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                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κος Ιωάννης Κασσαβός νόμιμα προσκεκλημένος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ: Άρση της υπ αριθμ. 360/5-12-2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αχαρνών. 

Ο  Αντιπρόεδρος  του  Δ.Σ.  κος  Βρεττός  Μιχάλης  απούσης  της  προέδρου  κας 

Χαριτίδη Μαρίας  αφού διαπιστώνει νόμιμη απαρτία, παρισταμένων μελών 26 εκ 

του  συνόλου  45  Δημοτικών  Συμβούλων  κηρύσσει  την  έναρξη  της  15ης 

Συνεδρίασης της 24-9-2015

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. κος Βρεττός Μιχάλης  φέρνει προς συζήτηση  στο Σώμα το 1o 

εκτός ημερήσιας διάταξης αλλά κατεπείγον θέμα που αφορά  Άρση της υπ’ αριθμ. 

360/5-12-2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών και δίνει το λόγο 

στον κο Δήμαρχο ο οποίος αναφέρει σχετικά :

 Σύμφωνα με το ΦΕΚ 5143/17-10-2010 ιδρύθηκε Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία 

Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία- διακριτικό τίτλο «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ» , 

κατά  το  αρθρ.  266  ΔΚΚ  με  αποκλειστικό  σκοπό  την  αξιοποίηση  της  ακίνητης 

δηµοτικής περιουσίας και την εκμετάλλευση κοινοχρήστων χώρων. 

Στη συστατική πράξη της Μονομετοχικής ΑΕ κατά το ως άνω άρθρο θα πρέπει να 

αναφέρονται  ρητώς  τα  συγκεκριμένα  ακίνητα,  των  οποίων  την  εκμετάλλευση 

αναλαμβάνει η επιχείρηση . 

Σύμφωνα με τα ως άνω το άρθρο 3 του καταστατικού αυτής ορίζει ότι το σκοπό 

της  «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ» ως εξής   : 

«Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπό  της  ως  άνω  εταιρείας   την  αξιοποίηση  και  πάσης  φύσεως  μορφής  

εκμετάλλευση των παρακάτω ακινήτων του Δήμου Αχαρνών 

• Κτίριο Ανθοπωλείου 

• Κτίριο Κυλικείου Νεκροταφείου 

• Κτίριο κυλικείου Δημαρχείου 

• Κτίριο Μαρμαρογλυφείου 

• Πλατεία Βαρυμπόμπης και Πλατείες Ακρίτες του Πόντου 

• τους χώρους για την λειτουργία των Λαϊκών Αγορών 

• τους  χώρους  για  την  οργάνωση του πανυγυριού για  τον  εορτασμό της  

Ζωοδόχου Πηγής 

• Κάθε  ακίνητο  και  κοινόχρηστο  χώρο  για  το  οποίο  ήθελε  αποφασίζει  

μελλοντικά το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου να παραχωρεί προς πάσαν  
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αξιοποίηση και εκμετάλλευση και θα αποδέχεται τούτου η εν λόγω ΑΕ δια  

του ΔΣ της, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού της. 

Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας ο Δήμος θα πρέπει να της παραχωρήσει  

τη χρήση των πιο πάνω ακινήτων και κοινοχρήστων χώρων που έχει στη διάθεσή  

του»

Με  την  υπ’  αριθμ.  360/5-12-2011 απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου 

Αχαρνών αποφασίστηκε η παραχώρηση για μία δεκαετία για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών  λειτουργίας  της  Δημοτικής  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Αχαρνών 

(ΔΗ.Κ.Ε.Α.)  και προκειμένου για την υλοποίηση των καταστατικών της σκοπών 

σύμφωνα και με το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006, μεταξύ άλλων, και του χώρου 

του κυλικείου για κάλυψη των αναγκών των πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων 

που  θα  πραγματοποιούνται  στην  αίθουσα  εκδηλώσεων,  η  εκμετάλλευση  του 

οποίου αποτελεί καταστατικό σκοπό της μονομετοχικής ΑΕ του Δήμου Αχαρνών με 

την επωνυμία- διακριτικό τίτλο «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ»  . 

