµείων κ.λ.π. 
και τη µελέτη και εφαρµογή σχετικών κοινωνικών προγραµµάτων. 
2. Η εφαρµογή πολιτικών ή η συµµετοχή σε δράσεις και προγράµµατα, που 
στοχεύουν στη  µέριµνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε 
την παροχή υπηρεσιών υγείας  και την προαγωγή ψυχικής υγείας, τη δηµιουργία και 
λειτουργία δοµών όπως ιατρείων, κοινωνικού φαρµακείου, κέντρων αγωγής υγείας, 
υποστήριξης και αποκατάστασης ατόµων µε αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, 
συµβουλευτικής στήριξης των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά 
συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών. 
3. Η µέριµνα για τη στήριξη αστέγων και οικονοµικά αδύνατων δηµοτών, µε την 
υλοποίηση προγραµµάτων πρόνοιας και αλληλεγγύης, όπως η λειτουργία του 
κοινωνικού παντοπωλείου για τη δωρεάν παροχή βασικών ειδών διατροφής ή  
διαβίωσης, η χορήγηση συσσιτίου στους άπορους, η περίθαλψη κατοίκων που 
αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα διαβίωσης. 
4. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισµός και η εφαρµογή προγραµµάτων και 
πρωτοβουλιών  για την πρόληψη της παραβατικότητας. 
5. Ο σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων ή συµµετοχή σε προγράµµατα 
και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων οµογενών, µεταναστών και 
προσφύγων στην κοινωνική,  οικονοµική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. 
6. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και της κοινωνικής αλληλεγγύης 
µε τη  δηµιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών 
οργανώσεων και οµάδων  εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη 
των στόχων και την υποβοήθηση του  έργου της κοινωνικής προστασίας και 
αλληλεγγύης. 
7. Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων και πολιτικών προώθησης της 
απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής του ∆ήµου. 
 
Β. Παιδείας, πολιτισµού και αθλητισµού, στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως: 
 
1. Η ίδρυση και λειτουργία Βιβλιοθηκών. 
2. Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. 
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3. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής. 
4. Η εφαρµογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού 
πολιτισµού, η προβολή  των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών 
έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, µε τη δηµιουργία Πολιτιστικών και 
Πνευµατικών Κέντρων,  Μουσείων, Πινακοθηκών, κινηµατογράφων και θεάτρων, 
φιλαρµονικών και σχολών διδασκαλίας  µουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, 
γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η µελέτη και εφαρµογή  πολιτιστικών προγραµµάτων. 
5. Η προστασία µουσείων, µνηµείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και 
ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών. 
6. Η αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που 
παραχωρούνται από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 
7. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών 
εκδηλώσεων ή η  συµµετοχή τους σε αυτά. 
8. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο, σύµφωνα  µε την κείµενη νοµοθεσία. 
9. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού. 
10. Η προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων ενίσχυσης µαζικού αθλητισµού και 
διοργάνωση  αθλητικών εκδηλώσεων. 
 
Γ.  Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως: 
 
1. Η εκπόνηση τοπικών προγραµµάτων για την προστασία και αναβάθµιση του 
φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών. 
2. Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους 
και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιµνοθάλασσες, λίµνες, ιχθυοτροφεία, 
ποταµοί) και η καταπολέµηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους. 
3. Η ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων. 
4. Η παροχή συνδροµής στην αρµόδια πυροσβεστική υπηρεσία, µε κάθε 
πρόσφορο µέσο που  διαθέτουν, για την αντιµετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές 
που έχουν δασικό χαρακτήρα. 
5. Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων. 
 
∆.  Η οργάνωση δηµοτικής συγκοινωνίας. 
 
Ε. Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας και τεχνολογίας για την 
ανάπτυξη  της περιοχής τους. 
 
ΣΤ. Σύµφωνα µε το άρθρο 254 παρ 2 του ν. 3463/06 είναι δυνατή από την 
κοινωφελή επιχείρηση η παράλληλη επιδίωξη των ανωτέρω σκοπών, οι οποίοι είναι 
µεταξύ τους συναφείς και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν  εµπορικό ή βιοµηχανικό 
χαρακτήρα. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα χρόνια από τη δηµοσίευση της 
απόφασης της σύστασης  στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
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Ε∆ΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται  ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Επιχείρησης είναι ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες δεκαπέντε 
χιλιάδες διακόσια ενενήντα οκτώ Ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (Euro 1.515.298,53.-) 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
 
Η επιχείρηση διοικείται από 11 µελές διοικητικό συµβούλιο, τα οποία ορίζονται µαζί µε 
τους αναπληρωτές τους από το ∆ηµοτικό ή κοινοτικό Συµβούλιο. Από τα µέλη αυτά 
τουλάχιστον: 
 
� τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του ∆ήµου ή της Κοινότητας και 
τουλάχιστον ένα µέλος εξ αυτών προέρχεται από τη µειοψηφία. 
� ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της  περιοχής. 
� Τα υπόλοιπα µέλη είναι δηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου ή της Κοινότητας που 
έχουν  πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της επιχείρησης. 
� Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) 
εργαζόµενους, ορίζεται ως µέλος ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζοµένων στην 
επιχείρηση, ο οποίος υποδεικνύεται  από τη Γενική Συνέλευση αυτών και µειώνονται 
κατά ένας οι δηµότες ή οι κάτοικοι του ∆ήµου. 
� Από τα παραπάνω µέλη, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ορίζει δύο ( 2 ) µέλη για την 
κάλυψη της θέσης Προέδρου και Αντιπροέδρου. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
� Η χρηµατοδότηση από το ∆ήµο ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ για τις 
δραστηριότητες και τις παρεχόµενες υπηρεσίες µε βάση το επιχειρησιακό σχέδιο του 
άρθρου 259 του ν. 3463/2006. 
� Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 268 του ν. 3463/06. 
� Η συµµετοχή σε επιδοτούµενα προγράµµατα από τους πόρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων. 
� Έσοδα από ενοικίαση των εγκαταστάσεών της και εν γένει αξιοποίηση της 
περιουσίας της Επιχείρησης, εκτός εκείνων που τις έχουν παραχωρηθεί από άλλους 
φορείς. 
� Οι ∆ωρεές, κληροδοτήµατα, ενισχύσεις από νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου ή 
ιδιωτικού τοµέα και από φυσικά πρόσωπα. 
� Λοιπές επιχορηγήσεις. 
� Η παροχή υπηρεσιών σχετικών µε τους καταστατικούς σκοπούς της 
επιχείρησης προς τρίτους. 
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� ∆άνεια από τις ελληνικές τράπεζες, τράπεζες κάθε κράτους- µέλους της Ε.Ε., 
τις τράπεζες και τα Ταµεία της Ε.Ε. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
Η επιχείρηση λύεται όταν: 
 
Α. Παρέλθει η διάρκειά της. 
 
Β. Πριν την πάροδο της  διάρκειάς της µε απόφαση του ∆ηµοτικού ή κοινοτικού 
Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
µελών του και πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας που δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια  διαδικασία λύεται η επιχείρηση 
υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστηµα  άνω των δύο (2) ετών. 
Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της 
επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία αποµένουν περιέρχονται στο ∆ήµο ή την 
Κοινότητα που  την είχε συστήσει. 
Η εκκαθάριση γίνεται µόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το οικείο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευµένων επιχειρήσεων 
περιέρχονται αυτοδικαίως στην επιχείρηση «Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος», η οποία είναι καθολικός διάδοχος του συνόλου των 
δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών τους. 
 
 
 ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ  
 Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού 
του ∆ήµου.  
 
 
2. Η παρούσα Απόφαση να αποσταλεί για έλεγχο νοµιµότητας, να δηµοσιευθεί τόσο 
στην Εφηµερίδα της Υπηρεσίας της ιστοσελίδας του ∆ήµου όσο και στο Πρόγραµµα 
«∆ιαύγεια» και να αναρτηθεί στον Ειδικό Πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού 
Καταστήµατος.  
Όταν εγκριθεί από την αρµόδια Υπηρεσία που ασκεί τον έλεγχο νοµιµότητας επί των 
πράξεων των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α., να σταλεί για δηµοσίευση στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 84/ 2011. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
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            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

            ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                         ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 

Μπόβος Χαράλαµπος 

Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαµάντιος 

Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτιος 

Παπαλουκά Ευτυχία 

Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 

Κουτσάκης Μιχαήλ 

Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καραβίας Γεώργιος 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 

Γραµµένος Σπυρίδων 

Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 

Γεωργαµλής Λύσσανδρος 

 
 

∆ερµανούτσου ∆ήµητρα, Πρόεδρος Συµβουλίου ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας 
 

Ναθαναήλ Κυριακή, Πρόεδρος Συµβουλίου ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας 
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Ακριβές Αντίγραφο                     Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ                  
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                             Ευτυχία Γαϊτανά-Αποστολάκη 
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                
                                                                    
ΕΛ. ΣΟΥΛΑ  
 
 
 
 
 

Εσωτερική ∆ιανοµή - Κοινοποίηση:  
- ∆ύο Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των πρώην ∆ήµων Ν. Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνας 
- Νοµική Υπηρεσία 
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