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Από το αριθ.6/5-5-2021 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου
Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 54

Περίληψη
Έγκριση εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Δημοτικής
Επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Ξάνθης», απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε
ευθύνη και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για παράδοση και
παραλαβή των περιουσιακών στοιχέιων της επιχείρησης

Στην Ξάνθη σήμερα 5 Μαΐου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, συνήλθε σε τακτική, μέσω
τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.9889/29-4-2021
έγγραφη πρόσκληση τού προέδρου Ιωάννη Μπούτου και υπό την προεδρία τού ιδίου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης
του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους,
την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β’ του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του
Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν αποφάσεις επί των
παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 38
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπούτος Ιωάννης
20. Μπεκήρ Ογλού Σουά
2. Αμβροσιάδης Παναγιώτης
21. Παπά Σοφία
3. Ανταμπούφης Νικόλαος
22. Παπαδάκης Θεοφάνης
4. Ασκαρίδης Ηλίας
23. Παπαδόπουλος Κυριάκος
5. Βογιατζής Κωνσταντίνος
24. Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη
6. Γεωργιάδης Δημοσθένης
25. Παπαχρόνης Ιωάννης
7. Γουναρίδης Στυλιανός
26. Παυλίδου Ελισάβετ
8. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
27. Σπανίδης Μιχαήλ
9. Διαφωνίδης Χαράλαμπος
28. Σταματιάδης Σταμάτης
10. Ελευθεριάδης Απόστολος
29. Σταυρακάρας Παναγιώτης
11. Ζερενίδης Ιωάννης
30. Ταρενίδης Παναγιώτης
12. Ηλιάδης Θωμάς
31. Τοπ Σινάν
13. Καλογερής Γεώργιος
32. Τσαρεκτσή Τζενάν
14. Καμαρίδης Ιπποκράτης
33. Τσακιρίδης Αφεντούλης
15. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
34. Φανουράκης Εμμανουήλ
16. Καφφετζής Κωνσταντίνος
35. Χαριτωνίδου Ειρήνη
17. Λύρατζης Πασχάλης
36. Χασάν Ογλού Φερτούν
18. Μελισσόπουλος Σάββας
37. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος
19. Μπαντάκ Σιαμπάν
38. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
3. Σαββίδης Ματθαίος
2. Ιγιαννίδης Στέφανος
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης και ο Πρόεδρος Κοινότητας
Δαφνώνα, Σπυρίδων Χωραφάς .
Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι, αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση: Στυλιανός
Γουναρίδης, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Χαράλαμπος Διαφωνίδης, Θωμάς Ηλιάδης, Κυριάκος
Παπαδόπουλος, Ελισάβετ Παυλίδου και Παναγιώτης Ταρενίδης, πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης, Καφφετζής, Παναγιώτης Σταυρακάρας, Ειρήνη Χαριτωνίδου, Γεώργιος
Χατζηθεοδώρου, μετά την ψήφιση του 1ου θέματος, Σινάν Τόπ κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος, Σάββας
Μελισσόπουλος, Γεώργιος Καλογερής και Σοφία Παπά μετά την ψήφιση του 2ου θέματος, Κωνσταντίνος
Βογιατζής, Πασχάλης Λύρατζης και Τιμούρ Χουσεϊν Ογλού μετά την ψήφιση του 3ου θέματος και
Θεοφάνης Παπαδάκης μετά την ψήφιση του 4ου θέματος, Σιαμπάν Μπαντάκ μετά την ψήφιση του 13ου
θέματος, Φερτούν Χασάν Ογλού, μετά την ψήφιση του 14ου θέματος, Νικόλαος Ανταμπούφης, Βασιλική
Ανδρονίκη Παπαϊωάννου, Μιχαήλ Σπανίδης, Στάματιος Σταματιάδης, Αφεντούλης Τσακιρίδης, Ιωάννης
Παπαχρόνης, Δημοσθένης Γεωργιάδης, μετά την ψήφιση του 16ου θέματος.
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Ο Πρόεδρος Ιωάννη Μπούτος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου,
μέσω τηλεδιάσκεψης και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης τις
αριθμ.πρωτ.3939/24-2-2021 αναφορά της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
«Σχετικά:1. Η με αριθμό 20/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου Ξάνθης, 2. η με αριθμό
101/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου Ξάνθης, 3. Η με αριθμό 133/2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβούλιου Ξάνθης, 4. Η με αριθμ. πρωτ. 11180/4-12-2020 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, 5. Η με αριθμ. πρωτ. 3323/17-2-2021 Έκθεση των Εκκαθαριστών
Σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 213/2011 η οποία εγκρίθηκε με
την με αριθμό οικ. 4307/2011 πράξη του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης και
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1336/16-06-2011, αποφασίστηκε η λύση της κοινωφελούς επιχείρησης με την
επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ξάνθης» (ΔΗΚΕΞ).
