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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.5/30-4-2018 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 101

Περίληψη
Παράταση του χρόνου διάρκειας της εκκαθάρισης της Κοινωφελούς
Δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Ξάνθης»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 30 Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ.12522/26-4-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη Ιωάννη για να συζητήσει
και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 33
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
18) Μούρκας Χρήστος
2) Αγκόρτσας Απόστολος
19) Μπαντάκ Σιαμπάν
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
20) Μπεκήρ Ογλού Σουά
4) Γιαννώτα Θεοδώρα
21) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
5) Γκιρτζίκη Αλεξία
22) Μποζ Ραμαδάν
6) Γουναρίδης Στυλιανός
23) Μυλωνάς Γεώργιος
7) Ηλιάδης Θωμάς
24) Παπαδόπουλος Κυριάκος
8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
25) Ρεκάρης Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης
9) Ιγιαννίδης Στέφανος
26) Σδρέβανος Μαρίνος
10) Καμαρίδης Ιπποκράτης
27) Ταρενίδης Παναγιώτης
11) Καρά Αχμέτ
28) Τσαρεκτσή Τζενάν
12) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
29) Τσιακίρογλου Σωτήριος
13) Κιρατζή Ερκάν
30) Φανουράκης Εμμανουήλ
14) Κολλάρος Γεώργιος
31) Χαριτωνίδου Ειρήνη
15) Λομβαρδέας Μιχαήλ
32) Χασάν Ογλού Φερτούν
16) Λύρατζης Πασχάλης
33) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
17) Μιχαλοπούλου Αλίκη
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Δημούδη Χρυσούλα
5) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
2) Κυριακίδης Αλέξανδρος
6) Τσεγγελίδης Ιωάννης
3) Παρτσαλίδου Δέσποινα
7) Τσέπελης Εμμανουήλ
4) Πυρνάρη Ειρήνη
8) Χασάν Ογλού Ορχάν
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, η εκπρόσωπος της
τοπικής κοινότητας Κομνηνών Κυριακή Τοποζίδου και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας Καρυοφύτου
Διαμαντής Σερεφιάς
Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση: Αχμέτ Καρά,
και Τζενάν Τσαρεκτσή μετά την ψήφιση του 2ου θέματος, Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ, Ερκάν Κιρατζή,
Σιαμπάν Μπαντάκ, Μπεκήρ Ογλού Σουά, Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος.
Ο Πρόεδρος Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε
υπόψη του συμβουλίου στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης τη με αριθμ.πρωτ.9606/26-3-2018 εισήγηση της
Δ/νσης Οικονομικών, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: 1.- Το με αριθμό πρωτ. 9081/20-3-2018 έγγραφο των εκκαθαριστών της ΔΗΚΕΞ,
Εμμανούηλ Μανουσάκη και Πελαγίας Αμπατζή, με το οποίο ζητούν να τους γνωστοποιήσει ο Δήμος τις
επόμενες ενέργειές του. 2.- Την με αριθμό 20/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου, με την οποία το
Δημοτικό Συμβούλιο, αποφάσισε κατά πλειοψηφία «τη μη έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της
Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία ΔΗΚΕΞ» 3.- Επειδή ως προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιώνεπί του θέματος –δεν έχω καμία άλλη αρμοδιότητα, εφόσον η εκκαθάριση μιας Δημοτικής Επιχείρησης είναι
αποκλειστικά αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβούλιου, οι εκκαθαριστές δεν έχουν παραιτηθεί και η
διαδικασία εκκαθάρισης ολοκληρώνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου.

