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ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

Από ηο Ξρακηικό 2/2012 ηης ζσνεδρίαζης ηοσ Γιοικηηικού Πσμβοσλίοσ ηης 

ΘΝΗΛΩΦΔΙΝΠ  ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΓΖΚΝ ΞΟΔΠΞΩΛ 

 

 

ΘΔΜΑ: Καηάξηηζε θαη ςήθηζε Καλνληζκνύ Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο Κνηλσθεινύο 

επηρείξεζεο Γήκνπ Πξεζπώλ  

 

ήκεξα, Γεπηέξα 30 Απξηιίνπ  2012 θαη ώξα 12:00 ζηελ έδξα ηεο 

Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ζην Λαηκό Πξεζπώλ,  ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Πξεζπώλ,  ύζηεξα από 

ηελ 2/24-04-2012 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ 

επηδόζεθε λόκηκα ζηα κέιε ηνπ Γ.., ζύκθσλα κε ην Άξζξν 3 ηεο Απ. ΤΠΔΓΓΑ 

43254/31.07.2007 (ΦΔΚ 1492/17.08.2007 ηεύρνο Β’),  γηα ιήςε απόθαζεο ζηα 

παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο:  

5. Καηάξηηζε θαη ςήθηζε Καλνληζκνύ Δζσηεξηθώλ ππεξεζηώλ Κνηλσθεινύο 

επηρείξεζεο Γήκνπ Πξεζπώλ  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 

παξόληα ηα παξαθάησ πέληε  (5) κέιε: 

ΞΑΟΝΛΡΔΠ ΑΞΝΛΡΔΠ 

1. Υαληδάξαο Οδπζζέαο 1. Γεκεηξόπνπινο Αληώληνο 

2. Νηθνιάνπ Λάδαξνο 2. Νόλαο ηέξγηνο 

3. Παξαζθεπνπνύινπ Αηθαηεξίλε  

4. Σάκπα Γήκεηξα  

5. Μπακπάθνο Ηιίαο  

 

Ο Πξόεδξνο ύζηεξα από ηε δηαπίζησζε απαξηίαο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο.  

Ο Πξόεδξνο  εηζεγήζεθε ην 5ν  ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο θαη είπε ηα εμήο: 

Με ηελ παξ 1 ηνπ άξζξνπ 257 ηνπ Ν. 3463/06 νξίζηεθε όηη  

«Σν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηεο επηρείξεζεο ζπληάζζεη ππνρξεσηηθά ηνπο 

αθόινπζνπο  θαλνληζκνύο: 

α. Δζωηερικό κανονιζμό σπηρεζιών, κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη ε νξγάλσζε, ε 

δηάξζξσζε θαη  νη αξκνδηόηεηεο ησλ ππεξεζηώλ ηεο επηρείξεζεο, νη ζέζεηο ηνπ 

πξνζσπηθνύ θαηά εηδηθόηεηα,  θαζώο θαη ην αλώηαην όξην απηνύ. 
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β. Θανονιζμό προζωπικού, ν νπνίνο θαζνξίδεη ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε 

απηνύ, ηα πξνζόληα  πξόζιεςεο, ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο, θαζώο θαη 

ηηο πεηζαξρηθέο ηνπ επζύλεο. 

γ. Θανονιζμό οικονομικής διατείριζης. 

Με απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα ζπληάζζνληαη 

θαη άιινη  θαλνληζκνί, νη νπνίνη θξίλνληαη απαξαίηεηνη γηα ηε ιεηηνπξγία απηήο».  

Με ηελ παξ 1 πεξηπη. δ ηνπ άξζξνπ 256 ηνπ Ν. 3463/06 νξίδεηαη όηη νη απνθάζεηο 

ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο εγθξίλνληαη από ην δεκνηηθό ή  

θνηλνηηθό ζπκβνύιην, αλ απηέο αθνξνύλ ηελ έγθξηζε ησλ θαλνληζκώλ ηνπ άξζξνπ 

257 ηνπ ηδίνπ λόκνπ. 

Δπεηδή ε ζύληαμε κανονιζμού οικονομικής διατείριζης είλαη ππνρξεσηηθή γηα 

ηηο θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο, κε βάζε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ζέησ ελώπηνλ ζαο 

ζρέδην θαλνληζκνύ πξνθεηκέλνπ λα πξνβνύκε ζηε ςήθηζή ηνπ.  

