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Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων στις 23 Ιουλίου 2018

Αριθ. Απόφασης:  212/2018

ΘΕΜΑ: «Λύση και εκκαθάριση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "Δημοτική Επιχείρηση
Ακίνητης  Περιουσίας  και  Εκμετάλλευσης  Κοινοχρήστων  χώρων  Δήμου  Αβδήρων  (ΟΤΑ)
Μονομετοχική  Ανώνυμη  Εταιρίας  (Δ.Ε.Α.ΠΕ.ΧΩ.  ΔΗΜΟΥ  ΑΒΔΗΡΩΝ  Μ.Α.Ε.)  Εξουσιοδότηση
Δημάρχου και δημιουργία ΚΑ εξόδων» 

    Στη Γενισέα, σήμερα στις 23 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου (Γενισέα), ύστερα από την αριθ. 8025/19-07-2018 έγγραφη πρόσκληση
του  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  που  επιδόθηκε  σε  όλα  τα  μέλη  του  Δημοτικού
Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010). 
   Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 26 μελών (1 δημοτικός
σύμβουλος σε αργία) βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη δηλαδή: 

    Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι                                  Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι  

1. Μαυρίδης Νικόλαος
2. Χατζόπουλος Νικόλαος
3. Γαλανόπουλος Σπυρίδων 
4. Πισκιουλόπουλος Μάριος
5. Εφένδη Εράλπ
6. Ζουρνατζίδου Χρηστακίδου Κωνσταντινιά
7. Κοτζά Ναζήφ Ναζήφ
8. Εμίν Νουρντάν 
9. Ρούφου Παρασκευή 
10.Κασσέρης Κωνσταντίνος
11. Ιμπίς Τζεμήλ 
12.Μπόζατζη Αλήμ
13. Τσολακίδης Βασίλειος
14.Δαλακούρας Ιωάννης
15.Μακρής Αθανάσιος
16.Σίσκος Γεώργιος
17. Γεωργαντζή  Ευγενία  (Εύη)  (παρούσα  στα  εκτός

ημερήσιας διάταξης θέματα)
18.Αθανασίου Συμεών 
19. Ελευθεριάδης Λεωνίδας
20.Καλιαμπάκας Νικόλαος 

1. Γεωργακάκης Αθανάσιος
2. Γαρούφας Δήμος
3. Ιμπραήμ Μεμέτ Σουάτ
4. Αχμετσίκ Τζεμήλ
5. Γαλανόπουλος Δημήτριος
6. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος

   Στη  συνεδρίαση  προσκλήθηκε  και  παρίσταται  ο  Δήμαρχος  Γεώργιος  Τσιτιρίδης.  Επίσης
παρίσταται ο Δημοτικός Υπάλληλος Κεμανετζής Παναγιώτης για την τήρηση των πρακτικών της
συνεδρίασης, καθώς και η Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Ιωακειμίδου Αθηνά.
   Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και
παραβρέθηκαν της Γενισέας, της Διομήδειας και του Μαγικού.
   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι: «Λύση και
εκκαθάριση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "Δημοτική Επιχείρηση Ακίνητης Περιουσίας
και  Εκμετάλλευσης  Κοινοχρήστων  χώρων  Δήμου  Αβδήρων  (ΟΤΑ)  Μονομετοχική  Ανώνυμη
Εταιρίας (Δ.Ε.Α.ΠΕ.ΧΩ. ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ Μ.Α.Ε.) Εξουσιοδότηση Δημάρχου και δημιουργία ΚΑ
εξόδων» και  κάλεσε  την Ιωακειμίδου Αθηνά,  Νομικό Σύμβουλο του Δήμου  να εισηγηθεί  το
θέμα. Η εισηγήτρια αφού έλαβε το λόγο είπε τα εξής:
(Ιστορικό): Με  το  υπ’  αριθμ.  4620/22-1-2010  συμβολαιογραφικό  έγγραφο  της  συμβ/φου
Ξάνθης Παναγιώτας Χατζοπούλου «ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ¨ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
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ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ¨ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ (ΟΤΑ) ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και
διακριτικό τίτλο Δ.Ε.Α.ΠΕ.ΧΩ. ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ Μ.Α.Ε. συστήθηκε η ανωτέρω εταιρία, η οποία
καταχωρήθηκε  στο  Μητρώο  Ανωνύμων  Εταιρειών  με  αριθμό  69340/66Β/10/002  και
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΤΑΕ&ΕΠΕ 2491/13-4-10 (ΦΕΚ Β 1468). Στη συνέχεια εγγράφηκε στο
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) με αριθμό καταχώρισης 12727446000.
Η υπογραφή του ανωτέρω καταστατικού έγινε δυνάμει της με αριθμό 128/2009 αποφάσεως του
τότε Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων.  Σκοπός της εταιρίας είναι α) η πλήρης αξιοποίηση της
ακίνητης περιουσίας  του Δήμου Αβδήρων αστικής και αγροτικής με αποκλειστικό σκοπό την
εξασφάλιση πρόσθετων πόρων του Δήμου και την ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων του
Δήμου καθώς και την τουριστική, οικιστική και περιβαλλοντική ανάπτυξη του Δήμου Αβδήρων
με απόλυτο σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την ευημερία των δημοτών, β) την
εκμετάλλευση  όλων  των  κοινόχρηστων  χώρων  του  Δήμου  Αβδήρων  καθώς  και  των  υπό
παραχώρηση προς το Δήμο δημοσίων ή κοινόχρηστων εκτάσεων, γ) την αξιοποίηση των ζωνών
παραγωγής  αδρανών  υλικών  περιφέρειας  του  Δήμου  Αβδήρων,  δ)  την  αξιοποίηση  των
περιβαλλοντικών προτερημάτων του Δήμου, όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι παραθαλάσσιες και
παραποτάμιες ζώνες, σπήλαια και δάση, ορεινοί όγκοι και οικισμοί.
Έδρα της εταιρίας ορίστηκε ο Δήμος Αβδήρων και ειδικότερα το δημοτικό διαμέρισμα Αβδήρων.
Στο άρθρο 4 του καταστατικού προβλέπεται η διάρκεια της εταιρίας μέχρι το έτος 2059, με
δικαίωμα παράτασης της διάρκειας της εταιρίας κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης
των  μετόχων.  Το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  εταιρίας  ορίστηκε  στο  ποσό  των  60.000  ευρώ,
καταβεβλημένο ολοσχερώς και  κατανεμημένο σε 2.000 μετοχές ονομαστικής αξίας  30 ευρώ
έκαστη.  Η  εταιρία  διοικείται  από  7μελές  Διοικητικό  Συμβούλιο,  το  τελευταίο  δε  διοικητικό
συμβούλιο  συγκροτήθηκε  σε  σώμα  με  το  υπ’  αριθμ.  2/2017  πρακτικό  της  από  19-4-2017
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και αποτελείται από τους: 1) ΝΟΥΡΝΤΑΝ
ΕΜΙΝ, πρόεδρος, 2) ΦΟΥΡΛΑΝΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ, αντιπρόεδρο, 3) ΓΚΑΣΙΜΠΑΓΙΑΖΙΔΗ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟ,
μέλος, 4) ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, μέλος, 5) ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΦΩΤΙΟ, μέλος, 6) ΣΤΑΥΡΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟ, μέλος και 7) ΜΑΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, μέλος.  Το ανωτέρω πρακτικό καταχωρίσθηκε στο
Γ.Ε.Μ.Η. με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1146206.
Σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού της εταιρίας η εταιρία λύεται α) Με την πάροδο του
χρόνου  διάρκειάς  της,  εκτός  αν  προηγουμένως  αποφασιστεί  από  τη  Γενική  Συνέλευση  η
παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της γενικής συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά τις
διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920 γ) με την κήρυξή της σε
κατάσταση πτώχευσης. 2. Η εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα
48 και 48α …», στο άρθρο 48 («Λύση της εταιρίας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση του
έχοντος έννομο συμφέρον») «1. Η εταιρία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από
αίτηση  οποιουδήποτε  έχει  έννομο  συμφέρον  εάν:  α)  κατά  τη  σύσταση  της  εταιρίας  δεν
καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο… β) η εταιρία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο
που  ορίζεται  κάθε  φορά  ….γ)  το  σύνολο  των  ιδίων  κεφαλαίων  της  εταιρίας  ….  καταστεί
κατώτερο  του  ενός  δεκάτου  (1/10)  του  μετοχικού  κεφαλαίου  και  η  γενική  συνέλευση  δεν
λαμβάνει  μέτρα  κατά  το  άρθρο  47,  δ)  η  εταιρία  δεν  έχει  υποβάλει,  προς  καταχώρηση,
οικονομικές καταστάσεις τριών (3) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες
από τη γενική συνέλευση.  Στο άρθρο 34 του καταστατικού ορίζεται  ότι  «1.  Εκτός από την
περίπτωση  της  πτώχευσης,  τη  λύση  της  εταιρίας  ακολουθεί  η  εκκαθάρισή  της…..  Στην
περίπτωση του εδαφ. α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος ….. β Στην περίπτωση  της του
εδαφ. β της ως άνω  παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση
ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι
δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό
της  εκκαθάρισης  αρμοδιότητες  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  όπως  αυτές  έχουν  τυχόν
περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να
συμμορφώνονται,….7.  Ο  διορισμός  εκκαθαριστών  συνεπάγεται  αυτοδικαίως  την  παύση  της
εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου.       
Ως  προς  τον  τρόπο  λειτουργίας  της  ανώνυμης  εταιρίας  και  σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  που
προφορικά δόθηκαν στην υπηρεσία, επισημαίνουμε ότι αυτή δεν διαθέτει δικό της προσωπικό,
διαθέτει  εξωτερικούς  συνεργάτες,  όπως  λογιστή,  συνεργάτη  στήριξης  του  λογισμικού  της,
νομικές υπηρεσίες όταν απαιτούνται κλπ. Επίσης, τα οικονομικά της δεδομένα δεν επιτρέπουν
την πρόσληψης μόνιμου προσωπικού. Έτσι, το κόστος λειτουργίας της ανώνυμης εταιρίας σε
σχέση με τα έσοδά της είναι  υψηλό.  Τους σκοπούς της δε,  όπως αυτοί  περιγράφονται  στο
καταστατικό της,  μπορεί  να της ασκεί  ο Δήμος Αβδήρων, οι  αρμοδιότητες του οποίου είναι
ευρύτερες από τους σκοπούς της ανώνυμης εταιρίας και ο οποίος έχει οργανωμένη οικονομική
και νομική υπηρεσία. Με τον τρόπο αυτό, σε περίπτωση λύσεως της εταιρίας, τα έσοδα που
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αυτήν τη στιγμή εισρέουν στην ανώνυμη εταιρία, θα αποτελούν έσοδα του Δήμου Αβδήρων
(όπως π.χ. από τις μισθώσεις των ακινήτων), χωρίς αντίστοιχα ο Δήμος να επιβαρύνεται με
επιπλέον δαπάνες, αφού διαθέτει τις απαιτούμενες υπηρεσίες και το αντίστοιχο προσωπικό.
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το άρθρο 265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.
3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ορίζει, στην παράγραφο 8 αυτού, ότι
« ….8. οι ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. συγχωνεύονται,  διασπώνται ή λύονται σύμφωνα με τις
οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Λύονται υποχρεωτικώς, αν για τρεις συνεχείς εταιρικές χρήσεις μετά διετία από την ίδρυσή τους
είναι  ζημιογόνες  ή,  αν για  ισάριθμες  φορές εντός δεκαετίας  τα ίδια  αυτών κεφάλαια,  όπως
προσδιορίζονται  στο  υπόδειγμα  ισολογισμού  που  προβλέπεται  από  το  άρθρο  42γ  του  κ.ν.
2190/1920,  όπως  ισχύει,  γίνουν  κατώτερα  του  πενήντα  τοις  εκατό  (50%)  του  μετοχικού
κεφαλαίου..».
Ο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», ορίζει στις ακόλουθες διατάξεις του, οι οποίες ισχύουν από 1-1-2011
(άρθρο 286), το εξής: Στο άρθρο 107 (Επιχειρήσεις Δήμων), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την
παρ. 10ί του άρθρου 18 του ν. 3870/2010, ότι «1. Οι δήμοι μπορεί να έχουν μόνον: α) μία
κοινωφελή επιχείρηση, β) μία δημοτική επιχείρηση ύδρευσης – αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), γ) μία
επιχείρηση  με  ειδικό  σκοπό  τη  λειτουργία  ραδιοφωνικού  ή  τηλεοπτικού  σταθμού  …δ)  μία
δημοτική ανώνυμη εταιρία του άρθρου 266 του ΚΔΚ … 2. Οι δήμοι δεν επιτρέπεται να συνιστούν
ή να συμμετέχουν σε άλλες  ανώνυμες  εταιρείες,  κατά τις  διατάξεις  του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων,  εκτός  από εκείνες  που είχαν συσταθεί  μέχρι  την  έναρξη ισχύος  του παρόντος
νόμου και υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 194 αυτού».
Στο άρθρο 225 («Υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας»), όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή
του με την διάταξη του άρθρου 7 ν. 4257/2014, ότι «1. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων
των δήμων και  των περιφερειών  αποστέλλονται  υποχρεωτικά  για  έλεγχο  νομιμότητας  στην
Αυτοτελή  Υπηρεσία  Εποπτείας  Ο.Τ.Α.  που  αφορούν:….  Επίσης  αποστέλλονται  προς  έλεγχο
νομιμότητας οι αποφάσεις των επιχειρήσεων των δήμων και των περιφερειών, εκτός από τις
αποφάσεις  των  επιχειρήσεων  των  ανωνύμων  εταιρειών  στις  οποίες  οι  φορείς  της  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης δεν έχουν την πλειοψηφία, που αφορούν: α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,
β)  εκποίηση  παγίων  περιουσιακών  στοιχείων  και  γ)  λήψη  δανείων  …2….3.  Ο  ελεγκτής
Νομιμότητας  ελέγχει  τη  νομιμότητα της  απόφασης  ….  Σε  περίπτωση που διαπιστωθεί  ότι  η
απόφαση  είναι  παράνομη,  τότε  αυτή  ακυρώνεται  ….»  και  στο  άρθρο  226  (Αυτεπάγγελτος
έλεγχος νομιμότητας) όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με την διάταξη του άρθρου 7 του
ν.  4257/2014,  ότι  «1.  Ο  Ελεγκτής  Νομιμότητας  μπορεί  αυτεπαγγέλτως  να  ακυρώσει
οποιαδήποτε  απόφαση  των  συλλογικών  ή  μονομελών  οργάνων  των  δήμων  και  των
περιφερειών,  των νομικών  προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και  των επιχειρήσεών τους,
εκτός  από  τις  αποφάσεις  των  ανωνύμων  εταιρειών  στις  οποίες  οι  φορείς  της  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης δεν έχουν την πλειοψηφία ….».
Στο άρθρο 7 του ν. 4257/2014, το οποίο ισχύει από 14-4-2014 (άρθρο 80), ορίζεται ότι : «1.
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται  ως εξής:
«Επίσης, αποστέλλονται προς έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των κοινωφελών επιχειρήσεων,
των ΔΕΥΑ και των μονομετοχικών ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α. που αφορούν: α) αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου, β) εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και γ) λήψη δανείων». 2. Η
παρ. 1 του άρθρου 226 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας
μπορεί  αυτεπαγγέλτως  να  ακυρώσει  οποιαδήποτε  απόφαση  των  συλλογικών  ή  μονομελών
οργάνων των δήμων και των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και
των  κοινωφελών  επιχειρήσεων,  των  Δ.Ε.Υ.Α.  και  των  μονομετοχικών  ανωνύμων  εταιρειών
Ο.Τ.Α…». 
Περαιτέρω, στο άρθρο 186 («Αρμοδιότητες Περιφερειών») του ιδίου ως άνω νόμου ορίζεται ότι
«…ΙΙ…Δ. Απασχόλησης- Εμπορίου-Τουρισμού, στους οποίους περιλαμβάνονται,  ιδίως : …9. Η
άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με την ίδρυση, λειτουργία, λύση των ανωνύμων εταιρειών κλπ.
Θέματα που αφορούν τις εταιρείες αυτές, όπως: 