ΑΔΑ: 6ΡΚΗΩΚ8-Π9Ω

Σας επανυποβάλλω την από 16-1-2018 εισήγησή μου, με συνημμένη την έκθεση των εκκαθαριστών
και τα λοιπά συνημμένα έγγραφα, προκειμένου να αποφασίσετε αν :
Α) θα εγκρίνετε το χρόνο διάρκειας της περιόδου εκκαθάρισης,
Β) θα εγκρίνετε την ψήφιση των οικονομικών στοιχείων της εκκαθάρισης,
Γ) θα εγκρίνετε τον ισολογισμό πέρατος της εκκαθάρισης και την έκθεση πεπραγμένων των εκκαθαριστών
Δ) Επίσης Θα ορίσετε εκπρόσωπο του Δήμου για την παράδοση και παραλαβή των περιουσιακών στοιχείων
της επιχείρησης, που περιέρχονται στο Δήμο Ξάνθης και
Ε) θα προβείτε στην απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
Επισημαίνουμε, ότι τα έξοδα που θα προκύψουν από την ημερομηνία έγκρισης του εν λόγω
ισολογισμού μέχρι την οριστική διαγραφή της ΔΗΚΕΞ, από το μητρώο επιχειρήσεων, θα επιβαρύνουν το
προϊόν εκκαθάρισης. (Η ακίνητη περιουσία της επιχείρησης που περιέρχεται στο Δήμο Ξάνθης, θα πρέπει να
μεταγραφεί στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο).»
Επακολούθησε συζήτηση η οποία βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο
αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου και τέθηκαν διευκρινιστικές ερωτήσεις από τους δημοτικούς
συμβούλους οι οποίες απαντήθηκαν από την δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών και τον δικηγόρο του Δήμου
Θωμά Ξανθόπουλο.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Εμμανουήλ Φανουράκη ο οποίος
στην τοποθέτησή του είπε: «Επειδή και θίγονται και πρόσωπα και καταστάσεις, εμείς έχουμε βγάλει και το
συμπέρασμα ότι και στο προηγούμενο συμβούλιο που συζητήθηκε αυτό μόνο αθώα δεν ήταν η όλη στάση της
πλειοψηφίας, προσπαθούν κάποιοι να κατασκευάσουν ενόχους, χρησιμοποιώντας ή εξυπηρετώντας
μικροπολιτικές, εμείς σαν Κοινωνία Δημοτών, δυστυχώς δεν θα συμμετέχουμε σ’ αυτό το θέατρο παραλόγου,
ούτε και σ’ αυτόν τον κατήφορο αυτών των αποφάσεων που πρέπει να παίρνονται εδώ στο ΔΣ. Από τη
στιγμή που δεν απαντήθηκαν ξεκάθαρα τα ερωτήματα που τέθηκαν και αιωρήθηκαν στην κοινωνία και μέσα
στο ΔΣ, εμείς σαν Κοινωνία Δημοτών θα απέχουμε από τη συζήτηση και από την ψήφιση του θέματος».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Νικόλαο Ανταμπούφη ο οποίος
στην τοποθέτησή του μεταξύ άλλων είπε: «Δεν έχει προκύψει κανένα θέμα και διαφορετικό στοιχείο από ότι
συζητούσαμε την προηγούμενη φορά έτσι λοιπόν επειδή εμείς πάντα θέλουμε να δικαιολογούμε την στάση
μας εδώ πέρα μέσα έστω κι αν πρόκειται για λευκό, θα κρατήσουμε την ίδια στάση η οποία ειρήσθω εν
παρόδω συμφωνεί και με τη στάση του κ. Δημάρχου όταν για τελευταία φορά είχε ψηφίσει και ο ίδιος λευκό
γι’ αυτό εδώ το θέμα ως δημοτικός σύμβουλος. Πιστεύω επίσης ότι και οι ΔΣ που στην τελευταία συνεδρίαση
είχαν ψηφίσει λευκό, ότι εκτός κι αν παρουσιάσουν κάποια διαφορετική αιτία ότι θα πρέπει να
