ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 24/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 646/2009
Περίληψη
Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων και ισολογισμού έτους 2008
της υπό εκκαθάριση δημοτικής επιχείρησης Τεχνικών
Έργων «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ».
Σήμερα 26 Οκτωβρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 22-10-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
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Aπόντες
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Η. Σοφιανίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησε ο κ. Χ.
Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 622/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.
Διαμαντής, Η. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 626/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Σ. Διαμαντής.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 627/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 638/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 21-10-2009 εισηγητικό σημείωμα της
Δημάρχου, που έχει ως εξής:
Με την παρ. 1 του άρθρου του Ν.3463/06 (ΚΔΚ) επιχειρήσεις των παρ. 1 και
2 του προηγούμενου άρθρου (του 269 που αφορά υφιστάμενες αμιγείς επιχειρήσεις
του άρθρου 277 του π.δ/τος 410/95) εξακολουθούν μέχρι την συγχώνευση, λύση ή
μετατροπή τους να διέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις του ιδίου Π.Δ.
Με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρ. 21 του ν.3731/08 (ΦΕΚ 263Α΄)
παρατάθηκαν οι προθεσμίες των παρ. 1,2 και 8 του άρ. 269 του ΚΔΚ από τη λήξη
τους μέχρι 31-12-2009.
Με την αριθ. 540/21-9-09 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκε η
αριθ. 3/2009 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής επιχείρησης Τεχνικών
Εργων «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» για έγκριση έκθεσης πεπραγμένων και ισολογισμού της,
έτους 2008.
Όμως η παραπάνω απόφαση πάρθηκε εκ παραδρομής διότι με την αριθ.
620/24-11-08 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας εγκρίθηκε:
Α)Η λύση της δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση
Τεχνικών Έργων «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» Δήμου Βέροιας, σε εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 269 του Ν.3463/2006 διότι οι σημερινοί σκοποί της δεν μπορούν να
αποτελέσουν αντικείμενο Κοινωφελούς Επιχείρησης.
Β)Η εκκαθάριση της παραπάνω δημοτικής επιχείρησης και τη μεταβίβαση
των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της στο Δήμο Βέροιας.
Γ)Ορίσθηκαν οι εκκαθαριστές για τη διεκπεραίωση εκκρεμών υποθέσεων,
είσπραξης απαιτήσεων, ρευστοποίησης περιουσίας και πληρωμής χρεών της
παραπάνω επιχείρησης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρ. 4 της υπ’ αριθ. 25027/84
απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. προβλέπεται ότι:
«4.Με τον ορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια η εξουσία των μελών
του Διοικ. 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».
Με την αριθ. 1/09 απόφασή τους οι εκκαθαριστές της Δημοτικής Επιχείρησης
Τεχνικών Έργων Δήμου Βέροιας «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» ψηφίζουν τον ισολογισμό και
εγκρίνουν την έκθεση πεπραγμένων 13ης εταιρικής χρήσης (1/1-31/12/2008) της
επιχείρησης.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το συμβούλιο για την ανάκληση ή μη
της αριθ. 540/09 απόφασής του και την έγκριση του ισολογισμού και της έκθεσης
πεπραγμένων της υπό εκκαθάριση, λόγω λύσης, δημοτικής επιχείρησης Τεχνικών
Έργων Βέροιας «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ».
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Σκουμπόπουλος: Την προηγούμενη φορά φέρατε λανθασμένα το θέμα.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 21-10-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Τον ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων έτους 2008 της δημοτικής
επιχείρησης Τεχνικών Έργων «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ».

3.- Την από 29-6-2009 έκθεση διαχειριστικού ελέγχου των ελεγκτών της παραπάνω
επιχείρησης.
4.- Την αριθ. 1/2009 απόφαση των εκκαθαριστών της παραπάνω δημοτικής
επιχείρησης με την οποία ψηφίσθηκε ο ισολογισμός και εγκρίθηκε η έκθεση
πεπραγμένων 13ης εταιρικής χρήσης (1-1-2008 έως 31-12/2008) της παραπάνω
επιχείρησης.
5.- Τις διατάξεις των άρθρων 269 & 270 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) καθώς και αυτές
των άρθρων 277 & 282 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την ανάκληση της αριθ. 540/2009 απόφασής του.
Β) Εγκρίνει τον ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων έτους 2008 της, υπό
εκκαθάριση λόγω λύσης, Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ»
Δήμου Βέροιας για έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων και του ισολογισμού της έτους
2008, ο οποίος εμφανίζει σύνολο εσόδων € 252.488,31, σύνολο εξόδων € 261.634,44
και καθαρά αποτελέσματα χρήσης (ζημίες) € - 9.146,13.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 646 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης

Σ.
Η.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Σοφιανίδης.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 23/11/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

