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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 5/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 6ο .-

Λύση και εκκαθάριση αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων του
Π.Δ.410/1995

Αριθμός Απόφασης 63/2011
Σήμερα στις 30 του μήνα Μαρτίου του έτους 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00
μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδρίασης «Χρυσαλίδα» στην Αγιά, ύστερα από την με αριθμ.
πρωτ.4312/24-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σουλιώτη Θεοδώρου
που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και
επιδόθηκε στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και
λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1. Αργύρης Νικόλαος
3. Βατζιάς Αντίγονος
5. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Κουτσαντάς Βασίλειος
11. Μαρούδας Ρίζος
13. Μπάτσικας Βασίλειος
15. Ξαφάρας Χρήστος
17. Στάθης Νικόλαος
19. Σμυρλής Βασίλειος
21. Συρακούλης Γεώργιος
23. Τσαγκάλης Αντώνιος
25. Τσιτσές Δημήτριος

2. Αργυρούλης Ιωάννης
4. Βόγιας Δημήτριος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Καψάλης Βασίλειος
10. Λέτσιος Βασίλειος
12. Μαυρογιάννης Αντώνιος
14. Μπελιάς Αντώνιος
16. Πατσάς Κυριάκος
18. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
20. Σουλιώτης Θεόδωρος
22. Σιμούλης Θωμάς
24. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

ΑΔΑ: ΒΟΝΔΩ6Ι-ΘΗΝ
2

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βαλάρης Γεώργιος

2. Καλαγιάς Γρηγόριος

Προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς
και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο
(22) Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1. Αλβίζος Δημήτριος
3. Δαλακούρας Θεόδωρος
5. Κυριάκου Αθανάσιος
7. Μπελιάς Αθανάσιος
9. Μπαράκος Γεώργιος
11. Παπαδημητρίου Νίκος
13. Περπερής Ευάγγελος
15. Πραντζίδης Δημήτριος
17. Ριζάκης Δημήτριος

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
4. Ζιούλη Αναστασία
6. Λάμπρου Ευάγγελος
8. Μπουρντένας Γρηγόριος
10. Οικονόμου Στέλιος
12. Πατσαβούρας Ιωάννης
14. Πατσιαβούδης Στέργιος
16. Ράντζος Νικόλαος
18. Χριστοδούλου Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γούλης Δημήτριος
3. Πλατής Βασίλειος

2. Κοσμάς Νικόλαος
4. Χαλάτσης Αντώνιος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησαν οι υπάλληλοι του Δήμου Δημηνίκος
Αντώνιος και Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
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Θέμα 6ο .-

Λύση και εκκαθάριση αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων του
Π.Δ.410/1995

