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ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 17/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα ηξηάληα (30) ηνπ κελόο Απγνύζηνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Τξίηε θαη
ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε
ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε
αξηζ. 17/26.8.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα,
ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη δελ παξίζηαηαη ν
Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ
Α/Α
Ολνκαηεπώλπκν
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Γθιάβαο Γεώξγηνο
Βνξδόο Υξήζηνο
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
αξάληε Μαξία
Ενύλε ηέιια
Πύξξνο Ησάλλεο
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Υξήζηνο
Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο
Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο
ΑΠΟΝΣΔ

1
2
3

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Υιηνύκεο Αλδξέαο
Πιηάθνο Αζηέξηνο
Μπνγδάλνο Κσλ/λνο
ηκώλεο Ησάλλεο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
Καπιάλεο Θσκάο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο
Μπάηζηνο Αζηέξηνο
Ληόληαο Γεώξγηνο
Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο

Γθνιόεο Γεώξγηνο
Βαγησλάο Αζαλάζηνο
ηακνύδεο Διεπζέξηνο

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ ηήξεζε
ησλ πξαθηηθώλ.
Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη δελ
παξαβξέζεθε θαλείο.
Αξηζκόο ζέκαηνο: 3ν θαηεπείγνλ
Έγθξηζε θαη ςήθηζε ηνπ Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο ηεο
Κ.Δ.ΓΖ.ΠΟ.
Αξηζκόο Απόθαζεο : 389
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 3ν
θαηεπείγνλ ζέκα, θαη εθόζνλ πήξε ηελ δηαβεβαίσζε ηόζν από ηνλ θ. Γήκαξρν όζν θαη από ην ζώκα όηη
νκόθσλα ζπκθσλνύλ λα ζπδεηεζεί ην ζέκα σο έθηαθην, αλέθεξε όηη: «Με ηελ ππ’ αξηζκ. 10/2011
απόθαζή ηνπ ην δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Κ.Δ.ΓΖ.ΠΟ. θαιεί ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη
ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε θαη ςήθηζε ηνπ Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο ηεο Κ.Δ.ΓΗ.ΠΟ., ην αλαιπηηθό ζρέδην
ηνπ νπνίνπ έρεηε όινη ζηα ρέξηα ζαο. Γελ πηζηεύσ λα ππάξρεη θάπνηα αληίξξεζε ζρεηηθά κε ηνλ
Καλνληζκό, νπόηε θαη παξαθαιώ ην ζώκα γηα ηελ νκόθσλε έγθξηζε θαη ςήθηζή ηνπ».
Παξαθαιώ ην ζώκα γηα ηελ νκόθσλε απόθαζε ζπλεγνξίαο γηα ηελ παξάηαζε πξνζεζκίαο
εθηέιεζεο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ».
Τν Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηελ ππ’ αξηζκ. 10/2011 απόθαζή ηνπ ην
δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Κ.Δ.ΓΖ.ΠΟ. θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,
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Α π ν θ α ζ ί δ ε η Ο κ ό θ σλ α
Σελ έγθξηζε θαη ςήθηζε ηνπ θαλνληζκνύ δηαρείξηζεο ηεο Κ.Δ.ΓΖ.ΠΟ. όπσο αθνινπζεί
Άξζξν 1ν
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
1. Η δηαρείξηζε ησλ θνηλσθειώλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηδηαίηεξν πξνϋπνινγηζκό εζόδσλ
θαη εμόδσλ θαη είλαη αλεμάξηεηε από ηελ ππόινηπε δεκνηηθή δηαρείξηζε.
2. Τν 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.
Τα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ησλ ακνηβώλ απηώλ θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα
θαζνξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκό πξνζσπηθνύ ηεο επηρείξεζεο.
Άξζξν 2ν
ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ
1. Η επηρείξεζε έρεη ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ ηνπ Κώδηθα Βηβιίσλ θαη Σηνηρείσλ Γ΄
θαηεγνξίαο θαηά ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.