επιβεβαιώσουν την προηγούμενή τους ψηφοφορία, θεωρώντας ότι εάν αυτή τη φορά ψηφίσουν διαφορετικά
χωρίς φανερά τουλάχιστον να έχει παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της συζήτησης ότι κάτι έχει αλλάξει, τότε
κάτι υπάρχει στραβά ή στη σημερινή τους στάση ή στη στάση της προηγούμενης συνεδρίασης. Θέλω να πω
ότι σωστά διαχωρίζεται η συζήτηση για τη διαχείριση από την εκκαθάριση, παρόλα αυτά επειδή δεν έχει
τελειώσει ο χρόνος και δεν έχουν τελειώσει και οι διαδικασίες, εκκρεμεί έστω και θεωρητικά η εκκαθάριση
του ΦΥΣΙΣ που έχει σχέση με την εταιρία αλλά εκκρεμεί και ο φορολογικός έλεγχος, είναι δύο επιπλέον
στοιχεία για τα οποία κατά τη δικιά μου τη γνώμη δεν θα πρέπει να κλείσουμε την εκκαθάριση με μια
σημερινή απόφαση. Πάνω απ’ όλα όμως δεν θα πρέπει τέτοιου είδους ζητήματα να χρησιμοποιούνται για
επικοινωνιακούς λόγους και να αφήνονται υπονοούμενα για τόσες σοβαρές υποθέσεις».
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Ξάνθης ο οποίος είπε: «Καταρχήν θέλω να
πω ότι οι εκκαθαριστές και μάλιστα ακόμα και οι ορκωτοί, παύουν είτε με την παραίτησή τους από το ΔΣ,
είτε με το τέλος της εκκαθάρισης. Είμαι υποχρεωμένος να συμφωνήσω σήμερα με τον κ. Ανταμπούφη. και θα
σας πω ότι οι εκκαθαριστές υπέβαλαν στο ΔΣ για έγκριση ένα σχέδιο της δουλειάς που είχαν κάνει μέχρι
τώρα, αλλά το άκουσα και την προηγούμενη φορά όσο αφορά το ΦΥΣΙΣ το οποίο είναι σε εκκρεμότητα όπως
έχει κι άλλη εκκρεμότητα. Θα έλεγα ότι μπορεί το ΔΣ από το να φτάσει σε ένα αδιέξοδο, από τη στιγμή που
δεν έχουν ούτε παραιτηθεί οι εκκαθαριστές αλλά ούτε έχουν παυτεί με τη δική μας απόφαση, να συνεχίσουν
την προσπάθεια ώστε να διευθετηθεί και το ΦΥΣΙΣ. Κι από τη στιγμή που έχει ακόμα προθεσμία για την
ολοκλήρωση θα έλεγα, θα μπορούσε να δοθεί αυτός ο χρόνος και να ορίσουμε να συνεχίσουν την εκκαθάριση
και με τη διευθέτηση αν θέλετε και την προσπάθεια του ΦΥΣΙΣ».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Σωτήριο Τσιακίρογλου ο οποίος
στην τοποθέτησή του είπε: «ΔΗΚΕΞ. Η εν πολλαίς αμαρτίες περιπεσούσα γυνή. Δυστυχώς. Το ζήτημα
δισδιάστατο. Εδώ έτσι όπως ήρθε το θέμα και την προηγούμενη φορά εμείς ούτε νομικοί είμαστε ούτε
γνώστες εκκαθαρίσεων κτλ. Από τη μια μεριά οφείλει η νομική υπηρεσία να μας ενημερώσει ποιοι είναι οι
παράμετροι και ποιοι είναι οι οδοί που μπορούμε να ακολουθήσουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση, που
δυστυχώς δεν έχει γίνει και με τα γραπτά τα οποία έχουμε λάβει δεν διαφωτιστήκαμε κι από την άλλη μεριά
φυσικά είναι πολιτικό να δούμε τι θα κάνουμε. Βέβαια αυτό που πρέπει να τονίσουμε να πούμε ότι όπου ο
δήμος έγινε επιχειρηματίας απέτυχε παταγωδώς και οικτρά. Αυτή είναι η πρότασή μου, εμείς επειδή δεν
έχουμε πληροφορηθεί δεόντως και όπως πρέπει για το συγκεκριμένο θέμα η ψήφος μας θα είναι λευκή».