- Η έγκριση καταστατικών ανωνύμων εταιρειών και η τροποποίηση αυτών.
- Η έγκριση συγχώνευσης ανωνύμων εταιρειών.
- Η έγκριση διάσπασης Α.Ε. ή η μετατροπή σε Ε.Π.Ε. …
- Η έγκριση σύστασης Α.Ε. με μετατροπή ή συγχώνευση επιχειρήσεων άλλης μορφής, καθώς και

η τήρηση του μητρώου ανωνύμων εταιρειών και η άσκηση εποπτείας επί των Α.Ε…»
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Τέλος, στο άρθρο 262 («Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης») του ανωτέρω ν. 3852/2010 ορίζεται
ότι : «…8. Η παράγραφος 8 του άρθρου 265 του Κ.Δ.Κ. εφαρμόζεται αναλόγως σε όλες τις
κατηγορίες δημοτικών επιχειρήσεων που συστήνονται μετά την 1.1.2011».
Ο κ.ν.  2190/1920  (εφεξής  :  θεσμικός  νόμος  των  ανωνύμων  εταιρειών),  όπως  ισχύει,  στις
παρακάτω  διατάξεις  του  ορίζει  τα  εξής:  Στο  άρθρο  4  (ίδρυση  εταιρίας,  τροποποίηση  του
καταστατικού και μείωση κεφαλαίου) ότι «1. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά το νόμο εκάστοτε
αρμόδια Αρχή υποχρεούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους τη σύσταση ανώνυμης εταιρίας και
το  καταστατικό  της,  …»,  στο  άρθρο  34  «1.  Η  γενική  συνέλευση  είναι  η  μόνη  αρμοδία  ν’
αποφασίζει περί: α) τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και
των  αυξήσεων  ή  μειώσεων  του  εταιρικού  κεφαλαίου  …  στ)  Συγχώνευσης,  διάσπασης,
μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρίας…», στο άρθρο 39α