2. Τα βηβιία θαη ζηνηρεία, ησλ νπνίσλ δελ πξνβιέπεηαη ε ζεώξεζε από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Σ., απηά
ζεσξνύληαη, από ην Γήκαξρν.
Άξζξν 3ν
ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΟ ΈΛΔΓΥΟ
1. Σαθηηθόο Γηαρεηξηζηηθόο έιεγρνο
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 Σρνιώλ 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. Έθηαθηνο δηαρεηξηζηηθόο έιεγρνο
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. Σε θάζε πεξίπησζε κπνξεί λα
δηελεξγείηαη έθηαθηνο δηαρεηξηζηηθόο έιεγρνο θαη από Οηθνλνκηθνύο Δπηζεσξεηέο ηνπ Υπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ κεηά από αίηεκα ηνπ Υπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απνθέληξσζεο ή ηνπ νηθείνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.
Σε πεξίπησζε έθηαθηνπ δηαρεηξηζηηθνύ ειέγρνπ, ζε εθαξκνγή ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 261 ηνπ ΚΓΚ, ε
έθζεζε ησλ ειεγθηώλ απνζηέιιεηαη ζην όξγαλν πνπ απνθάζηζε ηνλ έιεγρν θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ
επηρείξεζε θαη ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην.
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Γηαρεηξηζηηθό έιεγρν κπνξνύλ λα δηελεξγνύλ θαη νη επηζεσξεηέο ηνπ ώκαηνο ΔπηζεσξεηώλΔιεγθηώλ 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.
Άξζξν 4ν
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ
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 Σπκβνύιην ηεο επηρείξεζεο, κεηά από εηζήγεζε ηνπ
Πξνέδξνπ.
3. Μεηά ηελ έγθξηζή ηνπ από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην, ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζην Γεκνηηθό
Σπκβνύιην. Η έγθξηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο επηρείξεζεο από ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην, γίλεηαη ην
αξγόηεξν εληόο κελόο από ηελ ςήθηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλόηεηαο.
4. Σε 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 Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο.
Άξζξν 5ν
ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΔΩ
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
θαλνληζκώλ ηεο επηρείξεζεο. Σηηο 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).
Τν 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.
Άξζξν 6ν
ΔΗΠΡΑΞΔΗ
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 Σπκβνύιην, από ηνλ Πξόεδξν θαη
από θάπνην άιιν κέινο ηνπ Γ.Σ. ή ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή). Σην 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 Σπκβνπιίνπ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη ε ιεηηνπξγηθή δηάξζξσζε ησλ
εηζπξάμεσλ, θαηά πεξίπησζε.
3. Με απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ νξίδνληαη απηνί πνπ εθπξνζσπνύλ ηελ Δπηρείξεζε ζηελ
είζπξαμε ρξεκάησλ από ηξίηνπο θαη γεληθά ησλ απαηηήζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο.
Άξζξν 7ν
ΠΛΖΡΩΜΔ
1.
Γηα θάζε πιεξσκή δαπάλεο ηεο Δπηρείξεζεο εθδίδεηαη ρξεκαηηθό έληαικα πιεξσκήο πνπ
ππνγξάθεηαη από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ.Σ. Σην έληαικα απηό επηζπλάπηνληαη ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα από ηα νπνία πξνθύπηεη ζαθώο ην δηθαίσκα ηνπ δηθαηνύρνπ θαη ην ρξεκαηηθό
πνζό. Τν 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 Σπκβνπιίνπ.
3. Η έγθξηζε δαπαλώλ θαη ε δηάζεζε ησλ πηζηώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ γίλεηαη από ην Γηνηθεηηθό
Σπκβνύιην κε ηελ θαηάξηηζε θαη ςήθηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ.
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Άξζξν 8ν
ΠΑΓΗΑ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ
1.
