
 
  Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 69817/20-12-2013 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 28

ης
 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

Αριθ.  Απόφασης  419/2013                                                     ΘΕΜΑ 

Έγκριση λογαριασµών εκκαθάρισης της Κοινωφελούς 

∆ηµοτικής Επιχείρησης µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ(∆.Ε.Κ.Α)» και απαλλαγή των 

εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη 

 

Σήµερα στις 19 ∆εκεµβρίου 2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.30 µ.µ. το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, 
ύστερα από την υπ’ αριθµ. 68413/13-12-2013 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου 
∆ηµητρίου που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στον κ. 
∆ήµαρχο και σε όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους την  13-12-2013.     

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 
                                                          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, 
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ 
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,  
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, 
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
 

               

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

∆.Σ.: ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ,  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ,  ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος  
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εισέρχεται αµέσως στην εξέταση 
των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

 
    ******************* 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος εισάγει στο Συµβούλιο για 
συζήτηση το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση λογαριασµών εκκαθάρισης 
της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ(∆.Ε.Κ.Α)» και απαλλαγή των εκκαθαριστών 
από κάθε ευθύνη». 

Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 68735/16-12-2013 σχετικό έγγραφο της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Με την υπ΄ αρ. 87/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ. 
αρ. 21011/17859/8312/5282/11 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αριθ. 1704/Β/1-8-11, αποφασίστηκε η λύση της κοινωφελούς 
επιχείρησης «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 
(∆.Ε.Κ.Α.)». Το νοµοθετικό πλαίσιο περί λύσεως της επιχείρησης έχει, ως ακολούθως:  

Στην παρ. 1 του άρθρου 262 του Ν. 3463/06 ορίζεται ότι δηµοτική κοινωφελής επιχείρηση 
µπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της  διάρκειάς της µε απόφαση του δηµοτικού 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.  

Περαιτέρω µε τις παρ. 2  και 3 του  άρθρου 262 του Ν. 3463/06 τη λύση της επιχείρησης 
ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάρισή της, όσα περιουσιακά στοιχεία αποµένουν 
περιέρχονται στο ∆ήµο ή την Κοινότητα, που  την είχε συστήσει. Η εκκαθάριση γίνεται µόνον από 
ορκωτούς ελεγκτές, που ορίζονται από το δηµοτικό συµβούλιο.  

Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται για οφειλές ή οποιεσδήποτε υποχρεώσεις έχει  αναλάβει η επιχείρηση 
έναντι τρίτων κατ΄ άρθρο 260 παρ. 5 του Ν. 3463/06. 

Κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 264 παρ. δ του Ν. 3463/06 εξεδόθη η υπ΄ αρ.  50891/10.9.2007 
ΚΥΑ (ΦΕΚ 1876/Β) «Οικονοµική ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση των ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 
Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», στην οποία αναφέρεται: 
«4. Με τον ορισµό των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια η εξουσία των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και τις αρµοδιότητές του ασκούν οι εκκαθαριστές, εκτός από τις αρµοδιότητες που θα 
κρατήσει το ίδιο το ∆ηµοτικό 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 ∆ήµο ή την Κοινότητα που έχει συστήσει την επιχείρηση. Οι λογαριασµοί της εκκαθάρισης 

εγκρίνονται από το ∆ηµοτικό 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 της 
εκκαθάρισης…..». 

Εν προκειµένω µετά τη λήψη της σχετικής απόφασης περί λύσης της δηµοτικής 
κοινωφελούς επιχείρησης «∆.Ε.Κ.Α.», οι ορισθέντες εκκαθαριστές ολοκλήρωσαν την εκκαθάριση, 
όπως εµφανίζεται στην έκθεση, που επισυνάπτεται, σύµφωνα µε την οποία το τελικό προϊόν της 
εκκαθάρισης ανέρχεται στο ποσό των 571.763,01€. Εξ αυτών, το ποσό των 570.863,01€ 
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κατατέθηκε σε λογαριασµό του ∆ήµου Ιλίου στην Εµπορική Τράπεζα στις 16-5-13, το δε υπόλοιπο 
εκ 900,00€ παραδόθηκε σε µετρητά στον ταµία του ∆ήµου στις 6-12-13 και κατατέθηκε στον 
όψεως του ∆ήµου (Γρ.είσπρ.216/6.12.13).  

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούµε να αποφασίσετε: 
1. Την έγκριση των λογαριασµών εκκαθάρισης της κοινωφελούς επιχείρησης του ∆ήµου µε 

την επωνυµία «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΙΛΙΟΥ (∆.Ε.Κ.Α.)». 

2. Την απαλλαγή των εκκαθαριστών ορκωτών ελεγκτών λογιστών α. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡ. 
ΣΜΑΪΛΗ και β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Γ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ από κάθε ευθύνη.» 

 
προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης  

  
                                            ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω 
 
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 
1. Τους λογαριασµούς εκκαθάρισης της κοινωφελούς επιχείρησης του ∆ήµου µε την επωνυµία 

«∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 
(∆.Ε.Κ.Α.)». 

2. Την απαλλαγή των εκκαθαριστών ορκωτών ελεγκτών λογιστών α. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡ. 
ΣΜΑΪΛΗ και β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Γ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ από κάθε ευθύνη. 

 
Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
      

 
          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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