(άσκηση ελέγχου επί των ανωνύμων εταιρειών) «1. Η άσκησις του ελέγχου επί των Ανωνύμων
Εταιρειών … όσον αφορά την συμφώνως προς τους νόμους, το καταστατικόν και τας αποφάσεις
της Γενικής Συνελεύσεως του ισολογισμού και οικονομικήν εν γένει διαχείρισιν και λειτουργίαν
αυτών, γίνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 40 και 40α ….», στο άρθρο 40 «1. Δικαίωμα να
ζητήσουν  έλεγχο  της  εταιρίας  από  το  μονομελές  πρωτοδικείο  της  περιφέρειας  στην  οποία
εδρεύει  η  εταιρία,  που δικάζει  κατά τη  διαδικασία  της  εκούσιας  δικαιοδοσίας,  έχουν:  α)  οι
μέτοχοι  της  εταιρίας  που  αντιπροσωπεύουν  τουλάχιστον  το  ένα  εικοστό  (1/20)  του
καταβεβλημένου  μετοχικού  κεφαλαίου  β)….γ)  Ο  Υπουργός  Ανάπτυξης,  η  κατά  περίπτωση
αρμόδια  εποπτεύουσα  αρχή….»,  στο  άρθρο  47  «Σε  περίπτωση  που  το  σύνολο  των  ιδίων
κεφαλαίων  της  εταιρίας  ….γίνει  κατώτερο  από  το  μισό  (1/2)  του  μετοχικού  κεφαλαίου,  το
Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι
μηνών ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου», στο άρθρο 47α (Λόγοι λύσεως της εταιρίας)  «1. Η
εταιρία λύεται : α) άμα τη παρόδω του εν των καταστατικώ οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής,
β) δι’ αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως …. Γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρίας εις κατάστασιν
πτωχεύσεως. 2. Η εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και
48α …», στο άρθρο 48 («Λύση της εταιρίας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση του έχοντος
έννομο συμφέρον») «1. Η εταιρία μπορεί  να λυθεί  με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση
οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εάν: α) κατά τη σύσταση της εταιρίας δεν καταβλήθηκε το
κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο…β) η εταιρία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε
φορά  ….γ)  το  σύνολο  των  ιδίων  κεφαλαίων  της  εταιρίας  ….  καταστεί  κατώτερο  του  ενός
δεκάτου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει μέτρα κατά το
άρθρο 47, δ) η εταιρία δεν έχει υποβάλει, προς καταχώρηση, οικονομικές καταστάσεις τριών (3)
τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση. Έννομο
συμφέρον για τη λύση της εταιρίας έχει και ο Υπουργός Ανάπτυξης, η κατά περίπτωση αρμόδια
εποπτεύουσα Αρχή ….», στο άρθρο 51 («Αρμόδιος για άσκηση της Εποπτείας») «Η Εποπτεία επί
των ελληνικών  ανωνύμων  εταιρειών  ….  ασκείται  από  το  Υπουργείο  Ανάπτυξης  ή  την κατά
περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, στην έκταση που ορίζεται στο νόμο», στο άρθρο 52 «Η
Εποπτεία, προκειμένου περί ιδρύσεως εταιρίας, αυξήσεως του κεφαλαίου ή τροποποιήσεως του
καταστατικού αυτής, αφορά εις την εξακρίβωσιν της καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου, της
αξίας των εν εις είδος εισφορών και της τηρήσεως εν γένει των οικείων διατάξεων των νόμων»
και τέλος, στο άρθρο 53 («Εποπτεία κατά τη λειτουργία της εταιρίας») «1. Η εποπτεία, κατά το
μέρος που αφορά τη λειτουργία της εταιρίας, περιλαμβάνει, ιδίως, την τήρηση των διατάξεων
του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων, καθώς και την
εξακρίβωση της αλήθειας των οικονομικών καταστάσεων με την εξέταση και επαλήθευση των
εταιρικών βιβλίων ….».      
Στο  άρθρο  75  του  Ν.  3463/2009,  το  οποίο  αναφέρεται  στις  αρμοδιότητες  των  δημοτικών
αρχών, απαριθμούνται ενδεικτικά οι τομείς στους οποίους οι Δήμοι είναι αρμόδιοι. Έτσι, μεταξύ
άλλων  προβλέπεται  αρμοδιότητα  των  Δήμων,  στον  τομέα  της  ανάπτυξης,  στον  οποίο
συμπεριλαμβάνονται,  ιδίως  η  προστασία,  η  αξιοποίηση  και  η  εκμετάλλευση  των  τοπικών
φυσικών πόρων και περιοχών, των ιαματικών πηγών, η εκπόνηση, υλοποίηση και η συμμετοχή
σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους, η δημιουργία θέρετρων και
άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών, η διαχείριση, η αξιοποίηση και εκμετάλλευση
της δημοτικής περιουσίας, η διαχείριση και εκμετάλλευση δημοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων
και  βοσκοτόπων,  στον  τομέα  του  περιβάλλοντος  και  στον  τομέα  της  ποιότητας  ζωής  και
εύρυθμης λειτουργίας των πόλεων και των οικισμών. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ              
Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις συνάγονται τα ακόλουθα: 
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Οι διατάξεις των άρθρων 4,51,52 και 53 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν περιγράφουν το
γενικό πλαίσιο της κρατικής εποπτείας, αφενός κατά την ίδρυση των ανωνύμων εταιρειών και
της τροποποίησης του καταστατικού τους, αφετέρου τη λειτουργία τους. Η ανωτέρω διοικητική
εποπτεία επί  των κοινών ανωνύμων εταιρειών,  ασκείται  σήμερα από τις  αιρετές περιφέρειες
(άρθρο 186 ΙΙΔ9 του ν.  3852/2010),  εκτός από τις  «ειδικές»  ανώνυμες  εταιρείες,  όπως οι
τραπεζικές,  επενδύσεων  κλπ.,  όπου  η  διοικητική  εποπτεία  ασκείται  από  τον  Υπουργό
Οικονομίας,  Ανάπτυξης  και  Τουρισμού  δια  της  αρμοδίας  υπηρεσίας  (άρθρο  2  παρ.  1  πδ.
70/2015). 
Περαιτέρω, από τη ρητή διατύπωση των διατάξεων του άρθρου 265 παρ. 8 του ΚΔΚ, προκύπτει
ότι, οι ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ λύονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων
34, 47α , και 48 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, οι οποίες είναι αναγκαστικού δικαίου και ως
εκ τούτου συμβατικές ή καταστατικές αποκλίσεις από τις ρυθμίσεις αυτές δεν είναι επιτρεπτές.
Συγκεκριμένα,  οι  εταιρείες  αυτές  λύονται  με  την  πάροδο  του  χρόνου  διάρκειάς  τους,  με
απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων και με την κήρυξή τους σε πτώχευση, μπορούν
όμως και να λυθούν με δικαστική απόφαση για τους αναφερόμενους περιοριστικά στο άρθρο 48
του ν. 2190/1920 λόγους, με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μεταξύ των οποίων
ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθώς και ο οικείος Περιφερειάρχης. Ειδικά
για τις εταιρείες αυτές, με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 265 του ΚΔΚ εισάγονται,
διαζευκτικά δύο λόγοι, οι οποίοι δικαιολογούν την υποχρεωτική λύση τους, αυτός των τριών
συνεχών ζημιογόνων εταιρικών χρήσεων, μετά διετία από την ίδρυσή τους, ή για ισάριθμες
φορές  εντός  δεκαετίας  μείωση  των  ιδίων  κεφαλαίων  κάτω  του  50%  του  μετοχικού  τους
κεφαλαίου. Συνεπώς, αν συντρέχει κάποιος από τους δύο ως άνω αυτόνομους λόγους, οι ΑΕ
ΟΤΑ λύονται υποχρεωτικά.         
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η ανώνυμη εταιρία ΟΤΑ, όταν δεν συντρέχει κάποια από τις
παραπάνω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις,  μπορεί να λυθεί με απόφαση της  γενικής
συνέλευσης των εταίρων, η οποία είναι η μόνη αρμόδια εκ του νόμου να αποφασίσει τη λύση
της. Τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συγκληθεί η
γενική συνέλευση η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας, τη θέση της σε εκκαθάριση και
το διορισμό εκκαθαριστών. Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας η Γ.Σ. μπορεί να ορίσει
από δύο έως τέσσερις εκκαθαριστές, μετόχους ή μη.  
Στην  προκειμένη  περίπτωση  μέτοχος  της  ανώνυμης  είναι  ο  Δήμος  Αβδήρων  το  Δημοτικό
Συμβούλιο του οποίου θα πρέπει ν’ αποφασίσει τη λύση της και να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο
να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση με θέμα τη λύση αυτής, τη θέση της σε εκκαθάριση και
το διορισμό εκκαθαριστών.

