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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής 
Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας με την αριθ. 32/20 απόφασή του ενέκρινε την 
τροποποίηση του κανονισμού προσωπικού της επιχείρησης.

Με τις διατάξεις των παρακάτω άρθρων του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.) ορίζεται ότι:
«Άρθρο 256 (Έγκριση αποφάσεων) 1. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της 
κοινωφελούς επιχείρησης εγκρίνονται από το δημοτικό συμβούλιο, αν αυτές αφορούν:
α) Την ψήφιση του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και της έκθεσης πεπραγμένων.
β) Την αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή την επιβάρυνση αυτών με εμπράγματο δικαίωμα.
γ) Τη διάθεση των καθαρών κερδών ή τη διενέργεια επενδύσεων.
δ) Την αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης.
ε) Τη συγχώνευση ή τη λύση της επιχείρησης.
στ) Τη σύναψη δανείων και
ζ) Την έγκριση των κανονισμών του επομένου άρθρου.
2. Για τη νόμιμη λήψη ή έγκριση των ανωτέρω αποφάσεων απαιτείται η πλειοψηφία του 
συνόλου των μελών του αντίστοιχου συμβουλίου.
3. Η έγκριση παρέχεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που κοινοποιήθηκε η απόφαση στο 
δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, θεωρείται ότι η 
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου έχει εγκριθεί.».
«Άρθρο 257 (Κανονισμοί – Συμβάσεις) 1. 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.(2..)».

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να 
αποφασίσει για την έγκριση ή μη της με αριθ. 32/2020 απόφασης του δ/κού 
συμβουλίου της ΚΕΠΑ «Τροποποίηση ή μη κανονισμού προσωπικού της 
επιχείρησης». 
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