Σν Γ.. αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν, είδε ην ζρέδην κανονιζμού οικονομικής 

διατείριζης, έθεξε νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζε απηό, έιαβε ππόςε ηνπ: 

- ηελ παξ 1 ηνπ άξζξνπ 257 ηνπ Ν. 3463/06  

- ηελ παξ 1 πεξηπη. δ ηνπ άξζξνπ 256 ηνπ Ν. 3463/06  
θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΩΛΑ  

1. Καηαξηίδεη θαη ςεθίδεη ηνλ κανονιζμό οικονομικής διατείριζης ηεο 

Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Πξεζπώλ όπσο απηόο εκθαλίδεηαη ζην 

ζπλεκκέλν θείκελν ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο 

απόθαζεο. Σν θείκελν ην θαλνληζκνύ θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ πξνέδξνπ θαη ησλ 

κειώλ ηνπ Γ.. ζηελ ηειεπηαία ζειίδα θαη κνλνγξαθή ηνπ Πξνέδξνπ ζε θάζε 

ζειίδα ηνπ.  

2. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Πξόεδξν γηα ηελ πξνώζεζε ηεο απόθαζεο ζην 

Γεκνηηθό πκβνύιην, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ηελ απαηηνύκελε έγθξηζε. 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 14/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Β4ΛΤΟΡΜΓ-Σ5Χ



ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ  

ΘΝΗΛΩΦΔΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΚΔ ΡΖΛ ΔΞΩΛΚΗΑ  

«ΘΝΗΛΩΦΔΙΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΞΟΔΠΞΩΛ»   

 

 

 

Άρθρο 1ο 

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ 

1. Η δηαρείξηζε ησλ θνηλσθειώλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηδηαίηεξν 

πξνϋπνινγηζκό  εζόδσλ θαη εμόδσλ θαη είλαη αλεμάξηεηε από ηελ ππόινηπε 

δεκνηηθή δηαρείξηζε. 

2. Σν νηθνλνκηθό έηνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζπκπίπηεη κε ην 

εκεξνινγηαθό έηνο. 

3. Με απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο, πνπ εγθξίλεηαη από 

ην δεκνηηθό  ζπκβνύιην, ηα θαζαξά θέξδε πνπ πξνθύπηνπλ από ηε δηαρείξηζε, 

κεηά ηελ έγθξηζε  ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ηελ αθαίξεζε ησλ 

απνζβέζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ  απαξαίηεηνπ απνζεκαηηθνύ, κπνξεί λα 

δηαηίζεληαη γηα ηε βειηίσζε ή ηελ επέθηαζε ησλ  εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο 

ή λα δηαηίζεληαη ζην Γήκν ή ζηελ Κνηλόηεηα γηα ηελ εθηέιεζε  θνηλσθειώλ έξγσλ. 

Μεηά από απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ε εθηέιεζε ησλ θνηλσθειώλ έξγσλ  

ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ κπνξεί λα γίλεη από ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, γηα 

ινγαξηαζκό  ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλόηεηαο ή λα δηαηεζνύλ ηα θαζαξά θέξδε ηεο 

επηρείξεζεο γηα ηελ παξνρή  ππεξεζηώλ πξνο ην Γήκν ή ηελ Κνηλόηεηα ή ηελ 

παξνρή ππεξεζηώλ πξνο ηνπο δεκόηεο.  

4. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηεο επηρείξεζεο, εθηηκώληαο 

ηνπο  ζηόρνπο, ηελ απνδνηηθόηεηα θαη ηελ παξαγσγηθόηεηά ηεο, κπνξεί λα 

θξαηήζεη κέρξη δώδεθα ηνηο εθαηό (12%) από ηα θαζαξά θέξδε, ζε ηδηαίηεξν 

ινγαξηαζκό γηα ηελ παξνρή  θηλήηξσλ ζηνπο εξγαδόκελνπο, κε ηε κνξθή 

πξόζζεηεο ακνηβήο. 

Σα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ησλ ακνηβώλ απηώλ θαη θάζε αλαγθαία 

ιεπηνκέξεηα  θαζνξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκό πξνζσπηθνύ ηεο επηρείξεζεο.  

 

 

Άρθρο 2ο 

ΒΗΒΙΗΑ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

1. Η επηρείξεζε έρεη ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ ηνπ Κώδηθα Βηβιίσλ θαη  
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ηνηρείσλ Γ΄ θαηεγνξίαο θαηά ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.  

