
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Θέμα   20ο 
«Έγκριση Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας       ΑΡ.ΑΠΟΦ.  472/2011 
  του Διοικητικού Συμβούλιο της Κοινωφελούς  
  Επιχείρησης Δήμου Δελφών ΄Οι Αμφικτυονίες΄» 
 
 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα  ο Αντιδήμαρχος κ. Μανανάς είπε τα εξής: 
Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Το 255 άρθρο του ν. 3463/2006 περί Διοίκησης. 
2. Το 256 άρθρο παρ.1 περίπτ. ζ του ν. 3465/2006 σύμφωνα με τον οποίο 

όλοι οι κανονισμοί εγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.  
3. Το 257 άρθρο, παρ. 1 του ν. 3463/2006 σύμφωνα με το οποίο το 

διοικητικό συμβούλιο της Επιχείρησης μπορεί να συντάσσει και άλλους 
κανονισμούς οι οποίοι κρίνονται απαραίτητοι για τη λειτουργία της. 

4. Τον οδηγό συγχώνευσης των Ν.Π.Δ.Δ. και των Επιχειρήσεων του Δήμου, 
Πρόγραμμα «Καλλικράτης», του Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

 
Εισηγούμαι την έγκριση της υπ’ αρίθμ. 29/9/7-12-2011 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου περί «Κατάρτισης και ψήφισης Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας 
του Διοικητικού Συμβουλίου» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δελφών «Οι 
Αμφικτυονίες» και έχει ως εξής: 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό της αριθ. 9 / 7-12-2011 συνεδριάσεως της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Δελφών «ΟΙ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ». 
                         
Αριθ.Απόφασης   29                                                                 

Περίληψη 

 Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Διοίκησης και 
Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης. (Από αναβολή) 
 

 
 Στην Άμφισσα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Δελφών (Πλατεία Κεχαγιά) σήμερα την 7 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 13:00  συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δήμου Δελφών «ΟΙ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ»  ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αριθμό πρωτ. 92/5-12-2011 που επιδόθηκε στον 
καθ’ ένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 94 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 7 μελών 
βρέθηκαν παρόντα πέντε ( 5 ). 
 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΜΑΝΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1. ΣΑΝΤΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ 2. ΧΛΕΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 
3. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 3.  
4. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4.  
5. ΜΥΤΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 5.  
6.    
7.    



 
 Στην συνεδρίαση ήταν παρούσα και η Γραμματέας της επιχείρησης Γ.  
Χαλδεάκη για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της  ημερήσιας 
διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι με την παρ 1 του άρθρου 257 του Ν. 
3463/06 ορίστηκε ότι  «Το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης συντάσσει 
υποχρεωτικά τους ακόλουθους  κανονισμούς: 
α. Εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών, με τον οποίο καθορίζονται η οργάνωση, η 
διάρθρωση και  οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της επιχείρησης, οι θέσεις του 
προσωπικού κατά ειδικότητα,  καθώς και το ανώτατο όριο αυτού. 
β. Κανονισμό προσωπικού, ο οποίος καθορίζει την υπηρεσιακή κατάσταση αυτού, τα 
προσόντα  πρόσληψης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, καθώς και τις 
πειθαρχικές του ευθύνες. 
γ. Κανονισμό οικονομικής διαχείρισης. 
Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης μπορεί να συντάσσονται 
και άλλοι  κανονισμοί, οι οποίοι κρίνονται απαραίτητοι για τη λειτουργία αυτής».  
Με την παρ 1 περιπτ. ζ του άρθρου 256 του Ν. 3463/06 ορίζεται ότι οι αποφάσεις του 
διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης εγκρίνονται από το δημοτικό ή  κοινοτικό 
συμβούλιο, αν αυτές αφορούν την έγκριση των κανονισμών του άρθρου 257 του 
ιδίου νόμου. 
Επειδή η σύνταξη Κανονισμού Διοίκησης και λειτουργίας του Διοικητικού 
Συμβουλίου είναι απαραίτητη προκειμένου να υπάρχει μία ενιαία προσέγγιση των 
διαφόρων θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία του, θέτω ενώπιον σας σχέδιο 
σχετικού κανονισμού προκειμένου να προβούμε στη ψήφισή του.  
Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο, είδε το σχέδιο Κανονισμού Διοίκησης και 
λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, έφερε ορισμένες τροποποιήσεις σε 
αυτό, έλαβε υπόψη του: 

- την παρ 1 του άρθρου 257 του Ν. 3463/06  

- την παρ 1 περιπτ. ζ του άρθρου 256 του Ν. 3463/06  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Καταρτίζει και ψηφίζει τον Κανονισμό Διοίκησης και λειτουργίας του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δελφών «ΟΙ 
ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ» όπως αυτός εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Το κείμενο του κανονισμού 
φέρει την υπογραφή του προέδρου και των μελών του Δ.Σ. στην τελευταία σελίδα και 
μονογραφή του Προέδρου σε κάθε σελίδα του 
2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη έγκριση. 