Λαμβάνοντας υπόψιν:  

Α) τους κανονισμούς του ΔΣ της (ΔΗ.Κ.Ε.Α.), οι οποίοι συντάχθηκαν κατ’ 

αρθρ. 257 ΔΚΚ, και δη 

α)  τον  εσωτερικό  κανονισµό  υπηρεσιών,  όπου  καθορίζονται  η  οργάνωση, 

οργανωτική διάρθρωση αυτής, οι αρμοδιότητες των διοικητικών ενοτήτων της και 

οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων των Διοικητικών Ενοτήτων,  οι αρμοδιότητες των 

υπηρεσιών της επιχείρησης, οι θέσεις του προσωπικού κατά ειδικότητα, καθώς και 

το ανώτατο όριο του αριθµού αυτού 

β)  τον  κανονισµό  προσωπικού,  ο  οποίος  καθορίζει  την  υπηρεσιακή  κατάσταση 

αυτού, τα προσόντα πρόσληψης, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, καθώς και τις 

πειθαρχικές του ευθύνες και 

γ)τον κανονισµό οικονοµικής διαχείρισης.

Ειδικότερα δε αναφέρονται τα κάτωθι : 

 « Άρθρο 10 Ερμηνεία — Μεταβολή του Κανονισμού 

1. Οι διατάξεις του Κανονισμού ερμηνεύονται και διευκρινίζονται, σε περίπτωση που 

δημιουργούνται αμφιβολίες για τη σημασία τους, με αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

2. Οι αρμοδιότητες των επί μέρους διοικητικών ενοτήτων του Οργανογράμματος της  

Επιχείρησης θεωρούνται ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές του περιεχομένου εργασίας  

και επομένως, είναι δυνατόν να ανατίθενται στα στελέχη τους καθήκοντα, που δεν 

αναφέρονται με συγκεκριμένο τρόπο στην αντίστοιχη περιγραφή του περιεχομένου 

εργασίας κάθε μίας, αλλά εντάσσονται στο ουσιαστικό περιεχόμενό  της .

3. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση αναλάβει και άλλες δραστηριότητες ή και να 

υπάρξουν Πέρα από αυτές, που αναφέρονται στον παρόντα ΕΚΥ, το Διοικητικό 

Συμβούλιο συμπληρώνει ή και τροποποιεί τον ΕΚΥ με τις απαραίτητες διοικητικές  

ενότητες και τις αντίστοιχες περιγραφές αρμοδιοτήτων τους και μπορεί να μεταβάλλει  
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τον ανώτερο αριθμό του προσωπικού της. 

4. Γενικά μεταβολή, συμπλήρωση ή επέκταση των διατάξεων του ΕΚΥ γίνεται, με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης και  

έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 20-Διοίκηση Επιχείρησης 

1. Η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ» διοικείται από εντεκαμελές  

(11 μέλη) Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται  

από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

2. Τα διαδοχικά διοικητικά επίπεδα μέσα στην Επιχείρηση είναι τα εξής: 

Α’ επίπεδο Διοίκησης: αναφέρεται στις αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες του 

Διοικητικού Συμβουλίου, όπως εκφράζεται με τον Πρόεδρο της Επιχείρησης. 

Β’ επίπεδο Διοίκησης: αναφέρεται στις αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες της 

Διεύθυνσης της Επιχείρησης. 

Γ’ επίπεδο Διοίκησης: αναφέρεται στις αρμοδιότητες των Υπευθύνων των 

διοικητικών ενοτήτων (Τμημάτων/ Γραφείων) της Επιχείρησης.» 

«ΆΡΘΡΟ 10- Διαχείριση»  

Ι. Η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο 

προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική 

διαχείριση. 

2. Το οικονομικό έτος της διαχείρισης των επιχειρήσεων συμπίπτει με το ημερολογιακό 

έτος. 

3. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης, που εγκρίνεται από το 

δημοτικό συμβούλιο, τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τη διαχείριση, μετά την 

έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων, την αφαίρεση των αποσβέσεων και τη 

δημιουργία του απαραίτητου αποθεματικού, μπορεί να διατίθενται για τη βελτίωση ή 

την επέκταση των εγκαταστάσεων της επιχείρησης ή να διατίθενται στο Δήμο ή στην 

Κοινότητα για την εκτέλεση κοινωφελών έργων. 

Μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η εκτέλεση των κοινωφελών έργων της 

προηγούμενης παραγράφου μπορεί να γίνει από την ίδια την επιχείρηση, για  

λογαριασμό του Δήμου ή της Κοινότητας ή να διατεθούν τα καθαρά κέρδη της 

επιχείρησης για την παροχή υπηρεσιών προς το Δήμο ή την Κοινότητα ή την παροχή 

υπηρεσιών προς τους δημότες. 

4. Με την ίδια διαδικασία το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης, εκτιμώντας 

τους στόχους, την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητά της, μπορεί να 

κρατήσει μέχρι δώδεκα τοις εκατό (12%) από τα καθαρά κέρδη, σε ιδιαίτερο 

λογαριασμό για την παροχή κινήτρων στους εργαζόμενους, με τη μορφή 

πρόσθετης αμοιβής. 

Τα κριτήρια και η διαδικασία καταβολής των αμοιβών αυτών και κάθε αναγκαία 

λεπτομέρεια καθορίζονται  στον κανονισμό προσωπικού της επιχείρησης.» 
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Β)   το  σκοπό αυτής ,  ο  οποίος  συνίσταται  στην  οργάνωση  λειτουργιών  και 

δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών που αφορούν: 

α) την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη,  την παιδεία, τον πολιτισµό και τον 

αθλητισµό,

β) το περιβάλλον

γ) την εκπόνηση και εφαρμογή προγραµµάτων έρευνας και τεχνολογίας για την 

ανάπτυξη της περιοχής τους. 

Οι Κοινωφελείς  Επιχειρήσεις  των ΟΤΑ επομένως συστήνονται,  σε εφαρμογή της 

διάταξης  του  άρθρου  257  του  ΔΚΚ,  με  αρμοδιότητες  σχετικές  κυρίως  με  την 

κοινωνική  φροντίδα,  τον  πολιτισμό,  τον  αθλητισμό  και  την  παιδεία.  Δηλαδή 

αρμοδιότητες  κοινωνικού  χαρακτήρα.  Εξάλλου οι  Κοινωφελείς  Επιχειρήσεις 

απαγορεύεται να έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα.

Το χαρακτηριστικό στοιχείο αυτής της κατηγορίας επιχειρήσεων είναι ότι δεν πρό  κειται για   

εμπορικές επιχειρήσεις, αφού σκοπός τους δεν είναι η επιδίωξη κέρδους. Αντίθετα, 

μέσω  αυτών  επιδιώκεται  η  καλύτερη  και  αποτελεσματικότερη  άσκηση 

συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Δ) το ισχύον νομικό πλαίσιο  -Ν.36/2007  - καθώς και  την εγκύκλιο του 

ΥΠΕΣΔΔΑ 10819/22-2-2007  όπου διευκρινίζεται  ότι με το νέο θεσμικό 

πλαίσιο των επιχειρήσεων ΟΤΑ επιδιώκεται

1) Η απλοποίηση και αποσαφήνιση των κατηγοριών των επιχειρήσεων, ώστε 

να επιλέγεται η καταλληλότερη µορφή και να υπάρχει σαφής γνώση του 

κανονιστικού πλαισίου που τις διέπει. 

2)  Η  οριοθέτηση  και  αποσαφήνιση  των  σκοπών  τους.   Η  εφαρμογή 

διαφάνειας  στις  πολιτικές  πρόσληψης  προσωπικού,  εκτέλεσης  έργων και 

διενέργειας προµηθειών.  

3) Η οικονοµική βιωσιµότητά τους, µε τη συγκέντρωση και την ορθολογική 

σύνδεση σκοπών και µέσων, και, όπου αυτό είναι απολύτως αναγκαίο, η 

παύση της λειτουργίας τους, σε περίπτωση που τα οικονοµικά δεδομένα και 

οι πραγματικές δραστηριότητες δεν επιτρέπουν την περαιτέρω λειτουργία 

τους.

