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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 28.02.2011 
Συνεδρίασης Νο. 5/2011 του Δ.Σ. του Δήμου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση συγχώνευσης των 2 Κοινωφελών Επιχειρήσεων των 
πρώην Δήμων Ν. Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνας σ΄ ένα Ν.Π.Ι.Δ. 
του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος και έγκριση Συστατικής 
Πράξης αυτού». 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια 
Συνεδρίαση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Νέας 
Φιλαδέλφειας «Ο Αθανάσιος Διάκος» που στεγάζεται επί της οδού Ν. Τρυπιά αρ. 45, 
σήμερα στις 28.02.2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ., ύστερα από την 
αριθμ. πρωτ. 1901/24.02.2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 4/2011) του 
Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό στην κα Δήμαρχο, σε κάθε Σύμβουλο 
χωριστά και στις 2 Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Ν. 
Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνας αντιστοίχως, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 
3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

Η Δήμαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪΔΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓΔΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
12.  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 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- 
ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

 

 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κα Πετρούλα 
Π. Τομπούλογλου, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όσο και του άρθρου 96 
του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 
μελών ήταν παρόντες : 32 και απόντες: 1,  ως ακολούθως: 
           
           
          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής             Γεωργαμλής Λύσανδρος   
Κανταρέλης Δημήτριος                                                 
Μπόβος Χαράλαμπος       
Παπανίκα Αικατερίνη                           
Κότσιρας Παύλος               
Παϊδας Αδαμάντιος                 
Χωρινός Ζαχαρίας          
Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη     
Σιμιγδαλά Ειρήνη    
Νικολόπουλος Φώτιος 
Παπαλουκά Ευτυχία     
Λαζαρίδης Πέτρος     
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
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Δημακόπουλος Χρήστος 
Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 
Τομπούλογλου Ιωάννης 
Γραμμένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
 Κόντος Σταύρος 
 Κοσμά Σταυρούλα 
 Πλάτανος Ελευθέριος 
 Βαλασσάς Βεργής 
 Πολίτης Σταύρος 
 Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 
  
Σημειώνεται ότι στην Συνεδρίαση παρούσες ήταν τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα Δήμητρα Δερμανούτσου όσο και η 

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας, κα Κυριακή 

Ναθαναήλ. 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως δεν παρέστησαν στη 

σημερινή συνεδρίαση. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λ. Γεωργαμλής απέστειλε στο Προεδρείο του Δ.Σ. την 

υπ΄αριθμ. πρωτ. 2026/28.02.2011 ιδιόχειρη επιστολή του με την οποία ενημερώνει ότι θα 

απουσιάσει από τη σημερινή συνεδρίαση διότι βρίσκεται στο εξωτερικό (συγκεκριμένα 

αναφέρει ότι βρίσκεται στην Κύπρο). 

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

έναρξη της σημερινής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στα 

συγκεκριμένα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 

Οι επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πρίν την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.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.Δ.  

 

Προσελεύσεις : ----- 

Αποχωρήσεις : Κατά την συζήτηση του 20ου  θέματος της Η.Δ. το οποίο ήταν και το 

τελευταίο θέμα της σημερινής συνεδρίασης, αποχώρησαν οι τρείς Δημοτικοί Σύμβουλοι της 

παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας», ήτοι οι κ.κ. Β. Βαλασσάς, Δ.-

Ε. Γκούμα και Στ. Πολίτης . 
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ΘΕΜΑ 15ο Η.Δ. 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο Θέμα της Η.Δ. έδωσε τον λόγο στον Δημοτικό 

Σύμβουλο κ. Γεώργιο Καραβία, ο οποίος βάσει και του υπ΄αριθμ. πρωτ. 

1919/24.02.2011 εγγράφου της Δημάρχου, ανέφερε τα ακόλουθα:  

 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,  
 
ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο.Τ.Α. 
 
Σύμφωνα με την παρ. 1 άρθ. 252 του Ν. 3463/06 οι Δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν 
να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται επιχειρήσεις 
Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του ιδίου άρθρου 252. 
 
Οι  επιτρεπόμενες μορφές των επιχειρήσεων αυτών είναι οι εξής: 
1. Δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, 
2. Ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. 
 
Από την έναρξη ισχύος του νέου Δημοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), δηλαδή από την 
8/6/2006 έως τις 31.12.2009, όσες επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., τις οποίες, είτε έχουν 
συστήσει οι ίδιοι, είτε συμμετέχουν σε αυτές κατά πλειοψηφία φορείς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης δεν προσαρμόζουν το Καταστατικό τους στις διατάξεις του νέου 
Δ.Κ.Κ., λύονται και τίθενται υπό εκκαθάριση (παρ. 1  Άρθρο 269 Ν. 3463/06) (παρ. 1 
άρθρο 25 του Ν. 3613/2007) (παρ. 13 άρθρο 21 Ν. 3731/08). 
 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Δήμος ή Κοινότητα μπορεί να συστήσει δημοτική ή κοινοτική κοινωφελή επιχείρηση 
με  σκοπό την οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών 
συναφών ή  συνδεόμενων με τις αρμοδιότητές τους, που αναφέρονται στους τομείς: 
· της κοινωνικής  προστασίας και αλληλεγγύης, 
· της παιδείας, 
· του πολιτισμού, 
· του αθλητισμού 
· και του  περιβάλλοντος, με εξαίρεση την καθαριότητα των κοινόχρηστων 
χώρων και την αποκομιδή των  απορριμμάτων, τη δημιουργία και συντήρηση 
πρασίνου και τη λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών. 
 
Σκοπός των ανωτέρω επιχειρήσεων μπορεί να είναι επίσης η οργάνωση δημοτικής 
συγκοινωνίας,  καθώς και η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και 
τεχνολογίας  για την ανάπτυξη της περιοχής τους, καθώς και η εκπόνηση και 
εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης για την 
ανάπτυξη της περιοχής. (παρ. 1  Άρθρο 254  Ν. 3463/06). 
 