Με  την  υπ.  αριθμ.  13/2018  Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Αβδήρων  αποφασίσθηκε
ομόφωνα: «Να διερευνηθεί από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου αν δύναται να μεταφερθούν οι
δραστηριότητες της ανώνυμης εταιρίας µε την επωνυμία "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΑΒΔΗΡΩΝ  (ΟΤΑ)
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" στο Δήμο και να μείνει αδρανής η επιχείρηση».
Το θέμα διερευνήθηκε νομικά και φορολογικά και από την έρευνα προέκυψε ότι σύμφωνα με τη
φορολογική νομοθεσία μπορεί η ανώνυμη εταιρία να μείνει σε αδράνεια, αρχικά για ένα εξάμηνο
και  μετά από αίτηση για  ένα ακόμη εξάμηνο,  δηλαδή συνολικά  η αδράνεια  ως δυνατότητα
πρόσκαιρης επίλυσης διαχειριστικών ζητημάτων,  υφίσταται μόνο για ένα έτος. Επιπλέον, θα
έπρεπε να αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων η μεταφορά της εκμετάλλευσης
των ακινήτων που έχουν παραχωρηθεί στην ΑΕ στο Δήμο Αβδήρων και πάλι  όμως για ένα έτος,
ενώ οι μέχρι  σήμερα υφιστάμενες  υποχρεώσεις  ή αξιώσεις  της  επιχείρησης  θα έμεναν στην
επιχείρηση. Για το λόγο αυτό διερευνήθηκαν άλλες λύσεις προκειμένου η εταιρία να συνεχίσει
κανονικά τη λειτουργία της, λαμβανομένου δε υπόψη και της μη ύπαρξης προσωπικού και της
μη δυνατότητας πρόσληψης προσωπικού άμεσα.  
Περαιτέρω, με το αριθμ. 3/20-02-2018 έγγραφο της Δ.Ε.Α.ΠΕ.ΧΩ. ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ Μ.Α.Ε.
διαβιβάστηκε η υπ. αριθμ. 1/2018 Απόφαση του ΔΣ της Δ.Ε.Α.ΠΕ.ΧΩ. ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ Μ.Α.Ε
με την οποία αποφάσισε ομόφωνα την υποβολή αιτήματος προς το Δήμο Αβδήρων για την
Διοικητική Υποστήριξη της Δ.Ε.Α.ΠΕ.ΧΩ. ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ Μ.Α.Ε από τις υπηρεσίες του Δήμου,
με σκοπό την ενίσχυσή της και την διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας της, καθώς δεν
διαθέτει καθόλου προσωπικό για την λειτουργία της, προκειμένου να είναι δυνατή η επίτευξη
των σκοπών ίδρυσης της.
Με  την  υπ.  αριθμ.  48/2018  Απόφαση  του  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Αβδήρων  αποφάσισε
ομόφωνα:
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«Α)  Εγκρίνει  τη  Σύναψη  Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Αβδήρων  και  της
Δημοτικής Επιχείρησης Ακίνητης Περιουσίας και Εκμετάλλευσης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου
Αβδήρων (ΟΤΑ) Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρία (Δ.Ε.Α.ΠΕ.ΧΩ. ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ Μ.Α.Ε.) για
τη Διοικητική Υποστήριξη της Δ.Ε.Α.ΠΕ.ΧΩ. ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ Μ.Α.Ε.
Β)  Εγκρίνει  τους  όρους  όπως  αναφέρονται  στο  σχέδιο  της  προγραμματικής  σύμβασης  που
επισυνάπτεται της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.
Γ)  Ορίζει  εκπροσώπους  του  Δήμου  Αβδήρων  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  στην
Προγραμματική  Σύμβαση,  (α)  τον  Γαρούφα  Δήμο,  Αντιδήμαρχο  με  αναπληρώτρια  την
Ζουρνατζίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχο και (β) τον Γεωργακάκη Αθανάσιο, Αντιδήμαρχο με
αναπληρωτή τον Χατζόπουλο Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο.
Δ)  Εξουσιοδοτεί  τον  Δήμαρχο  Γεώργιο  Τσιτιρίδη  για  την  υπογραφή  της  προγραμματικής
σύμβασης».
Με την  υπ.  αριθμ.  2946/28.03.2018 (ΑΔΑ:  7Χ63ΟΡ1Υ-ΨΛΩ)  Απόφαση  του Συντονιστή  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ακυρώθηκε η υπ΄αριθ. 48/2018 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων, με θέμα: «Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ  του  Δήμου  Αβδήρων  και  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ακίνητης  Περιουσίας  και
Εκμετάλλευσης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αβδήρων (ΟΤΑ) Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρία
(Δ.Ε.Α.ΠΕ.ΧΩ.  ΔΗΜΟΥ  ΑΒΔΗΡΩΝ  Μ.Α.Ε.)  για  τη  Διοικητική  Υποστήριξη  της  Δ.Ε.Α.ΠΕ.ΧΩ.
ΔΗΜΟΥ  ΑΒΔΗΡΩΝ  Μ.Α.Ε.»,  για  τους  λόγους  που  αναφέρονται  στο  σκεπτικό  αυτής  και
ειδικότερα:
- Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 100 «Προγραμματικές Συμβάσεις»
του ν. 3852/10 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες:
1.α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και
για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι   δήμοι,  οι  περιφέρειες,  οι  σύνδεσμοι δήμων, οι
Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών,
τα  νομικά  πρόσωπα  δημοσίου  δικαίου,  τα  οποία  συνιστούν  ή  στα  οποία  συμμετέχουν  οι
προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδας  και  η  Ένωση Περιφερειών,  οι  δημοτικές  επιχειρήσεις  ύδρευσης  και
αποχέτευσης,  οι  επιχειρήσεις  Ο.Τ.Α.,  σύμφωνα με  την  κείμενη  νομοθεσία,  […]  μπορούν να
συνάπτουν  προγραμματικές  συμβάσεις  με  το  Δημόσιο,  μεταξύ  τους  ή  και  με  φορείς  του
δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού.  
- Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 265 «Σύσταση και Λειτουργία» του
Κεφαλαίου  Γ΄ «Ανώνυμες  Εταιρείες  Ο.Τ.Α.»  του ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α΄/08-06-2006)
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες:  4. Οι
ανώνυμες  εταιρείες  ΟΤΑ,  με  εξαίρεση  τις  αναπτυξιακές  ανώνυμες  εταιρείες,  τα  Δημοτικά
Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.), τα δημοτικά και του διαδημοτικού χαρακτήρα θέατρα που
έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρίας δεν συμμετέχουν σε προγραμματικές συμβάσεις.
-  Επειδή,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  266  «Δημοτικές  και  κοινοτικές  ανώνυμες
εταιρείες»  του  Κεφαλαίου  Γ΄  «Ανώνυμες  Εταιρείες  Ο.Τ.Α.»  του  ν.3463/2006
(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως  ισχύουν,
σύμφωνα με τις οποίες: 1. Για την αξιοποίηση της  δημοτικής ή κοινοτικής ακίνητης περιουσίας
ή για την εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων είναι δυνατή η σύσταση ανώνυμης  εταιρίας μόνο
από ένα Δήμο ή μία Κοινότητα, οι οποίοι και εισφέρουν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.
[….]  5.  Κατά  τα  λοιπά,  οι  εταιρείες  του  άρθρου  αυτού  διέπονται  από  τις  ρυθμίσεις  των
ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α. και τον κ.ν. 2190/1920. 
- Επειδή, η εταιρία που συμβάλλεται στην εν λόγω προγραμματική σύμβαση είναι εταιρία του
άρθρου 266 του ν.3463/06. 
- Επειδή, στις προγραμματικές συμβάσεις συμμετέχουν οι επιχειρήσεις των δήμων, εφόσον η
ειδικότερη νομοθεσία που διέπει την κάθε επιχείρηση επιτρέπει τη συμμετοχή της στις συμβάσεις
αυτές.  
-  Επειδή,  η  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ακίνητης  Περιουσίας  και  Εκμετάλλευσης  Κοινοχρήστων
Χώρων  Δήμου  Αβδήρων  (ΟΤΑ)  Μονομετοχική  Ανώνυμη  Εταιρία  (Δ.Ε.Α.ΠΕ.ΧΩ.  ΔΗΜΟΥ
ΑΒΔΗΡΩΝ Μ.Α.Ε.)» συμβάλλεται σε προγραμματική σύμβαση, κατά παράβαση των διατάξεων
της παρ. 4 του άρθρου 265 του ν.3463/06.