2. Σα βηβιία θαη ζηνηρεία, ησλ νπνίσλ δελ πξνβιέπεηαη ε ζεώξεζε από ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.., απηά ζεσξνύληαη, από ην Γήκαξρν.  

 

 

Άρθρο 3ο 

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΗΘΝΠ ΈΙΔΓΣΝΠ 

 

1. Ρακηικός Γιατειριζηικός έλεγτος  

Ο ηαθηηθόο δηαρεηξηζηηθόο έιεγρνο ησλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη από δύν ειεγθηέο, πνπ  

επηιέγνληαη θαη δηνξίδνληαη από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ζηελ αξρή θάζε  

νηθνλνκηθνύ έηνπο. Με ηελ ίδηα απόθαζε νξίδεηαη θαη ε ακνηβή ηνπο. Ωο ειεγθηέο 

νξίδνληαη  νξθσηνί ειεγθηέο ή πξόζσπα πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα νξηζηνύλ 

ειεγθηέο ζε αλώλπκε  εηαηξεία. Ο νξηζκόο νξθσηώλ ειεγθηώλ είλαη ππνρξεσηηθόο 

ζηνλ έιεγρν επηρείξεζεο πνπ έρεη  εηήζην θύθιν εξγαζηώλ κεγαιύηεξν από έλα 

εθαηνκκύξην πεληαθόζηεο ρηιηάδεο (1.500.000 €)  επξώ.  

Διεγθηέο ζε αλώλπκε εηαηξία κπνξνύλ λα νξηζηνύλ πηπρηνύρνη Αλώηαησλ ρνιώλ 

πνπ έρνπλ άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο από ην νηθνλνκηθό επηκειεηήξην ηεο 

Διιάδαο  

Ο ηαθηηθόο δηαρεηξηζηηθόο έιεγρνο ηεο επηρείξεζεο, από ηα πξόζσπα ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 261 ηνπ ΚΓΚ δηελεξγείηαη κέρξη ην ηέινο Απξηιίνπ, ηνπ 

επόκελνπ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ έηνπο.  

 

2. Έκηακηος  διατειριζηικός έλεγτος 

Με απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, κπνξεί λα 

δηελεξγείηαη έθηαθηνο  δηαρεηξηζηηθόο έιεγρνο ηεο επηρείξεζεο από ειεγθηέο ηεο 

πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ πνπ  νξίδνληαη από ηνλ ίδην. Με ηελ ίδηα απόθαζε 

νξίδεηαη θαη ην ύςνο ηεο ακνηβήο ηνπο, ε  νπνία βαξύλεη ηελ επηρείξεζε. Έθηαθηνο 

δηαρεηξηζηηθόο έιεγρνο κπνξεί επίζεο λα δηελεξγείηαη από ειεγθηέο ηεο 

πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ κε απόθαζε  ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. ε θάζε 

πεξίπησζε κπνξεί λα δηελεξγείηαη έθηαθηνο  δηαρεηξηζηηθόο έιεγρνο θαη από 

Οηθνλνκηθνύο Δπηζεσξεηέο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη  Οηθνλνκηθώλ κεηά από 

αίηεκα ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο  ή ηνπ 

νηθείνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.  

ε πεξίπησζε έθηαθηνπ δηαρεηξηζηηθνύ ειέγρνπ, ζε εθαξκνγή ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 261 ηνπ ΚΓΚ, ε έθζεζε ησλ ειεγθηώλ απνζηέιιεηαη ζην όξγαλν πνπ 
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απνθάζηζε ηνλ έιεγρν θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ επηρείξεζε θαη ζην Γεκνηηθό 

πκβνύιην.   

  

Γηαρεηξηζηηθό έιεγρν κπνξνύλ λα δηελεξγνύλ θαη νη επηζεσξεηέο ηνπ ώκαηνο 

Δπηζεσξεηώλ- Διεγθηώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (.Δ.Δ.Γ.Γ.), ζύκθσλα κε ην άξζξ. 

6, παξ. 1 πεξηπη. β΄ ηνπ Ν. 2477/97, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξ. 1, παξ. 

1 ηνπ Ν. 2839/00 θαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ 

Ν. 2477/97, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

 

 

Άρθρο 4ο 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

1. Η νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο ελεξγείηαη κε βάζε ην δηθό ηεο 

πξνϋπνινγηζκό εζόδσλ θαη εμόδσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 260 ηνπ ΚΓΚ. 