Είναι δυνατή από την κοινωφελή επιχείρηση, η παράλληλη επιδίωξη περισσότερων 
σκοπών, κατά τα ανωτέρω, οι οποίοι είναι μεταξύ τους συναφείς και σε κάθε 
περίπτωση δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα. Δεν επιτρέπεται η 
συμμετοχή κοινωφελούς επιχείρησης σε  άλλες επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. (παρ. 2 Άρθρο 
254  Ν. 3463/06). 
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Αντικείμενο δραστηριότητας της κοινωφελούς επιχείρησης δεν μπορούν να 
αποτελέσουν, καθ' οιανδήποτε μορφή, οι παραχωρηθείσες στους Ο.Τ.Α. κρατικές 
αρμοδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 75 παρ. II του Ν. 
3463/06.(παρ. 3  Άρθρο 254  Ν. 3463/06). 
 
Η σύσταση κοινωφελούς επιχείρησης γίνεται με απόφαση του Δημοτικού ή 
κοινοτικού Συμβουλίου και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη του Γενικού Γραμματέα 
της Περιφέρειας περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της απόφασης του Δημοτικού ή 
κοινοτικού Συμβουλίου και αποτελεί το Καταστατικό της επιχείρησης και σε 
περίπτωση σύστασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων, μεταγραπτέο τίτλο στο 
Υποθηκοφυλακείο. (παρ. 4  Άρθρο 254  Ν. 3463/06). 
 
Προεβλέπετο ότι υφιστάμενες αμιγείς επιχειρήσεις του άρθρου 277 του Π.Δ. 
410/1995 του ίδιου Δήμου ή Κοινότητας είναι δυνατόν να συγχωνευθούν έως 
31.12.2008 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 263 του Ν.3463/06. (παρ 2  Άρθρο 269 Ν. 
3463/06) (παρ.1 του άρθρου 25 του Ν.3613/2007). 
Συγκεκριμένα στο άρθρο 263 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής: 
Δύο ή περισσότερες κοινωφελείς επιχειρήσεις του ίδιου Δήμου ή Κοινότητας είναι 
δυνατόν  να συγχωνευθούν με απόφαση του Δημοτικού ή κοινοτικού Συμβουλίου, η 
οποία λαμβάνεται με  την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. (παρ. 1  
Άρθρο 263  Ν. 3463/06). 
 
Με την παραπάνω απόφαση, η οποία λαμβάνεται μετά από εκτίμηση του ενεργητικού 
και παθητικού της περιουσίας των συγχωνευμένων επιχειρήσεων, σύμφωνα με το  
άρθρο 9 του κ.ν. 2190/1920, και την εκπόνηση σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης, 
λύονται χωρίς εκκαθάριση οι συγχωνευμένες επιχειρήσεις και συστήνεται νέα 
κοινωφελής επιχείρηση.   
 
Η απόφαση αυτή περιέχει τα στοιχεία του άρθρου 253 παράγραφος 1 του Ν. 3463/06 
(Δηλαδή: Στην απόφαση αυτή καθορίζονται η επωνυμία,  η κατηγορία, ο σκοπός, η 
διάρκεια, η έδρα της επιχείρησης, το κεφάλαιο, η διοίκηση, οι  πόροι και κάθε άλλο 
στοιχείο αναγκαίο κατά την κρίση του Δημοτικού ή κοινοτικού Συμβουλίου) και 
δημοσιεύεται κατά τον  τρόπο που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 254 του 
Ν. 3463/06 (Δηλαδή γίνεται πράξη του Γ. Γ. της Περιφέρειας, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 
και αποτελεί το Καταστατικό της επιχείρησης και σε περίπτωση σύστασης 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων, μεταγραπτέο τίτλο στο Υποθηκοφυλακείο) (παρ. 2  
Άρθρο 263  Ν. 3463/06).  
 
Από τη σύστασή της η νέα επιχείρηση υπεισέρχεται αυτοδικαίως, ως καθολικός 
διάδοχος,  στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των καταργούμενων επιχειρήσεων. 
(παρ. 3  Άρθρο 263  Ν. 3463/06). 
Σε περίπτωση συγχώνευσης κοινωφελών επιχειρήσεων κατά το άρθρο 263 του ν. 
3463/2006 εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της παρ. 11 του άρθρου 269 του ν. 3463/06. 
(παρ. 4δ άρθρο 25 ν. 3613/07). 
 
Δεν είναι δυνατή η συγχώνευση ή απορρόφηση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου 
από κοινωφελή επιχείρηση (Γνωμ. Ε.Ε.Τ.Α.Α.) 
 
Το προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων 
που  συγχωνεύθηκαν μεταφέρεται σε αντίστοιχες θέσεις της νέας επιχείρησης. 
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Πλεονάζον προσωπικό απολύεται με απόφαση του οικείου Δημοτικού ή κοινοτικού 
Συμβουλίου  μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της νέας επιχείρησης. Η 
αποζημίωση του  απολυόμενου προσωπικού βαρύνει τον οικείο Ο.Τ.Α. (παρ. 4  Άρθρο 
263  Ν. 3463/06). 
Με απόφαση του Δημοτικού ή κοινοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την 
απόλυτη  πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, με βάση τις υφιστάμενες ανάγκες 
του οικείου Ο.Τ.Α.  και των νομικών του προσώπων, είναι δυνατόν να μεταφερθεί 
πλεονάζον προσωπικό των  συγχωνευμένων επιχειρήσεων ανεξαρτήτως ειδικότητας 
και χωρίς αίτησή του, σε αντίστοιχες  υπηρεσίες αυτού ή των νομικών του 
προσώπων. Το προσωπικό αυτό πρέπει να απασχολείτο στις επιχειρήσεις με σχέση 
εργασίας αορίστου χρόνου μέχρι 31.12.2005. Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων 
εδαφίων, καθώς και των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 269 του Ν.3463/06, 
εφαρμόζονται, αναλόγως, και για το προσωπικό των επιχειρήσεων που έχουν 
συσταθεί από Συνδέσμους, μέχρι 8.6.2006 και λύονται για οποιονδήποτε λόγο. Το 
προσωπικό των επιχειρήσεων αυτών μπορεί να ενταχθεί στους ανωτέρω Συνδέσμους, 
ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. τους. Το υπόλοιπο προσωπικό κατανέμεται στους 
Δήμους και στις Κοινότητες, που είναι μέλη του Συνδέσμου, κατ' αναλογία των 
αιρετών αντιπροσώπων τους, οι οποίοι μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο του 
Συνδέσμου. (παρ. 3  Άρθρο 269 Ν. 3463/06) (παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
3536/07). 
Το μεταφερόμενο προσωπικό σε Δήμο ή Κοινότητα ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου αυτών καταλαμβάνει, είτε κενές οργανικές θέσεις είτε με απόφαση του 
Δημοτικού ή  κοινοτικού Συμβουλίου συνιστώμενες προσωρινές προσωποπαγείς 
θέσεις εργασίας ιδιωτικού  δικαίου, αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας, διέπεται 
δε ως προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του από τις συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε για το προσωπικό των Ο.Τ.Α., 
λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας τους. (παρ 4  Άρθρο 269 Ν.3463/06). 
 