Με απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί πάγηα πξνθαηαβνιή πνζνύ
1.500 επξώ γηα ηελ αληηκεηώπηζε κηθξνδαπαλώλ γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. Τν πνζό
απηό κπνξεί λα απμάλεηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, 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.Σ. εμνπζηνδνηήζεη ε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γ.Σ.), 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. Σηελ 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 Σπκβνύιην θαη ηελ έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο γηα ην ζύλνιν
ηεο δαπάλεο θαη ηελ αλαλέσζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο. Σην έληαικα απηό επηζπλάπηνληαη ηα
δηθαηνινγεηηθά ηεο δαπάλεο θαη ε έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.
3.
Σε πεξίπησζε επείγνπζαο αλάγθεο αλαλέσζεο ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο, ην ρξεκαηηθό
έληαικα ηνπ πνζνύ πνπ πιήξσζε εθδίδεηαη θαη πξν ηεο έγθξηζεο ησλ δαπαλώλ από ην Γηνηθεηηθό
Σπκβνύιην. Σηελ πεξίπησζε απηή ν Πξόεδξνο ππνρξεώλεηαη λα θέξεη γηα έγθξηζε ηα δηθαηνινγεηηθά
ηεο δαπάλεο, ζηελ πξώηε πξνζερή ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 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.
ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΝΑΘΔΖ ΔΡΓΩΝ, ΤΠΖΡΔΗΩΝ , ΜΔΛΔΣΩΝ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ
Σύκθσλα κε ηελ παξ 2 ηνπ Άξζξνπ 257 ηνπ Ν. 3463/06 ε ζύλαςε ζπκβάζεσλ αλάζεζεο ησλ έξγσλ,
ππεξεζηώλ, κειεηώλ θαη πξνκεζεηώλ ησλ θνηλσθειώλ επηρεηξήζεσλ, θαζώο θαη ε ζύλαςε ζπκβάζεσλ
κίζζσζεο έξγνπ δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο πνπ ηζρύνπλ γηα ηνπο Ο.Τ.Α.. Τν
δηνηθεηηθό ζπκβνύιην κπνξεί λα ζπληάζζεη αληίζηνηρνπο θαλνληζκνύο ζην πιαίζην ησλ αλσηέξσ
θαλόλσλ.
Άξζξν 1ν
Αληηζηνηρία νξγάλσλ ιήςεο απνθάζεσλ
1. Όπνπ ζηε θείκελε λνκνζεζία αλαθέξεηαη ν Γήκαξρνο λνείηαη ν Πξόεδξνο ηεο Δπηρείξεζεο, όπνπ
αλαθέξεηαη Γεκνηηθό Σπκβνύιην ή νηθνλνκηθή (ή ζε παιαηόηεξεο δηαηάμεηο ε δεκαξρηαθή) επηηξνπή
λνείηαη ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην, όπνπ ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ λνείηαη ππάιιεινο ηεο Γεκνηηθήο
Δπηρείξεζεο. Σε πεξίπησζε πνπ δελ επαξθνύλ νη ππάιιεινη ηεο επηρείξεζεο γηα ηε ζπγθξόηεζε
επηηξνπώλ ή άιισλ νξγάλσλ, γηα νπνηαδήπνηε αηηία, ζα ηνπνζεηνύληαη ππάιιεινη ηνπ νηθείνπ ΟΤΑ.
Άξζξν 2ν
ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΩΝ, ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ
1. Τα έξγα, πξνκήζεηεο, εξγαζίεο θαη κεηαθνξέο γίλνληαη κε ζύκβαζε πνπ ζπλάπηεηαη ύζηεξα από
απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ην νπνίν απνθαζίδεη γηα ην εάλ ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, εξγαζίαο,
πξνκήζεηαο ή κεηαθνξάο, ζα γίλεη κε δεκνπξαζία, πξόρεηξν δηαγσληζκό, απεπζείαο αλάζεζε ή άιιν
ηξόπν, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία γηα ηνπο ΟΤΑ α΄βαζκνύ.
