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Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αριθμός απόφασης
70/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 8ης/ 19-4-2013
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα ΕΗΔ 5ο :

Λύση, θέση σε εκκαθάριση και ορισμός εκκαθαριστών της Αστικής
μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΟΡΦΕΑΣ Δήμου Αγιάς και της
Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Δήμου Μελιβοίας.

Στην Αγιά, σήμερα 19 Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 (6:00μμ.),
στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου
4788/15-4-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του
Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και
επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αργύρης Νικόλαος
3. Βατζιάς Αντίγονος
4. Γιαννουλέα Χριστίνα
5. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
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6. Καλαγιάς Γρηγόριος
7. Καψάλης Βασίλειος
8. Κουτσαντάς Βασίλειος
9. Λέτσιος Βασίλειος
10. Μαρούδας Ρίζος
11. Μπάτσικας Βασίλειος
12. Ξαφάρας Χρήστος
13. Πατσάς Κυριάκος
14. Σιμούλης Θωμάς
15. Σμυρλής Βασίλειος
16. Σουλιώτης Θεόδωρος
17. Στάθης Νικόλαος
Απόντες
18. Βαλάρης Γεώργιος
19. Βόγιας Δημήτριος
20. Γιάνναρος Γεώργιος
21. Μαυρογιάννης Αντώνιος
22. Μπελιάς Αντώνιος
23. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
24. Συρακούλης Γεώργιος
25. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
26. Τσαγκάλης Αντώνιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Δήλωσε «παρών» στη συνεδρίαση και αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς),
Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Παπαδημητρίου Νικόλαος (Ανατολής),
Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης) και
Χριστοδούλου Βασίλειος (Νερομύλων).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Σπανός Ιωάννης, Μπουζούκης Αλέξιος και
Παπακώστας Δημήτριος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας
Μπουρνάκας Γιάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννης
Αργυρούλης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της
συνεδρίασης.
Θέμα ΕΗΔ 5ο :

Λύση, θέση σε εκκαθάριση και ορισμός εκκαθαριστών της Αστικής
μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΟΡΦΕΑΣ Δήμου Αγιάς και της
Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Δήμου Μελιβοίας.