Η απόφαση μεταφοράς του προσωπικού εκδίδεται μέσα σε έναν (1) μήνα από τη 
σύσταση της  νέας επιχείρησης, η δε πράξη κατάταξης του προσωπικού σε 
προσωποπαγείς θέσεις  εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο (δηλ. το 
Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας) και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως  (παρ. 5  Άρθρο 269 Ν. 3463/06). 
Η αποζημίωση του απολυόμενου προσωπικού βαρύνει τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα 
(παρ. 6  Άρθρο 269 Ν. 3463/06). 
Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και σε περίπτωση προσαρμογής, 
λύσης ή απόσχισης κλάδου αμιγούς επιχείρησης του άρθρου 277 του Π.Δ. 410/1995, 
η οποία λαμβάνει χώρα εντός του χρόνου που αναφέρεται στην παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου, καθώς επίσης και στην περίπτωση που η προσαρμογή των καταστατικών 
σκοπών επιχείρησης αυτής της μορφής προς τις προβλέψεις των διατάξεων του 
άρθρου 254 του παρόντος συνεπάγεται, σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη, 
μείωση του αναγκαίου αριθμού προσωπικού για τη λειτουργία της (παρ. 7  Άρθρο 
269 Ν. 3463/06). 
 
     Σημαντικό είναι και το ότι με την 152/2009 (και 182/2009) Πράξη του 
Τμήματος Ι του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε, καθ' ερμηνεία των διατάξεων του 
άρθρου 269 παρ. 3,4 και 7 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006) ότι 
αναγκαία προϋπόθεση για τη μεταφορά προσωπικού λυθείσης ή μετατρεπομένης 
δημοτικής επιχείρησης στον οικείο Δήμο είναι η απασχόληση αυτού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις 31.12.2005 και για εύλογο 
διάστημα, όχι μικρότερο του εννεαμήνου, πριν από την ημερομηνία αυτή. 
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     Σύμφωνα με την ανωτέρω ερμηνεία δεν είναι νόμιμη η μεταφορά 
πλεονάζοντος προσωπικού επιχειρήσεων που μετατρέπονται ή λύονται ή 
συγχωνεύονται σε Δήμο, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν είχε απασχοληθεί με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου τουλάχιστον για εννέα μήνες μέχρι τις 
31.12.2005 και συνεπώς δεν είχε συμπληρώσει τον απαιτούμενο, κατά την έννοια 
των διατάξεων των άρθρων 269 του ν. 3463/2006 και 18 παρ. 5α του ν. 3731/2008, 
χρόνο των εννέα (9) τουλάχιστον μηνών απασχόλησης με την παραπάνω σχέση 
εργασίας. 
      Να σημειωθεί ότι δεν είναι νόμιμη η μεταφορά εργαζομένων σε υπηρεσίες 
Δήμου αφού στις 31.12.2005 η σχέση εργασίας με τη δημοτική επιχείρηση δεν είναι 
σχέση εργασίας αορίστου χρόνου αλλά ορισμένου χρόνου (Ελεγκτικό Συνέδριο Πράξη 
Ι Τμήματος 183/2009). 
      Να σημειωθεί επίσης ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τη διακριτική ευχέρεια, 
κατά το άρθρο 269 παρ. 3, του ν. 3463/2006, να κρίνει, τελικώς , περί του 
πλεονάζοντος προσωπικού δημοτικής επιχείρησης που μπορεί να μεταφερθεί σε 
υπηρεσίες του Δήμου, χωρίς να δεσμεύεται από την οικονομοτεχνική μελέτη που 
ορίζεται στο άρθρο 263, παρ. 2 του ν. 3463/2006 (Πράξη Ι Τμήματος 208/2008 Ελ. 
Συν.) (βλ. και 16/2009). 
 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ” ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ” ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 107 (Επιχειρήσεις των Δήμων) του Νόμου 3852/2010(ΦΕΚ 
87/Α΄/7.6.2010) οι Δήμοι μπορεί να έχουν μόνον Μία (1) κοινωφελή επιχείρηση. 
Με βάσει το άρθρο 108 του ιδίου νόμου και δη της παρ. 1: «Οι δήμοι που 
προκύπτουν από τη συνένωση υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη 
λειτουργίας τους, στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των συνεννοούμενων δήμων 
και κοινοτήτων, ως προς τις επιχειρήσεις αυτών, καθώς και στα δικαιώματα και στις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει, στις οποίες 
περιλαμβάνονται και οι συμβάσεις εργασίας ή έργου μέχρι τη λήξη τους». 
      Από το Άρθρο 109 του ιδίου νόμου προβλέπονται τα εξής για τη συγχώνευση 
κοινωφελών επιχειρήσεων των νέων δήμων: 
 
1. Κοινωφελείς επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., πρώτου βαθμού, που συνενώνονται σε 
ένα νέο δήμο, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε μία κοινωφελή επιχείρηση. 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 ελέγχου νομιμότητας. Κινητά και ακίνητα περιουσιακά 
στοιχεία των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως στην 
επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων μίσθωσης έργου και εργασίας ορισμένου 
χρόνου μέχρι τη λήξη τους. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι οι 
συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη νέα κοινωφελή 
επιχείρηση χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από 
αυτές. 
Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των 
διοικήσεων των υφιστάμενων επιχειρήσεων. 
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2. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των 
επιχειρήσεων που συγχωνεύονται μεταφέρεται στη νέα επιχείρηση και κατατάσσεται 
σε αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Ο χρόνος 
υπηρεσίας του προσωπικού στις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται λαμβάνεται υπόψη 
για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες. 
 