Γι’ αυτό συντάχτηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:   
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΝΑΣ                          ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ 
                                                                 ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ          
                                                                 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΑΡΑΣ 
                                                                  
                                                                  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΝΑΣ 



 
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

        ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ «ΟΙ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ» 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΟΙ ΑΜΦΙΚΥΤΟΝΙΕΣ» & 

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

 
Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία "ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ «ΟΙ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ» συστήθηκε με το Φ.Ε.Κ 1899 Τεύχος 
Β’/29-08-2011.  
Η Κοινωφελής Επιχείρηση είναι Ν.Π.Ι.Δ. και διέπεται από το Ν. 3463/06. Καταστατικό 
της επιχείρησης θεωρείται το ΦΕΚ της σύστασης.  
Η διοίκηση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης διέπεται τις 
διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και τον παρόντα Κανονισμό. 
                                              
                                                           ΑΡΘΡΟ 2ο 

Σκοποί της επιχείρησης 
 
Οι σκοποί της επιχείρησης περιγράφονται κάθε φορά στη υπ΄αριθμ. 274/2011 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών η οποία νομιμοποιήθηκε με το 
υπ΄αριθμ. 39797/1305/5-8-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Τμήμα 
διοικητικού-Οικονομικού και η οποία δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 1899 Τεύχος Β’/29-08-
2011) Η συστατική πράξη αποτελεί και το καταστατικό της επιχείρησης.   
  

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Κωλύματα και ασυμβίβαστα για τα μέλη του 
διοικητικού  συμβουλίου 

 
1. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης δεν μπορούν να 
κατέχουν ανάλογη θέση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με συναφές επιχειρηματικό 
αντικείμενο ή να συνδέονται με την επιχείρηση με συμβάσεις προμήθειας ή εκτέλεσης 
έργου  ή παροχής υπηρεσιών για ποσά μεγαλύτερα των 10.000 €, συνολικά. 
2. Δεν επιτρέπεται να είναι  μέλη  του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης όσοι : 
α. έχουν στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας τους  με τελεσίδικη  δικαστική  
απόφαση. 
β. έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα  με αμετάκλητη  δικαστική απόφαση. 
γ. έχουν καταδικαστεί  με αμετάκλητη δικαστική απόφαση  ως αυτουργοί ή 
συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη, κιβδηλεία, 
πλαστογραφία, ψευδή  βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, 
απάτη, καταπίεση, αιμομιξία, μαστροπεία, σωματεμπορία, παράνομη διακίνηση 
αλλοδαπών, παράβαση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, τη 
λαθρεμπορία, καθώς  και για παράβαση καθήκοντος, εφόσον  από τη διάπραξη του 
αδικήματος  αυτού προξενείται οικονομική βλάβη στο Δήμο, στην Κοινότητα ή στα 
νομικά τους πρόσωπα. Η περίπτωση της παράβασης καθήκοντος, που   αναφέρεται 
ανωτέρω αφορά μόνο τους αιρετούς.       
δ. έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση.  
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Διαδικασία διορισμού, θητεία και αντικατάσταση μελών  διοικητικού 
συμβουλίου 

 



1.Το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να ορίσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός 
τριών μηνών, είτε από τη δημοσίευση της συστατικής πράξης της επιχείρησης είτε 
από την εγκατάσταση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 2. Σε περίπτωση  που δεν υπάρχει  σύλλογος εργαζομένων για να ορίσει 
εκπρόσωπο των εργαζομένων, ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της 
επιχείρησης συγκαλεί  όλους τους εργαζόμενους σε γενική συνέλευση για τον σκοπό 
αυτό. 
 3. Το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να ορίζει στο Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα από 
κάθε φύλο σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των μελών του. Τυχόν δεκαδικός 
αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι 
ίσο με μισό της μονάδας και άνω. 
 4.Εάν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αποδεχθούν τον ορισμό τους, μέσα σε 
τριάντα ημέρες από την επίδοση του σχετικού εγγράφου ή παραιτηθούν ή πεθάνουν 
ή αντικατασταθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν.3463/2006 ή αν 
παραμείνουν κενές θέσεις μελών  για οποιοδήποτε άλλο λόγο, το διοικητικό 
συμβούλιο μέχρι να ορισθούν οι αντικαταστάτες  λειτουργεί νόμιμα  με ελλιπή 
σύνθεση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τον αριθμό των μελών που 
απαιτείται για την απαρτία.  
5.Κατά τα λοιπά ισχύουν  τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
255 του Ν.3463/2006. 
 