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Ιπποκράτη Καμαρίδη ο οποίος
στην τοποθέτησή του μεταξύ άλλων είπε: «Εγώ πλέον αισθάνομαι ότι σαν το ψάρι έξω από το νερό γιατί δεν
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μπορώ να συνεννοηθώ με κανένα, μιλάω μια γλώσσα την οποία ελάχιστοι έως κάποιος δεν καταλαβαίνει,
πρέπει να έχω κάποιο πρόβλημα και θα το ψάξω. Απ’ ότι όμως θυμάμαι εδώ ήρθε ένα θέμα που ήταν η
εκκαθάριση μιας δημοτικής επιχείρησης όπως ο νόμος τότε προέτρεπε και προέβλεπε. Ήμασταν απ’ αυτούς
που ψηφίσαμε όλες τις παρατάσεις για να εκκαθαριστεί αυτή η επιχείρηση, είπαμε ναι, αφού ο νόμος το
προβλέπει να το προχωρήσουμε να τελειώνει για να πάμε μπροστά. Ξαφνικά, κάποιος υπέρτατος νους κατά
τη διάρκεια της προηγούμενης συνεδρίασης, ανακάλυψε κάτι. Ότι εδώ, θα βγει λαβράκι κι άρχισαν οι
προτάσεις για αναβολή, που δεν πέρασε, για να ενημερωθούμε και δεν ενημερωθήκαμε και η πρόταση δεν
πέρασε. Μετά μπήκε το θέμα του αποδεχόμαστε ή δεν αποδεχόμαστε. Ο κ. Μανουσάκης καθόταν εδώ πίσω
και μου έλεγε μα πώς είναι δυνατόν να μην αποδεχθείτε την εκκαθάριση όταν επί της εκκαθαρίσεως τίποτα
δεν μπορεί να αλλάξει. Με ποια δικαιολογία θα το περάσετε την επόμενη φορά αν θα το περάσετε; Και έλεγε
μάλιστα ότι εγώ έχω ένα οικόπεδο στα χέρια κι ένα σωρό λεφτά στα χέρια. Πώς δεν θα το ψηφίσετε; Τι θα τα
κάνετε; Εγώ όμως δεν καταλάβαινα τι έλεγε ο άνθρωπος. Δεν έχω ούτε τη γνώση ούτε την επιστήμη. Την
κοινή λογική προσπαθώ να έχω. Ψηφίσατε όχι οι περισσότεροι και το λέω στους ΔΣ της συμπολίτευσης. Και
οι σύμβουλοι ψήφισαν λευκό οι συνάδελφοι κι εμείς ψηφίσαμε λευκό γιατί εμείς δεν γνωρίζαμε. Δεν θέλαμε
να πάρουμε μέρος. Πώς είναι δυνατόν να αλλάζετε γνώμη επί ενός τόσο σοβαρού θέματος όταν ούτε η
οικονομική υπηρεσία σας έφερε κάτι που άλλαξε, πώς αλλάζετε γνώμη, τι είναι αυτό, ποιος είναι ο υπέρτατος
νους που σας καθοδηγεί και σας βάζει να αλλάξετε γνώμη, σήμερα ναι, αύριο όχι, ανάλογα τι; ανάλογα με
τον καιρό; Ανάλογα με τι θα αλλάξετε γνώμη και θα ψηφίσετε σήμερα την αποδοχή του. Είναι εγκληματικό
να μην κλείσουμε αυτήν την επιχείρηση και το ξέρουν και τα παιδάκια στην τελευταία γειτονιά. Εμείς θα