Κατόπιν  αυτού  ζητείται  η   έγκριση άρσης  της  υπ’  αριθμ.  360/5-12-2011 

απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Αχαρνών,  η  οποία  κρίνεται  σκόπιμη  και 

επιβεβλημένη  προκειμένου  να  υπάρξει  εξορθολογισμός  και  αποσαφήνιση  των 

αρμοδιοτήτων των επιχειρήσεων του Δήμου μας να αρθεί η δεκαετής παραχώρηση 

της χρήσης κτιρίου του κυλικείου του Δημαρχείου στη ΔΗ.ΚΕ.Α., η οποία έγινε για 

την  κάλυψη  των  αναγκών  των  πολιτιστικών  και  λοιπών  εκδηλώσεων  που  θα 

πραγματοποιούνται  στην  αίθουσα  εκδηλώσεων,  και  εμπίπτει  στο  πλαίσιο  των 

εμπορικών  δραστηριοτήτων  οι  οποίες  δεν  είναι  συμβατές  με  το  σκοπό  των 

κοινωφελών  επιχειρήσεων  και  να  επανέλθει  η  χρήση  του  κυλικείου  του 

Δημαρχείου στη Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Αχαρνών με την 
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επωνυμία- διακριτικό τίτλο «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ», όπως εξ’ αρχής στον 

καταστατικό σκοπό αυτής ορίζεται. 

        Ακολουθεί συζήτηση με ερωτήσεις , απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέμα.

            Τέλος ο Προεδρεύων ζητά τη λήψη σχετικής απόφασης.

                                     Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε υπόψη του το κατεπείγον του θέματος,  την εισήγηση του κου 

Δημάρχου,  την  υπ’αρ.360/5-12-2011  Απόφαση  του  Δημοτικού   μας 

Συμβουλίου, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και  τις απόψεις 

των ομιλητών

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1)Δέχεται το κατεπείγον του θέματος

2)Εγκρίνει  την  άρση  της  υπ’  αριθμ  360/5-12-2011  απόφασης  Δημοτικού 

Συμβουλίου Αχαρνών, η οποία κρίνεται σκόπιμη και επιβεβλημένη προκειμένου να 

υπάρξει εξορθολογισμός και αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των επιχειρήσεων του 

Δήμου μας,να αρθεί η δεκαετής παραχώρηση της χρήσης κτιρίου του κυλικείου του 

Δημαρχείου  στη  ΔΗ.ΚΕ.Α.,  η  οποία  έγινε  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  των 

πολιτιστικών  και  λοιπών  εκδηλώσεων  που  θα  πραγματοποιούνται  στην  αίθουσα 

εκδηλώσεων, και εμπίπτει στο πλαίσιο των εμπορικών δραστηριοτήτων οι οποίες δεν 

είναι  συμβατές  με  το  σκοπό  των  κοινωφελών  επιχειρήσεων  και  να  επανέλθει  η 

χρήση του κυλικείου του Δημαρχείου στη Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου 

Αχαρνών με την επωνυμία- διακριτικό τίτλο «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ», όπως εξ’ 

αρχής στον καταστατικό σκοπό αυτής ορίζεται. 

3) Τέλος το Δ.Σ. αναθέτει τις πιό πέρα ενέργειες στον κο Δήμαρχο

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Βρεττός Μιχάλης
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ -
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
Αγγελοπούλου Παναγιώτα, Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης,  Γιαμαρέλος Γεώργιος, 
Γιαννακόπουλος  Δημήτριος,  Δασκαλάκης  Γεώργιος,  Ευθυμιάδου  Τουμανίδη 
Γεωργία,  Καμπόλης  Οδυσσέας,  Κατάρας  Αναστάσιος,  Κοσμίδης  Παναγιώτης, 
Κοσμίδου  Λουίζα,  Λαζάρου  Βασίλειος,  Ναυροζίδου  Μαρία,  Ντούρος  Σωτήριος, 
Ξαγοράρης  Νικόλαος,  Παλιούρας  Αντώνιος,  Παντελιά  Εύη,  Παπαδόπουλος 
Πολύκαρπος,  Πεδιαδίτης  Στέργιος,  Ρούσσας  Κωνσταντίνος,  Σασαρίδης 
Κωνσταντίνος,  Σαχσανίδη  Ελένη,  Σεληνά  Παναγιώτα,  Σιδηρόπουλος  Γεώργιος, 
Σταύρου Γεώργιος, Συρινίδης Θεόδωρος, Τοπαλίδης Ευστάθιος, Τσάτσης Νικόλαος, 
Χριστοπούλου Σοφία, Χίος Αναστάσιος

                                         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ
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