Κατά  της  υπ.  αριθμ.  2946/28-03-2018  Απόφασης  του  Συντονιστής  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ασκήθηκε η υπ. αριθμ. 4015/23-04-2018 προσφυγή από τον
Δήμο Αβδήρων ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2005. Η προσφυγή
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εκδικάστηκε  από  την  ανωτέρω  ειδική  επιτροπή  στις  29-05-2018,  η  οποία  απέρριψε  την
προσφυγή του Δήμου Αβδήρων

Εκ των ανωτέρω προκύπτει:
i). Ότι δεν είναι δυνατή η διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας της Δ.Ε.Α.ΠΕ.ΧΩ. ΔΗΜΟΥ
ΑΒΔΗΡΩΝ  Μ.Α.Ε.,  καθώς  αυτή  δεν  διαθέτει  καθόλου  προσωπικό  για  την λειτουργία  της,
προκειμένου να είναι δυνατή η επίτευξη των σκοπών ίδρυσης της.
ii).Ότι  οι  σκοποί  ίδρυσης  της  Δ.Ε.Α.ΠΕ.ΧΩ.  ΔΗΜΟΥ  ΑΒΔΗΡΩΝ  Μ.Α.Ε  είναι  δυνατόν  να
επιτευχθούν από τον Δήμο Αβδήρων και από το υπάρχον προσωπικό και υπηρεσίες του μετά την
μεταφορά των αρμοδιοτήτων της στον Δήμο Αβδήρων.
iii). Ότι  η  Δ.Ε.Α.ΠΕ.ΧΩ.  ΔΗΜΟΥ  ΑΒΔΗΡΩΝ  Μ.Α.Ε.  είναι  εταιρία  του  άρθρου  266  του
ν.3463/06 και εκ τούτου δεν εμπίπτει στις αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες και δεν δύναται να
συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις.

(Πρόταση): Προτείνεται συνεπώς, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αβδήρων:
Α) Να αποφασίσει  τη λύση της Δ.Ε.Α.ΠΕ.ΧΩ. ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ Μ.Α.Ε.  και τη θέση της σε
εκκαθάριση.
Β) Να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο Αβδήρων να παραστεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων
της εταιρίας, προκειμένου να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση τη λύση της εταιρίας, τη θέση της
σε εκκαθάριση, τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων της εταιρίας στο Δήμο Αβδήρων και το διορισμό
των εκκαθαριστών, οι οποίοι εν προκειμένω μπορεί να είναι από δύο έως τέσσερις, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις περί Ανωνύμων Εταιριών και το καταστατικό της εταιρίας. 
Γ) Την  δημιουργία  σχετικού  ΚΑ  Εξόδων  για  την  εκκαθάριση  της  Δ.Ε.Α.ΠΕ.ΧΩ.  ΔΗΜΟΥ
ΑΒΔΗΡΩΝ Μ.Α.Ε.
   Μετά το πέρας της εισήγησης και πρότασης του εισηγητή και μετά το πέρας των ερωτήσεων –
απαντήσεων ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφανθεί σχετικά.
Τσολακίδης Βασίλειος: θα μπορούσε η εταιρεία να βρει το βηματισμό της, είναι ένα εργαλείο
ανάπτυξης που θα μπορούσε να προσφέρει. Είμαι προβληματισμένος αν πρέπει να κλείσει γιατί
δεν θα μπορέσει να ξανανοίξει.
Δήμαρχος:  κάθε  χρόνο  υποβάλλεται  ο  ισολογισμός  και  απολογισμός  της  επιχείρησης  όπου
μπορείτε να δείτε τα οικονομικά στοιχεία. Το μετοχικό κεφάλαιο είναι 60.000 και παραμένει.
Δοκιμάσαμε  τη  λύση  της  προγραμματικής  σύμβασης  αλλά  δεν  εγκρίθηκε.  Δεν  υπάρχει
δυνατότητα  διατήρησης  της.  Τα  έσοδα  της  και  τα  ακίνητά  της  παραμένουν  στο  Δήμο.  Η
εκκαθάριση θα είναι σύντομη περίπου ένα χρόνο. Όλη η διαχείριση θα γίνεται από τις υπηρεσίες
του Δήμου. Θα θέλαμε να διατηρηθεί, αλλά δεν γίνεται.
Τσολακίδης Βασίλειος: δηλώνουμε κατά. Να παραμείνει ανενεργή.
Καλιαμπάκας Νικόλαος: κατά. Να παραμείνει ανενεργή.
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του εισηγητή και μετά από διαλογική
συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά πλειοψηφία   
Α) Τη λύση της Δ.Ε.Α.ΠΕ.ΧΩ. ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ Μ.Α.Ε. και τη θέση της σε εκκαθάριση.
Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αβδήρων να παραστεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της
εταιρίας, προκειμένου να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση τη λύση της εταιρίας, τη θέση της σε
εκκαθάριση, τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων της εταιρίας στο Δήμο Αβδήρων και το διορισμό
των εκκαθαριστών, οι οποίοι εν προκειμένω μπορεί να είναι από δύο έως τέσσερις, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις περί Ανωνύμων Εταιριών και το καταστατικό της εταιρίας. 
Γ) Την  δημιουργία  σχετικού  ΚΑ  Εξόδων  για  την  εκκαθάριση  της  Δ.Ε.Α.ΠΕ.ΧΩ.  ΔΗΜΟΥ
ΑΒΔΗΡΩΝ Μ.Α.Ε.
Οι  κοι  Τσολακίδης  Βασίλειος,  Μακρής  Αθανάσιος,  Σίσκος  Γεώργιος, Αθανασίου  Συμεών,
Ελευθεριάδης Λεωνίδας,  Καλιαμπάκας Νικόλαος καταψηφίζουν προτείνοντας να παραμείνει η
επιχείρηση ανενεργή.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 212/2018
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                            Ο Γραμματέας                               Τα  Μέλη
(Υπογραφές)                              (Υπογραφή)                              (Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου

Μαυρίδης Νικόλαος 
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