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε τρεις 
(3) μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του Δημοτικού 
Συμβουλίου, συντάσσεται Εσωτερικός Κανονισμός Προσωπικού, στον οποίο 
εντάσσονται οι θέσεις του αναγκαίου προσωπικού. 
 
4. Με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται 
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μεταφέρεται τυχόν 
πλεονάζον προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των 
ανωτέρω επιχειρήσεων σε νομικά πρόσωπα του δήμου με την ίδια σχέση εργασίας. 
Το προσωπικό αυτό διέπεται ως προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής της 
εργασίας του από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε για το 
προσωπικό των νομικών προσώπων στα οποία μεταφέρεται. Ο χρόνος της 
προϋπηρεσίας του προσωπικού που μεταφέρεται λαμβάνεται υπόψη για όλες τις 
μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες. 
 
5. Το προσωπικό που μεταφέρεται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του 
δήμου κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και 
αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας. Η πράξη κατάταξης του προσωπικού 
εκδίδεται από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. Το μεταφερόμενο προσωπικό σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου του δήμου κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του οικείου 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
6. Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και στη 
συγχώνευση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). 
 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την υπ' αριθ. 11/οικ. 4569/27.01.2011 Εγκύκλιο του Υπ. 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «δεν προβλέπεται ως 
υποχρεωτική στο ανωτέρω άρθρο η εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της 
περιουσίας των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων και η εκπόνηση σχετικής 
οικονομοτεχνικής μελέτης, όπως ορίζει το άρθρο 263 ΚΔΚ, το οποίο αναφέρεται στη 
διαδικασία συγχώνευσης των κοινωφελών επιχειρήσεων». 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 112 του ιδίου νόμου υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις ως εξής: 
1. Συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα, που 
υλοποιούνται από τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συνεχίζουν 
να υλοποιούνται από το νέο νομικό πρόσωπο ή την επιχείρηση που προκύπτει από τη 
συγχώνευση, τα οποία θεωρούνται καθολικός διάδοχος ως προς τις υποχρεώσεις και 
τα δικαιώματα που απορρέουν από τα προγράμματα αυτά. Στις υποχρεώσεις και στα 
δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται όσες απορρέουν από συμβάσεις έργου μέχρι 
τη λήξη τους. Οι συμβάσεις του προσωπικού ορισμένου χρόνου που απασχολείται 
στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών, ανανεώνονται από το νομικό πρόσωπο ή την 
επιχείρηση που προκύπτει, ως διάδοχο σχήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. 
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2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν επιτρέπεται η σύσταση επιχείρησης 
με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, καθώς και 
μονομετοχικών ανωνύμων εταιριών του άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ.. 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Α) Ο πρώην Δήμος Νέας Χαλκηδόνας με τις αριθμ. 72 και 115/1995 αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου είχε συστήσει την παρακάτω Δημοτική Επιχείρηση με τις 
διατάξεις των άρθρων 260 έως 267 του Π.Δ. 323/ 89 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με 
τις όμοιές τους 10,11,12 και 13 του άρθρου 5 του Ν. 2307/95 ήτοι ΑΜΙΓΗ Δημοτική 
Επιχείρηση με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑΣ 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» ως  ΙΔΙΟ Νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με τους, στη συστατική 
πράξη, αναφερόμενους σκοπούς.  
Η σύστασή της εγκρίθηκε με την αριθμ. 28274-25455/20.9.1995 απόφαση του 
Περιφερειακού Διευθυντή Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 
839/5 Οκτ. 1995 (τεύχος δεύτερο). 
Με την αριθμ. 44/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν. 
Χαλκηδόνας τροποποιήθηκε το άρθρο 2 της 28274-25455/20.9.1995 απόφασης του 
Περιφερειακού Διευθυντή Αθηνών με πρόσθεση παραγράφου θ [Στη δυνατότητα 
υλοποίησης και διαχείρισης προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα (κοινωνική 
φροντίδα, πρόνοια, προληπτική ιατρική) η δε τροποποίηση αυτή εγκρίθηκε με την 
αριθμ. 48799/25.11.1999 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής και 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 2155/14 Δεκ. 1999 τεύχος Β΄. 
Με την αριθμ. 22/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν. 
Χαλκηδόνας τροποποιήθηκε το άρθρο 3 ως προς τη Διοίκηση της Επιχείρησης 
(εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο και 2ετής θητεία) η δε τροποποίηση αυτή 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 5804/22.3.2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Αττικής και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 485/5 Απρ. 2007 
τεύχος Β΄. 
 
Σημειούται εδώ πως για τα κωλύματα, ασυμβίβαστα, τη συγκρότηση και λειτουργία 
του Διοικητικού Συμβουλίου δημοτικών και Κοινωφελών Επιχειρήσεων του ν. 
3463/2006 ισχύει η αριθμ. 43254/31.07.2007 απόφαση του Υφυπουργού 
Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Αθανασίου Νάκου που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 1492/Β/17.8.07.  
 