2. Ο πξνϋπνινγηζκόο θαηαξηίδεηαη από ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία, δύν κήλεο 

πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο, βάζεη πξνβιέςεσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε 

νηθνλνκηθά ή άιια ζηνηρεία θαη ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην ηεο επηρείξεζεο, κεηά από εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ. 

3. Μεηά ηελ έγθξηζή ηνπ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ππνβάιιεηαη πξνο 

έγθξηζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην. Η έγθξηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο 

επηρείξεζεο από ην Γεκνηηθό πκβνύιην, γίλεηαη ην αξγόηεξν εληόο κελόο από 

ηελ ςήθηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλόηεηαο. 

4. ε πεξίπησζε ρξεκαηνδόηεζεο ηεο επηρείξεζεο από ηνλ Γήκν ή ηελ 

Κνηλόηεηα, ν πξνϋπνινγηζκόο πεξηέρεη ην αληίζηνηρν εηήζην κέξνο ηνπ δηεηνύο 

πξνγξάκκαηνο δξάζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 259 ηνπ ΚΓΚ. 

5. Οη αλακνξθώζεηο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ γίλνληαη, εθόζνλ παξνπζηαζηνύλ 

αλάγθεο, κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο. 

 

 

Άρθρο 5ο 

ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΘΑΗ  ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΣΟΖΠΔΩΠ 

 

Έσο ην ηέινο Απξηιίνπ ηνπ επόκελνπ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ έηνπο ην 

δηνηθεηηθό  ζπκβνύιην ηεο επηρείξεζεο ππνβάιιεη ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην ηνλ 

ηζνινγηζκό θαη  ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο καδί κε ζρεηηθή έθζεζε ησλ ειεγθηώλ 

ηνπ άξζξνπ 261 ηνπ ΓΚΚ, θαζώο θαη  έθζεζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο 

επηρείξεζεο, όηη ηεξήζεθαλ νη ζρεηηθέο πξνβιέςεηο  ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ 
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θαλνληζκώλ ηεο επηρείξεζεο. ηηο σο άλσ εθζέζεηο πεξηιακβάλεηαη  εηδηθή 

αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ άξζξνπ 259 ηνπ  

ΓΚΚ (λ. 3463/06 όπσο θάζε θνξά ηζρύεη).  

Σν δεκνηηθό ζπκβνύιην, κέζα ζε δύν (2) κήλεο από ηελ ππνβνιή,  απνθαζίδεη κε 

πξάμε ηνπ γηα ηελ έγθξηζε ή κε ηνπ ηζνινγηζκνύ, δηαηππώλνληαο ζρεηηθά θαη  ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπ επ' απηνύ. 

 

 

 

 

Άρθρο 6ο 

ΔΗΠΞΟΑΜΔΗΠ 

1.   Γηα ηηο ζπλνιηθέο εηζπξάμεηο ηεο εκέξαο εθδίδεηαη γξακκάηην είζπξαμεο πνπ 

ππνγξάθεηαη από ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Γηαρεηξηζηή. Δάλ ν Πξόεδξνο αζθεί θαη 

θαζήθνληα δηαρεηξηζηή, ηόηε ππνγξάθεηαη θαη από ηνλ Αληηπξόεδξν (ή εάλ νξηζηεί 

δηαθνξεηηθά από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, από ηνλ Πξόεδξν θαη από θάπνην άιιν 

κέινο ηνπ Γ.. ή ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή). ην γξακκάηην επηζπλάπηνληαη ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα από ηα νπνία πξνθύπηεη ζαθώο ην δηθαίσκα 

είζπξαμεο από ηελ Δπηρείξεζε θαη ην ρξεκαηηθό πνζό. 

2.   Με απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη ε ιεηηνπξγηθή 

δηάξζξσζε ησλ εηζπξάμεσλ, θαηά πεξίπησζε. 

3.   Με απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ νξίδνληαη απηνί πνπ εθπξνζσπνύλ 

ηελ Δπηρείξεζε ζηελ είζπξαμε ρξεκάησλ από ηξίηνπο θαη γεληθά ησλ απαηηήζεσλ 

ηεο Δπηρείξεζεο. 