συνεχίσουμε να ψηφίζουμε λευκό γιατί είμαστε τουλάχιστον συνεπείς σ’ αυτά που κάνουμε και σ’ αυτά που
λέμε. Την ασυνέπεια θα αποδείξετε εσείς αν την έχετε ή όχι».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Γεώργιο Κολλάρο ο οποίος στην
τοποθέτησή του μεταξύ άλλων είπε: «Εγώ με τη μεταφυσική δεν έχω καμιά καλή σχέση. Είμαι υλιστής και το
λέω και περιμένω όλα να έχουν αυτό που ζητάω να το δω, να το ακούσω, να το μυρίσω, να το πιάσω. Η
παράταξη του κ. Πούλιου μαζί με τον κ. Ξυνίδη είχε σηκώσει μεγάλο κουρνιαχτό για τη ΔΗΚΕΞ κι ευτυχώς
τον πρόλαβα. Ακόμα και τότε όμως εμείς σα Λαϊκή Συσπείρωση λέγαμε ότι πρέπει να εκκαθαριστεί και το
κριτήριο που βάζαμε ήταν να μην μείνουν οι εργαζόμενοι απλήρωτοι. Τα άλλα είναι για τα οικόπεδα, για το
ΦΥΣΙΣ, για αν θα χαθεί περιουσιακό στοιχείο ήταν ένα ζήτημα που στον καπιταλισμό δυστυχώς συμβαίνει
τακτικά. Κι επειδή ήταν ένα βαρίδιο για τον δήμο, ψηφίσαμε να γίνει η εκκαθάριση. Πέρασε ο καιρός,
ερχόμαστε στην προηγούμενη συνεδρίαση και κρατώντας με σοβαρότητα την τοποθέτησή μας, βρισκόμαστε
στη δύσκολη θέση να πούμε ξανά να εκκαθαριστεί. Δεν μπορώ να δεχθώ κ. Πρόεδρε, ούτε λευκά, ούτε
άκυρα, ούτε αποχωρήσεις, θα πρέπει να πάρετε την ευθύνη να μην την δεχθείτε. Γιατί τα ίδια με την
προηγούμενη φορά δεν λέει τίποτε. Εγώ θα ψηφίσω να εκκαθαριστεί ακόμη μια φορά».
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Ξάνθης ο οποίος είπε: «Είναι αρκετά
σημαντικό ζήτημα και τέτοιες αποφάσεις στο ΔΣ θα έπρεπε να παίρνονται με αυξημένη πλειοψηφία. Το ότι οι
εταιρίες το προηγούμενο διάστημα με τους Καποδιστριακούς δήμους θα έλεγα δεν πήγανε όπως θα θέλαμε να
πηγαίνουν όλοι οι πολίτες στους δήμους, το καταλαβαίνουμε και το γνωρίζουμε όλοι. Αλλά ίσως γι’ αυτό ο
νομοθέτης στο επόμενο διάστημα με τον Καλλικράτη προέβλεψε κάτι διαφορετικό. Αυτή τη στιγμή όμως δεν
μιλάμε για τη διαχείριση και όποια απόφαση εδώ που θα παρθεί από το ΔΣ δεν θα λύσει το πρόβλημα της
διαχείρισης. Άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι θα λύσουν αυτό το ζήτημα. Μπορεί και να μην υπάρχει και ζήτημα.