Το ανωτέρω θέμα συζητήθηκε σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 και το εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Γκουντάρας που έθεσε
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Οι αστικές εταιρείες διέπονται από τα άρθρα 741-784 του Αστικού Κώδικα και
αποτελούν ενώσεις δύο ή περισσότερων φυσικών ή νομικών προσώπων, που
συγκροτούνται με σύμβαση για την επιδίωξη κοινού σκοπού, ιδίως οικονομικού.
Η σύσταση και λειτουργία των αστικών εταιρειών, στις οποίες συμμετέχουν
πρωτοβάθμιοι Ο.Τ.Α., διέπεται από το άρθρο 267 του Κ.Δ.Κ. Στο άρθρο αυτό
αναφέρεται ότι οι υφιστάμενες αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 παρ. 9 του ν. 3274/2004 συνεχίζουν να
λειτουργούν μέχρι τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη.
Επιπροσθέτως με το Ν.3852/2010 (άρθρο 111, παρ. 1β) προβλέπεται ότι οι αστικές
εταιρείες Ο.Τ.Α., στις οποίες συμμετέχουν περισσότεροι δήμοι ή και άλλοι φορείς,
συνεχίζουν να λειτουργούν ως έχουν, μέχρι τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη
συστατική τους πράξη.
Με τις διατάξεις των άρθρων 765-775 AK ρυθμίζονται οι λόγοι λύσης μιας αστικής
εταιρείας. Η απαρίθμηση από τον ΑΚ των λόγων αυτών δεν είναι εξαντλητική, αλλά
ενδεικτική.
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 72, 777 και 784 εδ. β΄ ΑΚ συνάγεται
ότι μετά τη λύση της εταιρείας, αυτή ευρίσκεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση.
Προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή της εκκαθάρισης είναι η ύπαρξη εταιρικής σχέσης, η
λύση της εταιρείας και η ύπαρξη εταιρικής περιουσίας προς διανομή, ή χρεών προς
τακτοποίηση.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ
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Στο άρθρο 784 εδ. β΄ ΑΚ ορίζεται ότι «η προσωπικότητα της εταιρείας εξακολουθεί
να υπάρχει ωσότου περατωθεί η εκκαθάριση και για τις ανάγκες της εκκαθάρισης».
Συνεπώς κατά το στάδιο της εκκαθάρισης η εταιρεία διατηρεί τη νομική
προσωπικότητά της. Αυτό που αλλάζει είναι ο εταιρικός της σκοπός, ο οποίος
αντικαθίσταται από το σκοπό της εκκαθάρισης.
Οι εκκαθαριστές της εταιρείας δεν μπορούν πλέον να προβαίνουν σε πράξεις
διαχείρισης ή να συνεχίζουν την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας. Αντίθετα,
έχουν την υποχρέωση να διατηρήσουν τα στοιχεία του ενεργητικού της εταιρικής
περιουσίας και να προβαίνουν σε όλες τις πράξεις εκκαθάρισης που κρίνονται
απαραίτητες για την επίτευξη του σκοπού της.
Tο άρθρο 3 του καταστατικού της «Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Δήμου
Αγιάς - ΟΡΦΕΑΣ» σχετικά με την διάρκεια της εταιρείας αναφέρει ότι η εταιρεία
έχει διάρκεια δέκα (10) ετών από την ημέρα καταχωρήσεώς του στα οικεία βιβλία του
Πρωτοδικείου Λαρίσης ήτοι η 16η Δεκεμβρίου 2012. Επίσης στο ίδιο άρθρο του
καταστατικού της «Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Δήμου Μελιβοίας» αναφέρει ότι η εταιρεία έχει διάρκεια δέκα (10) ετών από την
ημέρα καταχωρήσεώς του στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Λαρίσης ήτοι η 28η
Αυγούστου 2002. Και στις δύο εταιρείες αναφέρεται ότι οι εταιρείες συνεχίζονται
αυτοδίκαια και άνευ άλλου τινός και κάθε φορά για μία πενταετία, εάν δεν
κοινοποιηθεί με Δικαστικό Επιμελητή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,
έγγραφη δήλωση υπογραφόμενη από 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών σχετικά
με την επιθυμία τους για τη συνέχισή τους και την αναγκαιότητα σύγκλισης Γενικής
Συνέλευσης που θα συζητήσει και θα αποφασίσει για το θέμα αυτό με απαρτία και
πλειοψηφία των ¾ του συνόλου των μελών.
Στο άρθρο 14 του καταστατικού και των δύο εταιρειών σχετικά με τη λύση και την
εκκαθάριση αναφέρεται ότι η εταιρείες λύνονται με την πάροδο της διάρκειάς τους ή
αν επέλθει αδυναμία ως προς την εκπλήρωση του σκοπού τους.
Μετά τη λύση τους ακολουθεί η εκκαθάριση. Χρέη εκκαθαριστών των εταιρειών
αναλαμβάνουν και εκτελούν τα μέλη του Δ.Σ. εκτός αν η Γ.Σ. των εταίρων
αποφασίσει διαφορετικά. Η σύνθεση, η θητεία, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις
του Δ.Σ. ως οργάνου εκκαθαρίσεως γίνεται με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 9
καταστατικού της εταιρείας. Εάν η Γ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά μπορεί να οριστεί με
απόφασή της με απόλυτη πλειοψηφία (51%) του συνολικού αριθμού των εταίρων της
εταιρείας εκκαθαριστές που μπορεί να είναι και τρίτα πρόσωπα (ελεγκτές – λογιστές).
Οι εκκαθαριστές πρώτιστα εξοφλούν όλα τα χρέη της εταιρείας και σε καμία
περίπτωση δεν επιστρέφουν στους εταίρους τις εισφορές τους. Εκποιούν αν χρειαστεί
τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και επιμελούνται πάντα για τη διάθεση του
τυχόν απομένοντος υπολοίπου για τους σκοπούς που είχαν οριστεί με το καταστατικό
της.
Εισφορές από τους εταίρους κινητών, αντικειμένων κατά χρήση στην εταιρεία
επιστρέφονται σε αυτούς αν το επιθυμούν και εφόσον σώζονται, οποτεδήποτε το
ζητήσουν και αφού με οποιοδήποτε τρόπο αντικατασταθούν. Το αυτό γίνεται και κατ’
ανάλογο τρόπο και σε κάθε περίπτωση λύσης της εταιρείας ή αποχώρησής της απ’
αυτή.
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Σε περίπτωση που τα κατά παραπάνω αντικείμενα δεν σώζονται για οποιοδήποτε
λόγο σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση καθώς και την
αποκατάσταση εν γένει της όποιας θετικής ή αποθετικής ζημίας που έχουν υποστεί.
Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας και εφ’ όσον μετά την πλήρη εκκαθάριση υπάρχει
ακόμη περιουσία της εταιρείας, αυτή αποδίδεται όπου αποφασίσει η Γ.Σ. της
εταιρείας.
Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Δήμου Αγιάς - ΟΡΦΕΑΣ και η Αστικής μη
κερδοσκοπικής εταιρείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Μελιβοίας βρίσκονται σε
αδράνεια
από
μακρού
χρόνου
και
δεν
υπάρχουν
προοπτικές
επαναδραστηριοποιήσεώς τους. Εν όψει αυτού η διατήρησή τους σε λειτουργία
συνεπάγεται μόνο δαπάνες και άσκοπη επιβάρυνση των εταιρειών. Για το λόγο αυτό
αυτού τα Διοικητικά Συμβούλιά τους έχουν προτείνει να αποφασισθεί η λύση και
θέση υπό εκκαθάριση της εταιρίας.
Μετά την λήψη της σχετικής απόφασης, θα συνταχθεί και θα υπογραφεί από τους
νομίμους εκπροσώπους το σύμφωνο λύσης των εταιρειών, το οποίο θα καταχωρηθεί
στα οικεία βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Λάρισας.
Λόγοι στρατηγικής λοιπόν επιβάλλουν να διακοπεί η λειτουργία των επιχειρήσεων
και να αποφασισθεί η λύση και θέση υπό εκκαθάριση (άρθρο 14 των καταστατικών).
Οι εκκαθαριστές ενεργούν συλλογικώς, αλλά δικαιούνται με απόφασή τους που
λαμβάνεται κατά πλειοψηφία να εκχωρούν τις εξουσίες εκπροσωπήσεως της υπό
εκκαθάριση εταιρίας σε ένα ή ορισμένους απ' αυτούς ή και σε τρίτους.
Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να διενεργήσουν
απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό, τον οποίο να
υποβάλλουν και στην Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης να τηρήσουν τις διατυπώσεις
δημοσιότητας που επιβάλλει ο νόμος.
Ο Δήμος Αγιάς κατέχει το 100% των εταιρικών μεριδίων της Αστικής μη
κερδοσκοπικής Εταιρείας ΟΡΦΕΑΣ Δήμου Αγιάς και το 90% των εταιρικών
μεριδίων της Αστική μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου
Μελιβοίας. Έτσι το Δημοτικό Συμβούλιο των αστικών εταιρειών καλείται σήμερα να
αποφασίσει την εκπροσώπησή του στις Γενικές Συνελεύσεις που θα
πραγματοποιηθούν την 13η Μαΐου 2013 και ώρα 17:00, στο Δημοτικό κατάστημα
Αγιάς για την Αστική μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΟΡΦΕΑΣ και την 13η Μαΐου
2013 και ώρα 19:00 στην αίθουσα του παλαιού Σχολείου Μελιβοίας για την Αστική
μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Μελιβοίας.
Με βάση τα ανωτέρω προτείνουμε:
Α. την εκπροσώπηση του Δήμου Αγιάς στη Γ.Σ. της Αστικής μη κερδοσκοπικής
Εταιρείας ΟΡΦΕΑΣ Δήμου Αγιάς και στη Γ.Σ. Αστική μη κερδοσκοπικής εταιρείας
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Μελιβοίας από τους:
1. Μπελιά Αντώνιο του Στεφάνου
2. Τσαγκάλη Αντώνιος του Βασιλείου και
3. Πατσά Κυριάκος του Δημητρίου
Β. ως εκκαθαριστές να αναλάβουν και για τις δύο αστικές εταιρείες :
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1. Ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας και
2. Ο οικονομολόγος – λογιστής Α΄ τάξης Αργύριος Χαδούλης του Γεωργίου και
της Λουκίας, γεννημένος στο Βόλο Ν. Μαγνησίας το έτος 1954 κάτοικος
Βόλου οδός Στρ. Σαράφη αρ. 31Α, με πτυχίο Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής
Πειραιώς χρονολογία κτήσης πτυχίου το έτος 1976, Έλληνας Υπήκοος, με
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 325873/2007 ΥΑ Βόλου Μαγνησίας, ΑΜ στο Οικονομικό
Επιμελητήριο Ελλάδος 08366, ΑΜ Λογιστή Α΄ τάξης Λ 0021932 Αριθμός
Αδείας 0022349, ΑΦΜ 020468908 Δ.Ο.Υ. Α΄ Βόλου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,
- τις διατάξεις του άρθρου 267 του Ν.3463/2006,
- τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν.3852/2010 και
- την απουσία από την αίθουσα των κ.κ. Μαρούδα και Καψάλη

Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Ορίζει ως εκπροσώπους του Δήμου Αγιάς στη Γενική Συνέλευση της Αστικής μη
κερδοσκοπικής Εταιρείας ΟΡΦΕΑΣ Δήμου Αγιάς και στη Γενική Συνέλευση Αστική
μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Μελιβοίας τους:
1. Μπελιά Αντώνιο του Στεφάνου (δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας)
2. Τσαγκάλη Αντώνιος του Βασιλείου (δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας) και
3. Πατσά Κυριάκος του Δημητρίου (δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας).
Β. Προτείνει ως εκκαθαριστές των ανωτέρω Αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών:
1. Τον Δήμαρχο Αγιάς κ. Αντώνη Γκουντάρα.
2. Τον οικονομολόγο – λογιστή Α΄ τάξης Αργύριο Χαδούλη του Γεωργίου και της
Λουκίας, γεννημένος στο Βόλο Ν. Μαγνησίας το έτος 1954 κάτοικος Βόλου οδός
Στρ. Σαράφη αρ. 31Α, με πτυχίο Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς
χρονολογία κτήσης πτυχίου το έτος 1976, Έλληνας Υπήκοος, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ
325873/2007 ΥΑ Βόλου Μαγνησίας, ΑΜ στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
08366, ΑΜ Λογιστή Α΄ τάξης Λ 0021932 Αριθμός Αδείας 0022349, ΑΦΜ
020468908 Δ.Ο.Υ. Α΄ Βόλου.
Απουσίαζαν από την αίθουσα οι δημοτικοί σύμβουλοι: Μαρούδας Ρίζος και Καψάλης
Βασίλειος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 70/2013.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης
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