2. Η εθηέιεζε έξγνπ, πξνκήζεηαο, εξγαζίαο ή κεηαθνξάο κπνξεί λα γίλεηαη θαη κε απεπζείαο εθηέιεζε
(απηεπηζηαζία).
3. Καη’ εμαίξεζε ησλ αλσηέξσ κπνξεί θαη ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ λα ζπλνκνινγεί
ζπκβάζεηο εθηέιεζεο έξγνπ, πξνκήζεηαο, εξγαζίαο ή κεηαθνξάο ρσξίο δηαγσληζκό (κε απ’ επζείαο
αλάζεζε) θαη ρσξίο απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, εθόζνλ ε αληίζηνηρε δαπάλε δελ είλαη
κεγαιύηεξε ηνπ πνζνύ ην νπνίν πξνβιέπεηαη από ηελ ηζρύνπζα θάζε θνξά γηα ηελ απ’ επζείαο
αλάζεζε από ην Γήκαξρν λνκνζεζία. Γηα ηηο δαπάλεο απηέο ελεκεξώλεηαη ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην
θαηά ηνλ επόκελν κήλα ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δαπάλεο. Σηελ πεξίπησζε απηή ηα ζπληαζζόκελα
ηεύρε εγθξίλνληαη από ηνλ Πξόεδξν.
Άξζξν 3ν
ΑΝΑΘΔΖ ΜΔΛΔΣΩΝ
1. Η αλάζεζε εθπόλεζεο κειεηώλ, γίλεηαη από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην από ην νπνίν θαη εγθξίλνληαη.
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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 θαζώο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ
Κώδηθα.
Άξζξν 4ν
ΓΖΜΟΠΡΑΗΔ
Οη δεκνπξαζίεο γίλνληαη ελώπηνλ Δπηηξνπήο πνπ ηα κέιε ηεο νξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ, ζηελ έδξα ηεο Δπηρείξεζεο ή ζε άιιε πόιε αλ έηζη απνθαζίζεη ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην.
2. Οη δεκνπξαζίεο δηελεξγνύληαη θαηόπηλ δηαθήξπμεο πνπ εθδίδεηαη από ηνλ Πξόεδξν κε βάζε ηνπο
όξνπο πνπ θαζνξίδνληαη γηα θάζε πεξίπησζε από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην.
Άξζξν 5ν
ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΡΓΩΝ, ΔΡΓΑΗΩΝ, ΜΔΛΔΣΩΝ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ
1.
Η παξαιαβή ησλ έξγσλ, πξνκεζεηώλ, εξγαζηώλ ή κεηαθνξώλ γίλεηαη από επηηξνπέο θαη΄
αληηζηνηρία κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ γηα ηνπο ΟΤΑ α΄ βαζκνύ.
Άξζξν 6ν
ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ
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. Σε
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.
Άξζξν 7ν
ΔΞΑΓΩΓΖ ΤΛΗΚΟΤ
1. Η εμαγσγή πιηθνύ ελεξγείηαη γηα ιόγνπο εθπνίεζεο. Ο ραξαθηεξηζκόο ησλ πιηθώλ σο αρξήζησλ
γίλεηαη από Δπηηξνπή πνπ νξίδεηαη από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην 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 Σπκβνπιίνπ.
3. Υπνιείκκαηα άρξεζηνπ πιηθνύ θαηαζηξέθνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.
Άξζξν 8ν
ΗΥΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
Η ηζρύο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ δηαρείξηζεο, αξρίδεη από ηελ έγθξηζε ηνπ, από ην Γεκνηηθό
Σπκβνύιην.
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 389/2011.
Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ Μ Δ Λ Ζ
Υπνγξαθή
Υπνγξαθέο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Πνιύγπξνο 31 -8-2011
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ
θ. α. α.
Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ
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