Εν συνεχεία με την αριθμ. 121/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Ν. Χαλκηδόνας αποφασίσθηκε και εγκρίθηκε η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΜΙΓΟΥΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΗ.ΕΠ.ΑΝ) σε ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με νέα ΕΠΩΝΥΜΙΑ ήτοι: «Αρωγή - Κοινωφελής Επιχείρηση 
Ανάπτυξης Δήμου Νέας Χαλκηδόνας» με τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΩΓΗ», η 
οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 15836/26699/14 Οκτ 2008 απόφαση του Γ.Γ. της 
Περιφέρειας Αττικής, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 2271/ 6 Νοε. 
2008-τεύχος Β΄. 
Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα τη Νέα Χαλκηδόνα (Μαραθώνος 
14) και διέπεται ως Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση από τις διατάξεις του Νόμου 
3463/2006 και ειδικότερα από τα άρθρα 252 έως 264 και 268 έως 270, έχει διάρκεια 
30 ετών, Διοίκηση 9μελή, Μετοχικό Κεφάλαιο – Περιουσία 91.988,26 Ευρώ (άρθρο 8 
συστατικής Πράξης) και ΣΚΟΠΟΥΣ σύμφωνα με το άρθρο 7 της Συστατικής Πράξης 
την οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών συναφών ή 
συνδεομένων με τις αρμοδιότητες του Δήμου και συγκεκριμένα στους ΤΟΜΕΙΣ: 
- Κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη. 
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- Υλοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στους παραπάνω τομείς. 
- Παιδεία 
- Πολιτισμός, αθλητισμός 
- Περιβάλλον 
- Δημοτική Συγκοινωνία 
- Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την 
ανάπτυξη της περιοχής της Νέας Χαλκηδόνας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη 
σχετική οικονομοτεχνική μελέτη. 
 
Δραστηριότητες της Επιχείρησης: 
 
1. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ  -  Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει σε παιδιά 
και νέους πέραν της κάλυψης και της ανάγκης για διακοπές, τη δυνατότητα 
κοινωνικοποίησης, αντίληψης της ομαδικότητας, της επαφής με άτομα της ίδιας 
ηλικίας, απόδρασης από την Πόλη και επαφή με τη φύση. Οι εγκαταστάσεις των 
κατασκηνώσεων θα είναι σε μέρη στα οποία θα υπάρχει ήδη η δομή για τη φιλοξενία 
των παιδιών και θα ενοικιάζονται από τη Δημοτική Επιχείρηση. Στη διάρκεια της 
κατασκήνωσης τα παιδιά θα μετέχουν σε αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. 
 
2. ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει 
υπηρεσίες σε οικογένειες και με τους δυο γονείς εργαζόμενους. Οι εγκαταστάσεις του 
Βρεφικού Σταθμού φιλοξενούνται από το Βρεφονηπιακό Σταθμό του Πνευματικού 
Κέντρου του Δήμου. Ο αριθμός των παιδιών που φιλοξενούνται ανέρχεται σε 20, 
ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Το ωράριο λειτουργίας είναι 7.οο-16.οο και για 
ένδεκα (11) μήνες το χρόνο. 
 
3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ - Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι η 
εξυπηρέτηση των ευπαθών ομάδων, όπως Α.Μ.Ε.Α., ηλικιωμένων καθώς και των 
δημοτών, οι οποίοι μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές του Δήμου. 
 
4. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  - Σκοπός του η ψυχαγωγία και δημιουργική  
από ζωγράφους και κεραμιστές σε παιδιά και νέους. Το Πνευματικό Κέντρο του 
Δήμου φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις του το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι. 
 
5. «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» - Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει 
στους ηλικιωμένους και στους ανήμπορους να εξυπηρετηθούν μόνοι τους. Το 
Πρόγραμμα λειτουργεί με συμβάσεις έργου, περιλαμβάνει δε κατ' οίκον εξυπηρέτηση 
από τους εργαζόμενους, περιποίηση των ασθενών κ.λ.π. 
 
6. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  - Στα πλαίσια των αθλητικών 
δραστηριοτήτων του Δήμου η Δημοτική Επιχείρηση οργανώνει και διενεργεί 
αθλητικές εξορμήσεις διαφόρων αθλημάτων, όπως ράφτινγκ, κανόε-καγιάκ κ.λπ. 
 
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ  -  Θα παρέχεται πρόληψη, αγωγή υγείας από ιατρούς 
διαφόρων ειδικοτήτων, πρώτες βοήθειες κ.λ.π. 
 
8. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - Συνολική παρέμβαση σε όλα τα κοινωνικά 
προβλήματα της πόλης και σε όλες τις ομάδες πληθυσμού (Α.Μ.Ε.Α., άνεργοι, 
μονογονεϊκές οικογένειες, άποροι) και μη. Εκτέλεση προγραμμάτων πρόληψης και 
ψυχικής στήριξης καθώς και προγραμμάτων κατά της ανεργίας. 
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- Σύμφωνα με το ακροτελεύτιο άρθρο της συστατικής πράξης από τις διατάξεις 
της προεκλήθη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Νέας Χαλκηδόνας 
Αττικής ποσού 450.000 Ευρώ κατά προσέγγιση για το έτος 2009 (ΣΗΜ. Κατόπιν 
ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ η Συστατική Πράξη δημοσιεύτηκε εκ νέου στο ΦΕΚ χωρίς να 
συμπεριλαμβάνεται σ' αυτήν το ως άνω ακροτελεύτιο άρθρο). 
 
- Η «ΑΡΩΓΗ - Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νέα Χαλκηδόνας» πέραν του 
εξοπλισμού το γραφείου, ουδέν άλλο περιουσιακό στοιχείο έχει όπως τούτο 
προκύπτει από το αριθμ. πρωτ. 279/13.ΔΕΚ. 2010 έγγραφο της Δν/σής της προς τη 
Νομική Υπηρεσία. 
 
     ΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «Αρωγή» 
είναι το εμφανιζόμενο στον αποσταλέντα πίνακα από τη Δ/νση της Επιχείρησης  και 
έχει ως εξής: 
 
A/A ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 
   
ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
1 ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΙΤΡΑ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΌ ΟΑΕΔ 17/11/2011 
  ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
2 ΜΑΡΙΑ ΖΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 31/12/2010 
3 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
 31/04/2011 
4 ΖΩΗ ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΙK. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
 1/5/2011 
5 ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΙΚΑΡΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 31/12/2010 
6 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΡΟΥΚΟΥ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ  ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 31/12/2010 
  ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
7 ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΙΟΒΑΝΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ     ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 31/8/2011 
8 ΑΝΝΑ ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ   ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 31/8/2011 
9 ΕΒΕΛΙΝΑ-ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ  ΒΟΗΘ ΒΡΕΦ.  ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 31/8/2011 
10 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ   ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 31/8/2011 
11 ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ    ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 31/8/2011 
12 ΤΣΙΓΑΡΙΔΗ  ΜΑΡΙΑ AΝΝΑ ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 31/8/2011 
 
Β) Ο πρώην Δήμος Νέας Φιλαδελφείας με την  αριθμ. 210/1990 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου είχε συστήσει την παρακάτω Δημοτική Επιχείρηση με τις 
διατάξεις των άρθρων 260 έως 268 και 270 και 274 του Π.Δ. 323/ 89 όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν με τις όμοιές τους 10,11,12 και 13 του άρθρου 5 του Ν. 2307/95 
ήτοι ΑΜΙΓΗ Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Δ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο (Δ.ΕΠ.Α.Φ.) 
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ως ΙΔΙΟ Νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με τους στη συστατική πράξη 
αναφερόμενους σκοπούς. Η σύστασή της εγκρίθηκε με την αριθμ. 27258/21.11.1990 
απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 770/5 
Δεκ. 1990(τεύχος δεύτερο). 
     Με την αριθμ. 47/17.2.1997 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν. 
Φιλαδέλφειας τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1,2,3,4,7,9 και 10 της 27258/21.11.1990 
απόφασης του Νομάρχη Αθηνών η δε τροποποίηση αυτή εγκρίθηκε με την αριθμ. 
6865/3.3.1997 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής και 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 189/14 Μαρτ. 1997 τεύχος Β΄. 
 
Οι τροποποιήσεις έχουν ως εξής: 
 
1.- Επωνυμία: Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Νέας Φιλαδέλφειας (Δ.Ε.ΑΝ.Φ.) - 
«ΑΤΤΑΛΟΣ». 
 
2.- Σκοπός της επιχείρησης είναι: 
 
1. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την πολιτιστική ανάπτυξη. 
2. Η οργάνωση και διεξαγωγή πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων. 
3. Η υλοποίηση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων. 
4. Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η διαχείριση του περιβάλλοντος. 
5. Η οργάνωση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Άτομα με ειδικές 
ανάγκες - Γραφείο Γυναικών. 
6. Η ανάπτυξη του αθλητισμού. 
7. Εκδόσεις - Εκδηλώσεις. 
8. Διαφημίσεις. 
9. Χώροι στάθμευσης. 
10. Δημοτική Συγκοινωνία. 
11. Τμήμα Ασφάλειας-Προστασίας. 
12. Τουριστική Ανάπτυξη. 
13. Τεχνικός-Κατασκευαστικός Τομέας. 
14. Επιχειρηματικές δραστηριότητες. 
 
     Οι υπόλοιπες τροποποιήσεις αφορούσαν τη Διοίκηση και τη σύνθεσή της 
(9μελής), τη διάρκεια (50 χρόνια από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ), το Κεφάλαιο που 
αυξηθέν κατά 30.000.000 δραχμές ανήλθε στα 34.000.000 δραχμές, τους Πόρους και 
τους λόγους διάλυσης. 
Εν συνεχεία με την αριθμ. 53/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Ν. Φιλαδέλφειας αποφασίσθηκε και εγκρίθηκε η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΜΙΓΟΥΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ με την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Νέας 
Φιλαδέλφειας Δ.Ε.ΑΝ.Φ.) «ΑΤΤΑΛΟΣ» σε ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με 
νέα ΕΠΩΝΥΜΙΑ ήτοι: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ Ν. 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 11539/22 Μαΐου 2008 
απόφαση του Γ. Γ της Περιφέρειας Αττικής, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 
φύλλου 1345/ 9 Ιουλ. 2008-τεύχος Β΄. 
       Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα τη Ν. Φιλαδέλφεια και 
διέπεται ως Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση από τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006 
και ειδικότερα από τα άρθρα 252 έως 264 και 268, έχει διάρκεια 30 ετών, Διοίκηση 
7μελή, Μετοχικό Κεφάλαιο - Περιουσία 99.779,89 Ευρώ που διατηρήθηκε (άρθρο 6 
συστατικής Πράξης) καθώς και το κτίριο της οδού Σοφούλη στη Νέα Φιλαδέλφεια 
στο οποίο στεγάζεται το Κ.Η.Φ.Η. (αποκτήθηκε με αγορά δυνάμει του 
5961/17.4.1997 συμβολαίου της Συμβ/φου Αθηνών Αναστασίας συζ. Ιωάννου 
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Σταματιάδου νομίμως μεταγραφέντος στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθ/κείου Ν. 
Φιλαδέλφειας στον Τόμο 314 και με α.α 65 και ήδη στο Εθνικό Κτηματολόγιο με 
ΚΑΕΚ 0510501120013313) και ΣΚΟΠΟΥΣ σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συστατικής 
Πράξης την ανάληψη δραστηριοτήτων στους ακόλουθους ΤΟΜΕΙΣ: 
1. Κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη. 
2. Υλοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στους παραπάνω τομείς. 
3. Παιδεία 
4. Πολιτισμός, αθλητισμός 
5. Περιβάλλον 
6. Δημοτική Συγκοινωνία 
7. Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την 
ανάπτυξη της περιοχής της Νέας Φιλαδέλφειας. 
 
- Με την υπ' αριθμ. 167/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Ν. Φιλαδέλφειας που εγκρίθηκε με την αριθμ. 8421/21621/20.8.08 απόφαση του Γ.Γ. 
Περιφέρειας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 1917/18.9.08 τεύχος 
δεύτερο τροποποιήθηκε η συστατική πράξη της επιχείρησης ως προς την παρ. 2 του 
άρθρου 6 : «ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» αφού ο Δήμος 
διέθεσε στην επιχείρηση το ποσό των 1.323.530,37 Ευρώ που θα καταβληθεί με 
μετρητά ύψους 796.081,35 Ευρώ σε 24 μήνες και την κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων 
του Δήμου έναντι της δημοτικής επιχείρησης ύψους 527.449,02 ευρώ που αφορούν 
προεισπράξεις ενοικίων της επιχείρησης για χρονικό διάστημα πριν τη μεταφορά των 
ακινήτων στο Δήμο. 
Η επιχείρηση διατηρεί το Κεφάλαιο των 99.779,89 Ευρώ. 
 
ΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΗΝ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ Ν. 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» είναι το εμφανιζόμενο στον αποσταλέντα πίνακα από τη Δ/νση της 
Επιχείρησης και έχει ως εξής: 
 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ  ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 2010 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
  
    Κ.Η.Φ.Η. 
 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1 ΜΠΑΚΟΥΛΗ  ΕΙΡΗΝΗ  Δ.Ε. ΕΠΙΜ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ
 1/1/2010 -31/12/2010 
2 ΝΙΚΟΥ  ΧΡΥΣΑ           Δ.Ε. ΕΠΙΜ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 1/1/2010 -31/12/2010 
3 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ  ΞΑΝΘΙΠΠΗ Δ.Ε. ΒΟΗΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  
ΧΡΟΝΟΥ 1/1/2010 -31/12/2010 
4 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ   Δ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ
 1/1/2010 -31/12/2010 
5 ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΙΔΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ   Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  
ΧΡΟΝΟΥ 1/1/2010 -31/12/2010 
 
 ΒΟΗΘΕΙΑ  ΣΤΟ  ΣΠΙΤΙ  Α.Μ.Ε.Α. 
 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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1 ΚΟΛΙΖΕΡΑ  ΣΟΦΙΑ Τ.Ε ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ
 15/4/2010-31/12/2010 
2 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  
ΧΡΟΝΟΥ 15/4/2010-31/12/2010 
3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ  ΜΑΡΙΑ   Δ.Ε. ΒΟΗΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ 
15/4/2010-31/12/2010 
 
 ΜΟΝΑΔΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1 ΑΔΑΜΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ Τ.Ε. ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
2 ΜΠΑΝΟΥ  ΜΑΡΙΑ Τ.Ε. ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
3 ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ  ΒΑΡΒΑΡΑ Δ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ  ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
4 ΤΕΡΕΝΤΙΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Υ.Ε. ΟΙΚ.ΒΟΗΘΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
5 ΚΟΥΒΕΛΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ           Υ.Ε.     ΟΙΚ.ΒΟΗΘΟΣ  ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 
 ΚΕΝΤΡΙΚΑ 
 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1 ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ  ΕΙΡΗΝΗ  Π.Ε. Δ/ΝΤΡΙΑ  ΔΙΟΙΚ.ΟΙΚΟΝ. ΑΟΡΙΣΤΟΥ  
ΧΡΟΝΟΥ 
2 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Π.Ε. ΔΙΟΙΚ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΡΙΣΜ. ΠΡΟΓ . 
ΟΑΕΔ 15/3/2009-14/3/2012 * 
3 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΡΙΣΜ. ΠΡΟΓ . 
ΟΑΕΔ 15/3/2009-14/3/2012 * 
4 ΚΟΡΡΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ    Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΡΙΣΜ. ΠΡΟΓ.  ΟΑΕΔ 
1/4/2009-30/03/2012  * 
 
 
Με βάση τις παραπάνω διατάξεις που αναλυτικά παρέθεσα, προτείνω τη συγχώνευση 
των παραπάνω υφιστάμενων επιχειρήσεων και τη σύσταση μίας Ενιαίας Κοινωφελούς 
Επιχείρησης. 
 
Καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
  
Ακολούθως έλαβαν τον λόγο διάφοροι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι εξέφρασαν τις 
απόψεις τους και τις προτάσεις τους που κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά της 
Συνεδριάσεως. 
 
Κατόπιν αυτού ο Πρόεδρος έθεσε το όλο θέμα σε ψηφοφορία ως εισήχθη και κάλεσε 
το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:  
 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 254-269 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/Α/8.6.2006) 
 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 107 παρ.1, 108 παρ.1 και 109 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) 
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3. Τις υπ' αριθμ. 72 και 115/1995 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Νέας Χαλκηδόνας, περί σύστασης της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την 
επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ», η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 28274/25455/20.09.1995, απόφαση του Περιφερειακού 
Διευθυντή Αθηνών, και η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 839/Β΄/5.10.1995. 
 
4. Την υπ' αριθ. 44/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Χαλκηδόνας 
με την οποία τροποποιήθηκε η ως άνω υπ' αριθ. 28274/25455/20.09.1995 απόφαση 
του Περιφερειακού Διευθυντή Αθηνών (πρόσθεση παραγράφου θ ως προς τη 
δυνατότητα υλοποίησης και διαχείρισης προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα, 
κοινωνική φροντίδα, πρόνοια, προληπτική ιατρική) και η οποία αφού εγκρίθηκε με 
την υπ' αριθ. 48799/25.11.1999 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ υπ' αριθ. 2155/Β΄/14.12.1999 
 
5. Την υπ' αριθ. 22/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας 
Χαλκηδόνας, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 3 ως προς τη Διοίκηση της 
Επιχείρησης (9μελές Διοικητικό Συμβούλιο και 2ετής θητεία), η οποία εγκρίθηκε με 
την υπ' αριθ. 5804/22.3.2007 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής και 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ υπ' αριθ. 485/Β΄/5.4.2007. 
 