Νομοθετικό πλαίσιο περί λύσεων της επιχείρησης:
Σύμφωνα με το άρθρο 262 του Ν.3463/06: «1. Δημοτική ή κοινοτική κοινωφελής επιχείρηση μπορεί
να λυθεί πριν την πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα
της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται η
επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών. 2. Τη λύση
της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά
στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο ή την Κοινότητα που την είχε συστήσει. 3. Η εκκαθάριση
γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το
Αποφάσεις που αφορούν στη σύσταση, τροποποίηση, συγχώνευση, λύση ή κατάργηση δημοτικών
κοινωφελών επιχειρήσεων και δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου λαμβάνονται σύμφωνα με
τα άρθρα 226-270 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/ 2006). Οι αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου εγκρίνονται με πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (παρ.2 του άρθρου 16 του Ν.4147/2013)
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Κ.Υ.Α. 50891/10.09.2007 (ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β’) όπως
τροποποιήθηκε από την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 12509/19.04.2017 (ΦΕΚ 1415/26.04.2017 τεύχος Β'):
"1. Δημοτική ή Κοινοτική κοινωφελής επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της διάρκειάς της με
αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά,
εάν
α) λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκεια της,
β) πτωχεύσει και
γ) καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών.
2. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα
περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο ή την Κοινότητα που την είχε συστήσει.
3. Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό
συμβούλιο.
4. Με τον ορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
και τις αρμοδιότητές του ασκούν οι εκκαθαριστές, εκτός από τις αρμοδιότητες που θα κρατήσει το ίδιο το
Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο. Επίσης με τον ορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια η εξουσία
των ελεγκτών. Οι διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να
ενεργήσουν απογραφή της περιουσίας της επιχείρησης.
5. Στην εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται
η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη της επιχείρησης. Το υπόλοιπο περιέρχεται στο Δήμο που έχει
συστήσει την επιχείρηση. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό
Συμβούλιο, το οποίο επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών, από κάθε ευθύνη. Οι
συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του
διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης.
6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Για τη
συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της τριετίας και για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο κάθε
φορά για την ολοκλήρωση αυτής, απαιτείται πράξη της αρμόδιας για την εποπτεία του δήμου Αρχής,
κατόπιν σχετικής απόφασης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Ωστόσο, ο συνολικός χρόνος της
εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την οκταετία.
7. Αν η διάλυση επιχείρησης έγινε λόγω λήξης της διάρκειας ή λόγω πτώχευσης, που όμως ανακλήθηκε ή
περατώθηκε με συμβιβασμό, είναι δυνατή η αναβίωση της επιχείρησης με απόφαση του Δημοτικού ή
Κοινοτικού Συμβουλίου και πράξη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας".
Με την με αριθμό 279/2011 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο, όρισε εκκαθαριστές τους κ.κ.
Εμμανουήλ Μανουσάκη και Πελαγία Αμπατζή της ΣΟΕΛ. Με την με αριθμό 47/2013 απόφαση του
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Δημοτικού Συμβούλιου δόθηκε παράταση στη χρονική διάρκεια της σύμβασης των ανωτέρω μέχρι 31-122013.
Στη συνέχεια με την με αριθμό 81/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου, η χρονική διάρκεια της
ανωτέρω σύμβασης παρατάθηκε μέχρι 31-12-2014. Και τέλος δόθηκε νέα παράταση μέχρι την 31-12-2015
με την με αριθμό 12/2015, και την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου.
Με την με αριθμό 101/2018, παρατάθηκε η διάρκεια της εκκαθάρισης μέχρι 31-07-2019.
Με την 965/2020 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, αποφασίζεται η: «Τροποποίηση της
50891/10.09.2007 (ΦΕΚ 1876 Β’) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών με θέμα «Οικονομική Διοίκηση
και Διαχείριση των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων (ν. 3463/2006).» ως εξής: «…Η παρ. 6 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Το στάδιο
της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Για τη συνέχιση της
εκκαθάρισης πέραν της τριετίας και για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο κάθε φορά για την
ολοκλήρωση αυτής, απαιτείται πράξη της αρμόδιας για την εποπτεία του δήμου Αρχής, κατόπιν σχετικής
αιτιολογημένης απόφασης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου».
Με την 133/2020 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, αποφάσισε την παράταση της εκκαθάρισης της
ΔΗΚΕΞ μέχρι 1-3-2021. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε με την με αριθμ.πρωτ.11180/2020 απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας –Θράκης.
Οι εκκαθαριστές που ορίστηκαν με την ανωτέρω απόφαση (279/2011) ολοκλήρωσαν την εκκαθάριση τους
λογαριασμούς της οποίας παρουσιάζω ενώπιον σας, προκειμένου να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο
την έγκριση του χρόνου διάρκειας της περιόδου εκκαθάρισης, την ψήφιση των οικονομικών στοιχείων της
εκκαθάρισης, την έγκριση του ισολογισμού πέρατος της εκκαθάρισης και την έκθεση πεπραγμένων των
εκκαθαριστών. Επίσης να ορίσει εκπρόσωπο του Δήμου για την παράδοση και παραλαβή των περιουσιακών
στοιχείων της επιχείρησης, που περιέρχονται στο Δήμο Ξάνθης και να προβεί 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 και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την έγκριση εκκαθάρισης, της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική
Κοινωφελής Επιχείρηση Ξάνθης» (ΔΗΚΕΞ).
Β) Ορίζει τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, ως εκπρόσωπο του Δήμου Ξάνθης, για την παράδοση
και παραλαβή των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, που περιέρχονται στο Δήμο Ξάνθης και
να προβεί στην απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
Επισημαίνεται, 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.
Γίνεται μνεία ότι η ακίνητη περιουσία της επιχείρησης που περιέρχεται στο Δήμο Ξάνθης, θα πρέπει να
μεταγραφεί στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
……………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Ιωάννης Μπούτος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 14-5-2021
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Μαρία Άννα Ανδρέου