Αλλά δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα κρίνουμε. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι με βάση αυτό που ήρθε στο ΔΣ
για έγκριση θα πρέπει να δούμε εάν πράγματι εγκρίνουμε, ή θα ζητήσουμε κάτι άλλο. Εκτιμώ ότι το
σοβαρότερο ζήτημα είναι ότι υπάρχει μία εκκρεμότητα όσο αφορά το ΦΥΣΙΣ ότι θα πρέπει να κάνουν μία
προσπάθεια οι εκκαθαριστές να διευθετηθεί και το ΦΥΣΙΣ και ότι έχει δυνατότητα να συνεχιστεί η
εκκαθάριση και όπως είπατε εδώ μέσα μέχρι τον Ιούλιο του 2019. Να βάλουμε και μια αμοιβή στους
εκκαθαριστές. 100€ - 200€. Εάν ολοκληρώσουν και πιο μπροστά ας έρθουν και πιο μπροστά. Δεν είναι dead
line η ημερομηνία, να τη βάλουμε και κατά μήνα αν θέλετε. Αλλά γιατί να παραιτηθούν σήμερα. Γιατί να
μένει μετέωρο κάτι; Δεν είμαστε εδώ για να δίνουμε λύσεις; Ας συνεχίσουν λοιπόν, να φέρουν ένα καινούριο
σχέδιο για έγκριση. Δεν παραλαμβάνουμε αυτό το σχέδιο. Άλλο πράγμα είναι δεν εγκρίνουν κι άλλο δεν
παραλαμβάνουμε. Και ορίζουμε τη συνέχιση της εκκαθάρισης για να γίνουν οι προσπάθειες για τη
διευθέτηση του ΦΥΣΙΣ».
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Ιπποκράτη Καμαρίδη ο οποίος
είπε: «Επειδή δεν υπάρχει καμία απόφαση ακόμα η οποία λέει ότι η διαχείριση θα αλλάξει τον Οκτώβριο
όπως προβλέπεται και η θητεία του ΔΣ λήγει τον Μάιο του 2019, δεν μπορώ να πάρω απόφαση που θα
δεσμεύει ενδεχομένως το επόμενο ΔΣ. Λευκό για να προχωρήσουμε».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Εμμανουήλ Φανουράκη ο οποίος
είπε: «Εμείς επί της καινούριας πρότασης που κατατέθηκε, θέλουμε να πούμε ότι επειδή και ο κ.
Μανουσάκης ήταν ξεκάθαρος σ’ αυτά που είπε στο προηγούμενο ΔΣ, ότι έχει τελειώσει η εκκαθάριση και
δεν έχει να προσφέρει κανένα νέο στοιχείο και οι απαντήσεις που έδωσε για το ΦΥΣΙΣ και επειδή πολύ καλά
γνωρίζουμε ότι έχουν παραιτηθεί γιατί ήμουν κι εγώ ένας από τους εκκαθαριστές του ΦΥΣΙΣ και δεν
υπάρχουν εκκαθαριστές στο ΦΥΣΙΣ αυτή τη στιγμή και υπάρχει…δεν ξέρω πότε θα τελειώσει κι αν τελειώσει
γιατί ο δήμος δεν το ακουμπάει το θέμα, εμείς για το συγκεκριμένο θέμα κι επειδή πιστεύουμε ότι
προσβάλλεται ο ορκωτός αυτή τη στιγμή μ’ αυτή την απόφαση συνεχίζουμε κι απέχουμε και δεν παίρνουμε
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καμία θέση στο συγκεκριμένο θέμα».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την παράταση του χρόνου διάρκειας της εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Δημοτικής επιχείρησης με την
επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ξάνθης» μέχρι 31-7-2019 με αμοιβή 200€/μήνα.
Οι δημοτικοί Σωτήριος Τσιακίρογλου, Νικόλαος Ανταμπούφης, Ιπποκράτης Καμαρίδης, Αλίκη
Μιχαλοπούλου και Απόστολος Αγκόρτσας, ψήφισαν Λευκό.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Εμμανουήλ Φανουράκης, Γεώργιος Μυλωνάς, Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης
Ρεκάρης και Ειρήνη Χαριτωνίδου απέχουν από τη συζήτηση και την ψήφιση του θέματος για τους λόγους
που αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της παρούσης απόφασης.
………………………………………………………………………………………………................................
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 7-5-2018
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία - Άννα