ΑΡΘΡΟ  5ο 
Σύγκληση και λειτουργία  Διοικητικού Συμβουλίου 

 
1.  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του  
τουλάχιστον μια φορά  το μήνα. 
2. Το  Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με γραπτή 
πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης όποτε το ζητήσει  ο Δήμαρχος ή το 
Δημοτικό Συμβούλιο ή το 1/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις  δυο 
τελευταίες  περιπτώσεις απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα 
θέματα που θα συζητηθούν. Στις ίδιες περιπτώσεις  δεν μπορεί να επανυποβληθεί 
αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθει δίμηνο, αφότου εκδόθηκε απορριπτική 
απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν γίνεται  επίκληση νεότερων 
στοιχείων.  
Η πρόσκληση  επιδίδεται ή γνωστοποιείται  στους συμβούλους τρεις τουλάχιστον 
πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται  για τη συνεδρίαση. Σε 
κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί  ή να γνωστοποιηθεί 
την ημέρα της συνεδρίασης. 
3.Ο Πρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο  
Απαρτία και λήψη αποφάσεων 

 
1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία όταν τα παρόντα μέλη του  είναι 
περισσότερα από τα απόντα. 
2.Εάν  μετά από δύο  συνεχείς προσκλήσεις  το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει 
απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για 
τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον  τα μέλη που 
είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των 
μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά της διαδικασίας που 
προηγήθηκε. 
3.Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με την απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας  επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. 



4.Αν κάποιο μέλος αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο λογίζεται ως παρόν στη 
συνεδρίαση  και καταμετράται και στις δυο περιπτώσεις  ως αρνητική  ψήφος. 
5.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της 
συνεδρίασης  και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία, και αν αποχωρήσουν, 
μεταγενέστερα, θεωρούνται παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την 
ύπαρξη απαρτίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο  
Πρακτικά συνεδρίασης 

 
Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του 
γραμματέα του, ο οποίος είναι υπάλληλος της Επιχείρησης που ορίζεται με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου.  
Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Εφόσον διατυπώνεται μειοψηφούσα θέση, τα πρακτικά 
συνυπογράφονται από τα μειοψηφίσαντα μέλη. Η μη υπογραφή των πρακτικών δεν 
επηρεάζει το κύρος της απόφασης. 
Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνει ιδιαίτερο αριθμό και στην αρχή 
κάθε χρόνου  γίνεται νέα αρίθμηση. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 

Αρμοδιότητες του  Διοικητικού Συμβουλίου 
 
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις που αφορούν την 
επιχείρηση και ιδιαίτερα:  
α)διορίζει και απολύει το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό και αποφασίζει 
για όλες τις μεταβολές της υπηρεσιακής του κατάστασης, σύμφωνα με τον εσωτερικό 
κανονισμό υπηρεσιών του άρθρου 257 παρ. 1α του ΔΚΚ  
β) ψηφίζει τον προϋπολογισμό, εγκρίνει τον Ισολογισμό και καταρτίζει την  Έκθεση  
πεπραγμένων στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης,  
γ) καθορίζει το αντίτιμο και τους όρους για τη χρήση των υπηρεσιών της ή  τη 
διάθεση τυχόν προϊόντων της επιχείρησης,  
δ) αποφασίζει για τον τρόπο ανάθεσης των μελετών, εκτέλεσης των έργων και 
διενέργειας των προμηθειών υλικών και υπηρεσιών, αναθέτει τη σύνταξη των 
μελετών και την εκτέλεση των έργων και εγκρίνει τις μελέτες και τις προμήθειες, στα 
πλαίσια της ισχύουσας για τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής νομοθεσίας στο 
πλαίσιο του κανονισμού της παρ.2 του άρθρου 257 ΔΚΚ,  
ε) αποφασίζει την αγορά και τη μίσθωση ακινήτων και κινητών που είναι χρήσιμα 
στην επιχείρηση, και την εκποίηση και εκμίσθωση ακινήτων και κινητών που ανήκουν 
στην επιχείρηση, στ) αποφασίζει την άσκηση και παραίτηση από οποιοδήποτε ένδικο 
μέσο ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και διοικητικής αρχής, καθώς και τα 
σχετικά με δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς,  
ζ) αποφασίζει τη σύναψη κάθε φύσης δανείων, και μπορεί για ασφάλειά τους να 
εκχωρεί το σύνολο ή μέρος από τις προσόδους της επιχείρησης, και αποφασίζει την 
παροχή δικαιωμάτων υποθήκης σε ακίνητά της,  
η) παρέχει την γνώμη του  για όλα τα θέματα που αφορούν την επιχείρηση, εφόσον 
τα θέματα αυτά ανήκουν στην αποφασιστική αρμοδιότητα του Δημοτικού 
Συμβουλίου.  
2.  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από πρόταση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της επιχείρησης μπορεί να ορίζεται η μερική ή η πλήρης απασχόληση 
στην επιχείρηση με αμοιβή, μέχρι του ενός τετάρτου των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται τα μέλη που θα απασχοληθούν, οι 
αρμοδιότητες και η αμοιβή τους. Αν το ένα τέταρτο των μελών δεν είναι ακέραιος 
αριθμός, το κλάσμα που προκύπτει στρογγυλεύεται προς τα πάνω. 