 

Άρθρο 7ο 

ΞΙΖΟΩΚΔΠ 

1.   Γηα θάζε πιεξσκή δαπάλεο ηεο Δπηρείξεζεο εθδίδεηαη ρξεκαηηθό έληαικα 

πιεξσκήο πνπ ππνγξάθεηαη από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ.. ην έληαικα απηό 

επηζπλάπηνληαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα από ηα νπνία πξνθύπηεη 

ζαθώο ην δηθαίσκα ηνπ δηθαηνύρνπ θαη ην ρξεκαηηθό πνζό. Σν έληαικα πιεξσκήο 

ζπλππνγξάθεηαη θαη από ηνλ αληηπξόεδξν ή ην δ/ληε ηεο επηρείξεζεο ή ην 

ινγηζηή.  

2.   Γηα θάζε πιεξσκή είλαη δπλαηό λα  εθδίδεηαη επηηαγή ζην όλνκα ηνπ 

δηθαηνύρνπ, πνπ ππνγξάθεηαη από απηνύο πνπ νξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 
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3.   H έγθξηζε δαπαλώλ θαη ε δηάζεζε ησλ πηζηώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

ζεσξείηαη όηη γίλεηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην  κε ηελ ίδηα απόθαζε ηεο 

θαηάξηηζεο θαη ςήθηζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, ρσξίο λα απαηηείηαη ηδηαίηεξε 

δηαηύπσζε ή μερσξηζηή απόθαζε ηνπ Γ.. γηα ην ζθνπό απηό. 

 

Άρθρο 8ο 

ΞΑΓΗΑ ΞΟΝΘΑΡΑΒΝΙΖ 

 

1.   Με απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί πάγηα 

πξνθαηαβνιή πνζνύ 1.500 επξώ γηα ηελ αληηκεηώπηζε κηθξνδαπαλώλ γηα ηηο 

ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. Σν πνζό απηό κπνξεί λα απμάλεηαη κε 

απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ρσξίο ηξνπνπνίεζε ηνπ παξόληνο 

θαλνληζκνύ, κέρξη 2.000 επξώ. 

2.   Η δηαρείξηζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη από ηνλ Πξόεδξν, ηνλ 

Γηαρεηξηζηή  ή ηνλ Γ/ληε (ή νπνηνδήπνηε άιιν ζηέιερνο ή κέινο ηνπ Γ.. 

εμνπζηνδνηήζεη ε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γ..), ν νπνίνο παξαδίδεη ζηνλ Γεληθό 

Γηεπζπληή ή ζηνλ Γηαρεηξηζηή  (θάζε κήλα ή αλ ζπληξέρεη ιόγνο ζε κηθξόηεξν 

ρξνληθό δηάζηεκα, κε απόδεημε) θαηάζηαζε ησλ δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από 

ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. ηελ θαηάζηαζε 

αλαγξάθεηαη ζε εηδηθή ζηήιε ν θσδηθόο αξηζκόο πνπ βαξύλεηαη μερσξηζηά γηα 

θάζε δαπάλε. Ο Πξόεδξνο ή ν Γ/ληεο θξνληίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλώλ από 

ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη ηελ έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο γηα ην ζύλνιν 

ηεο δαπάλεο θαη ηελ αλαλέσζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο. ην έληαικα απηό 

επηζπλάπηνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο δαπάλεο θαη ε έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ. 

3.   ε πεξίπησζε επείγνπζαο αλάγθεο αλαλέσζεο ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο, ην 

ρξεκαηηθό έληαικα ηνπ πνζνύ πνπ πιήξσζε εθδίδεηαη θαη πξν ηεο έγθξηζεο ησλ 

δαπαλώλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. ηελ πεξίπησζε απηή ν Πξόεδξνο 

ππνρξεώλεηαη λα θέξεη γηα έγθξηζε ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο δαπάλεο, ζηελ πξώηε 

πξνζερή ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη λα θξνληίζεη λα επηζπλαθζεί 

ε απόθαζε ζην ρξεκαηηθό έληαικα. 

4.   Καηά ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο ην πνζό ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο , ζην 

ζύλνιό ηεο, θαηαηίζεηαη ζην ηακείν ηεο Δπηρείξεζεο.  

 

 

Άρθρο 9ο 

ΚΔΙΔΡΔΠ 
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1.   Η αλάζεζε εθπόλεζεο κειεηώλ, γίλεηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην από ην 

νπνίν θαη εγθξίλνληαη.  