6. Την υπ' αριθμ. 121/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Νέας Χαλκηδόνας, περί ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης 
Δήμου Νέας Χαλκηδόνας, σε ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Δημοτική Επιχείρηση με επωνυμία «ΑΡΩΓΗ 
- ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ», η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 15836/26699/14.10.08, απόφαση του Γ.Γ. Περιφερείας 
Αττικής και η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2271/Β΄/06.11.08 
 
7. Την υπ' αριθμ. 210/1990 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Νέας Φιλαδέλφειας, περί σύστασης της ΑΜΙΓΟΥΣ Δημοτικής Επιχείρησης με την 
επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ. 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Π.Α.Φ.», η οποία εγκρίθηκε με την υπ' 
αριθμ. 27258/21.11.90, απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και η οποία δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 770/Β/05.12.90 
 
8. Την υπ' αριθ. 47/17.2.1997 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας 
Φιλαδέλφειας με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1,2,3,4,7,9 και 10 της ως άνω 
υπ' αριθ. 27258/21.11.90 απόφασης του Νομάρχη Αθηνών, η οποία αφού εγκρίθηκε 
με την υπ' αριθ. 6865/3.3.1997 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ υπ' αριθ. 189/Β΄/14.3.1997 
 
9. Την υπ' αριθμ. 53/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας 
Φιλαδέλφειας, περί ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης «Δημοτική 
Επιχείρηση Πολιτισμού και Αναψυχής Δ. Φιλαδέλφειας» με τον διακριτικό τίτλο 
«Δ.Ε.Π.Α.Φ.», σε ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ», η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 
11539/22.5.08, απόφαση του Γ.Γ. Περιφερείας Αττικής και η οποία δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1345/Β΄/09.07.08 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(29 ΥΠΕΡ, 3 ΚΑΤΑ, 1 ΑΠΩΝ) 
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Α. Εγκρίνει, για τους εις το σκεπτικό της παρούσης εισηγήσεως προαναφερομένους 
λόγους, την συγχώνευση των κάτωθι επιχειρήσεων του πρώην Δήμου Νέας 
Χαλκηδόνας Αττικής και του πρώην Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, οι οποίες 
συστάθηκαν με τη διαδικασία του άρθρου 277 του Π.Δ. 410/95, ως εξής:  
 
1. «Αρωγή - Κοινωφελής Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Νέας Χαλκηδόνας» με 
τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΩΓΗ», συστήθηκε με την υπ' αριθμ. 121/08. Απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Χαλκηδόνας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' 
αριθμ. 15836/26699/14.10.2008 απόφαση του Γ.Γ της Περιφέρειας Αττικής, και 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  2271/Β΄/6.11.2008. 
2. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ», συστήθηκε με 
την υπ' αριθμ. 53/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας 
Φιλαδέλφειας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 11539/22.5.2008, απόφαση του 
Γ.Γ της Περιφέρειας Αττικής, και  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1345/Β΄/9.7.2008. 
 
Συστήνεται στο Δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος του νομού Αττικής  Κοινωφελής 
Δημοτική Επιχείρηση σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα: 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» 
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.λπ. 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 παροχή χρηματικών 
βοηθημάτων, η λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου για τη δωρεάν παροχή 
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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 Δήμου. 
 
Β. Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 
 
1. Η ίδρυση και λειτουργία Βιβλιοθηκών. 
2. Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής 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 επισκευή, συντήρηση και 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 κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως 
γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και χώρων άθλησης. 
11. 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. 
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5. Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων. 
 
Δ.  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 περισσότερων σκοπών από τους 
ανωτέρω, οι οποίοι είναι μεταξύ τους συναφείς και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν  
εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα. Θα μπορούσαν π.χ. να συμπεριληφθούν δράσεις 
για την προώθηση της τοπικής απασχόληση κ.λ.π. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα χρόνια από τη δημοσίευση της 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται  ο Δήμος 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 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 
Η επιχείρηση διοικείται από 11 - μελές διοικητικό συμβούλιο, τα οποία ορίζονται μαζί 
με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό ή κοινοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη 
αυτά τουλάχιστον: 
 
· τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου 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 Δήμου 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. 
· Από τα παραπάνω μέλη, το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει δύο ( 2 ) μέλη για την 
κάλυψη της θέσης Προέδρου και Αντιπροέδρου. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
· Η χρηματοδότηση από το Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 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 χώρων και εν γένει την αξιοποίηση της περιουσίας της 
Επιχείρησης. 
· Οι Δωρεές, 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. 
· Δάνεια 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 διάρκεια της. 
 
Β. Πριν την πάροδο της  διάρκειάς της με απόφαση του Δημοτικού 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 Δήμο ή την 
Κοινότητα που  την είχε συστήσει. 
Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το οικείο 
Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευμένων επιχειρήσεων 
περιέρχονται αυτοδικαίως στην επιχείρηση «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος», η οποία είναι καθολικός διάδοχος του συνόλου των 
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους. 
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Κατά της παραπάνω απόφασης τάχθηκαν (μειοψήφισαν) οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
Β. Βαλασσάς, Δ.-Ε. Γκούμα και Στ. Πολίτης για λόγους που αναλυτικά αναγράφονται 
στα πρακτικά της Συνεδρίασης. 
 
 

Β. Η παρούσα Απόφαση να αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητας, να δημοσιευθεί στην 

ιστοσελίδα του Δήμου και να αναρτηθεί στον Ειδικό Πίνακα Ανακοινώσεων του 

Δημοτικού Καταστήματος. 

Εφόσον 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 46/2011. 
 
 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                            ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Κανταρέλης Δημήτριος 

Μπόβος Χαράλαμπος 

Παπανίκα Αικατερίνη 

Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαμάντιος 

Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη 

Σιμιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτιος 

Παπαλουκά Ευτυχία 

Λαζαρίδης Πέτρος 

Δημακόπουλος Χρήστος 

Κουτσάκης Μιχαήλ 

Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
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Καλόστος Ιερόθεος 

Παπακώστας Γεώργιος 

Καραβίας Γεώργιος 

Toμπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 

Τομπούλογλου Ιωάννης 

Γραμμένος Σπυρίδων 

Κοσκολέτος Σωτήριος 

Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 

Κοσμά Σταυρούλα 

Βαλασσάς Βεργής 

Γκούμα Δανάη - Εύα 

     Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 
 

Δερμανούτσου Δήμητρα, Πρόεδρος Συμβουλίου Δημ. Κοιν. Ν. Φιλαδέλφειας 

Ναθαναήλ Κυριακή, Πρόεδρος Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                       ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

Αρχείου-Πρωτοκόλλου 

 

Ελ. Σούλα 

 
 
 
Κοιν.: 

1. Δύο Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των πρώην Δήμων Ν.Φ. και Ν.Χ. 
2. Γραφείο Δημάρχου 
3. Νομική Υπηρεσία Δήμου 
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