3.Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησης μπορεί το Διοικητικό 
Συμβούλιο να αναθέτει με απόφασή του την άσκηση του συνόλου ή μέρους των 
αρμοδιοτήτων του, εκτός των περιπτώσεων β΄, γ΄, ε΄, και ζ΄ της παρ.1, αυτού του 
άρθρου στον Πρόεδρο και σε άλλα όργανα της επιχείρησης, στο Διευθυντή και τους 
υπεύθυνους των λειτουργικών μονάδων της επιχείρησης. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο  
Αρμοδιότητες του Προέδρου 

 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την επιχείρηση στα δικαστήρια 
και σε κάθε αρχή και δίνει τους όρκους που επιβάλλεται. Επίσης μπορεί σε 
περίπτωση κινδύνου από αναβολή, χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να 
εγείρει και αντικρούει αγωγές και να ασκεί ένδικα μέσα, να διορίζει πληρεξούσιους και 
να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη που προστατεύει τα συμφέροντα 
της επιχείρησης. Τις πράξεις αυτές υποβάλλει αμέσως στο Διοικητικό Συμβούλιο. 
Επίσης ο Πρόεδρος υπογράφει τα συμβόλαια της επιχείρησης και συντάσσει τον 
προϋπολογισμό αυτής. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο 
Αντιπρόεδρος. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να μεταβιβάζονται 
στο Διευθυντή  της επιχείρησης αρμοδιότητες αυτής της παραγράφου. 

 
 Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου και έχοντας 
υπόψη του: 

1. Το 255 άρθρο του ν. 3463/2006 περί Διοίκησης. 
2. Το 256 άρθρο παρ.1 περίπτ. ζ του ν. 3465/2006 σύμφωνα με τον οποίο 

όλοι οι κανονισμοί εγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.  
3. Το 257 άρθρο, παρ. 1 του ν. 3463/2006 σύμφωνα με το οποίο το 

διοικητικό συμβούλιο της Επιχείρησης μπορεί να συντάσσει και άλλους 
κανονισμούς οι οποίοι κρίνονται απαραίτητοι για τη λειτουργία της. 

4. Τον οδηγό συγχώνευσης των Ν.Π.Δ.Δ. και των Επιχειρήσεων του Δήμου, 
Πρόγραμμα «Καλλικράτης», του Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

μετά από διαλογική συζήτηση, 
 

                                             Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Εγκρίνει, ως έχει, τον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δελφών «ΟΙ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ». 

 
Στην παρούσα απόφαση μειοψήφισαν οι Δ.Σ. Γ.Μαλάμος, Α.Καραχάλιος, 

Α.Μακρής, Ν.Αραπόπουλος, Ε.Βλαχοδημητρίου, διότι κρίνουν ότι δεν υπάρχουν 
λόγοι να υφίσταται η επιχείρηση, αφού σύμφωνα με γνωμοδότηση της ΕΕΤΑΑ, το 
προσωπικό της μπορεί να ενταχθεί στο Δήμο. 

Οι Δ.Σ. Π.Μέγκος και Δ.Τσελές δήλωσαν «παρόντες». (προσμετριούνται ως 
αρνητικές ψήφοι σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ. 5 του Ν,3463/2006 ΔΚΚ). 

 

……………………………………………………………….. 
Αφού συντάχτηκε το παρόν υπογράφεται 
Ο  Πρόεδρος                                   Ο Γραμματέας                               Τα   Μέλη 
                                                  Ακριβές απόσπασμα 
                                                  Άμφισσα  30.12.2011 
                                                        Ο  Πρόεδρος 
 
 
                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 



 