2.   Η αλάζεζε εθπόλεζεο κειεηώλ ζε ηδηώηεο θαζώο θαη ε επίβιεςε εθηέιεζήο 

ηνπο γίλεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ είλαη δπλαηόλ ε ζύληαμε απηώλ θαη ε 

επίβιεςε εθηέιεζεο λα γίλεη από ην ζηειερηαθό δπλακηθό ηεο επηρείξεζεο. 

3.   Η αλάζεζε ηεο εθπόλεζεο κειεηώλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

3316/05 (ΦΔΚ 42 Α’/22-2-05): Αλάζεζε θαη εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

εθπόλεζεο κειεηώλ θαη παξνρήο ζπλαθώλ ππεξεζηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο, όπσο 

θάζε θνξά ηζρύεη θαη ηνπ άξζξνπ 209 παξ 4 ηνπ ΓΚΚ (λ. 3463/06), όπσο ηζρύεη 

θάζε θνξά.  

 

 

Άρθρο 10ο 

ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΔΟΓΩΛ, ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΘΑΗ ΞΟΝΚΖΘΔΗΩΛ 

 
Η ζύλαςε ζπκβάζεσλ αλάζεζεο ησλ έξγσλ, ππεξεζηώλ, κειεηώλ θαη πξνκεζεηώλ, 

θαζώο θαη ε ζύλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ δηελεξγείηαη ζύκθσλα  κε ηηο 

αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο πνπ ηζρύνπλ γηα ηνπο Ο.Σ.Α..  Σν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην 

κπνξεί λα ζπληάζζεη αληίζηνηρνπο θαλνληζκνύο ζην πιαίζην ησλ  αλσηέξσ 

θαλόλσλ.  

 

 

 

Άρθρο 11ο 

ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΩΛ 

 

Κάζε δηαθνξά πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμύ ηεο Δπηρείξεζεο θαη ηνπ αλαδόρνπ 

επηιύεηαη κε δηαηηεζία, από δύν δηαηηεηέο πνπ ν έλαο νξίδεηαη από ηελ Δπηρείξεζε 

θαη ν άιινο από ηνλ αλάδνρν. Ο νξηζκόο θάζε δηαηηεηή πξέπεη λα γίλεη κέζα ζε 

ηξεηο εκέξεο από ηελ πξνζθπγή ηνπ ζπκβαιινκέλνπ. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο 

κεηαμύ ησλ δηαηηεηώλ, νξίδεηαη από απηνύο επηδηαηηεηήο θαη ζε πεξίπησζε 

αζπκθσλίαο γηα ηνλ νξηζκό επηδηαηηεηνύ, νξίδεηαη σο επηδηαηηεηήο ν Πξόεδξνο 

Πξσηνδηθώλ ηεο έδξαο ηεο Δπηρείξεζεο. 

 

Άρθρο 12ο 

ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΔΟΓΩΛ, ΔΟΓΑΠΗΩΛ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΞΟΝΚΖΘΔΗΩΛ 
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Η παξαιαβή ησλ έξγσλ, πξνκεζεηώλ, εξγαζηώλ ή κεηαθνξώλ γίλεηαη από 

επηηξνπέο θαηά αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρύνπλ γηα 

ηνπο ΟΣΑ.  

 

 

Άρθρο 13ο 

ΔΜΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ 

1.   Η εμαγσγή πιηθνύ ελεξγείηαη γηα ιόγνπο εθπνίεζεο. Ο ραξαθηεξηζκόο ησλ 

πιηθώλ σο αρξήζησλ γίλεηαη από Δπηηξνπή πνπ νξίδεηαη από ην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην ηεο Δπηρείξεζεο θαη κεηά από εηζήγεζε ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηώλ γηα 

ηα άρξεζηα πιηθά. 

2.   Η εθπνίεζε πιηθνύ πνπ δελ είλαη ρξήζηκν γηα ηηο αλάγθεο ηεο Δπηρείξεζεο, 

απνθαζίδεηαη θαη δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

3.   Τπνιείκκαηα άρξεζηνπ πιηθνύ θαηαζηξέθνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ 

νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 

 

Άρθρο 14ο 

ΗΠΣΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ 

Η ηζρύο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ δηαρείξηζεο, αξρίδεη από ηελ έγθξηζε ηνπ, από 

ην Γεκνηηθό πκβνύιην.  

 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                     ΣΑ   ΜΔΛΗ  

 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 Υαληδάξαο Οδπζζέαο 
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