Αριθμός Απόφασης 63/2011
Το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δήμαρχος και έθεσε
υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:
Ο Δήμος Αγιάς προέκυψε από τη συνένωση των Δήμων Αγιάς, Ευρυμενών,
Λακέρειας και Μελιβοίας.
Στους ανωτέρω Δήμους πριν τη συγχώνευση λειτουργούσαν οι εξής αμιγείς
επιχειρήσεις του π.δ. 410/1995:
1. «Δημοτική Επιχείρηση Σφαγείων Δήμου Αγιάς»
Με έδρα την Αγιά του Νομού Λάρισας, η οποία έχει συσταθεί με την με αριθμό
17282/18-12-2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, η
οποία έχει δημοσιευτεί στο τεύχος Β΄ με αριθμό 1990/31-12-2003 Ε.τ.Κ, και
2. «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Μελιβοίας»
Με έδρα την Κ. Σωτηρίτσα του Δήμου Αγιάς του Νομού Λάρισας, η οποία έχει
συσταθεί με την με αριθμό 3067,10911/17-6-2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία έχει δημοσιευτεί στο τεύχος Β΄ με αριθμό 929/6-72005 Ε.τ.Κ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 3 του ν. 3812/2009, οι προθεσμίες
των παραγράφων 1, 2 και 8 του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
αναφορικά με την προσαρμογή, συγχώνευση κλπ των υφιστάμενων δημοτικών και
κοινοτικών επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995 στις διατάξεις του ΚΔΚ είχαν παραταθεί
μέχρι την 31.12.2010.
Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης», δεν έχει προβλεφθεί εκ
νέου παράταση της εν λόγω προθεσμίας προσαρμογής, δεδομένου ότι με τη θέσπιση
διαδοχικών παρατάσεων, από το 2007 έως το τέλος του 2010, έχει διαμορφωθεί ένα
εύλογο χρονικό διάστημα για τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, προκειμένου να σχεδιάσουν και
να αναμορφώσουν την επιχειρηματική τους δράση.
Συνεπώς, προκρίθηκε ως πλέον σκόπιμο οι νέες δημοτικές αρχές από την
εγκατάστασή τους να έχουν τη δυνατότητα να προβούν απρόσκοπτα και άμεσα στις
περαιτέρω ενέργειες εξορθολογισμού των επιχειρήσεων που προβλέπει ο ν.
3852/2010 (συγχωνεύσεις κλπ).
Ο ν.3852/2010 δεν επιτρέπει τη σύσταση ή τη διατήρηση επιχειρήσεων άλλων
από εκείνων που προβλέπονται στα άρθρο 107 του ν.3852/2010 και όσες Α.Ε είχαν
συσταθεί με το ν.3463/2006 Κ.Δ.Κ. Ειδικά ο ν.3463/2006 δεν επιτρέπει τη σύσταση
αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων.
Περαιτέρω σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 111 του Ν.3852/2010:
«2.Υφιστάμενες διαδημοτικές ή αμιγείς επιχειρήσεις του π.δ. 410/1995, στις οποίες
είχε ανατεθεί σύμφωνα με το καταστατικό τους η παροχή υπηρεσιών για την
καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και η αποκομιδή των απορριμμάτων, λύονται
υποχρεωτικά μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των νέων
δημοτικών αρχών και τίθενται υπό εκκαθάριση. Οι δραστηριότητες που ασκούσαν
περιέρχονται στον οικείο δήμο. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου των ανωτέρω επιχειρήσεων μεταφέρεται στον οικείο δήμο με την
ίδια σχέση εργασίας και κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας
εκπαιδευτικής βαθμίδας και αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας. Από την
κατάταξή του το μεταφερόμενο προσωπικό υπάγεται στο υπηρεσιακό και
μισθολογικό καθεστώς που ισχύει για το αντίστοιχο προσωπικό του δήμου. Η πράξη
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κατάταξης του προσωπικού εκδίδεται από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο και
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο χρόνος υπηρεσίας του
προσωπικού αυτού λαμβάνεται υπόψη για όλες τις μισθολογικές και
κοινωνικοασφαλιστικές συνέπειες. Συμβάσεις μίσθωσης έργου και εργασίας
ορισμένου χρόνου που έχουν συναφθεί από τις ανωτέρω επιχειρήσεις συνεχίζονται
από τον οικείο δήμο μέχρι τη λήξη τους.Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής
εφαρμόζονται και σε δημοτικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής κατά το μέρος
που οι σκοποί τους περιλαμβάνουν και την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας.»
Περαιτέρω με την υπ’ αριθ. 39/2011 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους ορίσθηκε ότι:
α) για την αυτοδίκαιη λύση επιχειρήσεων ΟΤΑ κατά την παρ. 1 του άρθρου 269
ΚΔΚ εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης του ν. 3852/2010 και
β) οι διατάξεις των παρ. 3 έως 6, 7 και 9 του άρθρου 269 ΚΔΚ για τη μεταφορά
προσωπικού εφαρμόζονται και επί του προσωπικού αμιγών επιχειρήσεων ΟΤΑ και
ανωνύμων εταιρειών του π.δ. 410/1995, των οποίων οι εταίροι είναι αποκλειστικά
ΟΤΑ ή νομικά τους πρόσωπα, σε περίπτωση αυτοδίκαιης λύσης αυτών κατά την παρ.
1 του ίδιου άρθρου.
Επομένως, στις περιπτώσεις αμιγών επιχειρήσεων ΟΤΑ του π.δ. 410/1995 και
ανωνύμων εταιρειών του π.δ. 410/1995, των οποίων οι εταίροι είναι αποκλειστικά
ΟΤΑ ή νομικά τους πρόσωπα, οι οποίες δεν έχουν προσαρμόσει το καταστατικό τους
στις διατάξεις του ΚΔΚ μέχρι 31.12.2010, η εκάστοτε οικεία δημοτική αρχή θα
πρέπει άμεσα να ενημερώσει εγγράφως την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση,
προκειμένου ο Γενικός Γραμματέας αυτής να εκδώσει τη διαπιστωτική πράξη περί
της αυτοδίκαιης λύσης των εν λόγω επιχειρήσεων.
Όσον αφορά την εκκαθάριση των ανωτέρω επιχειρήσεων, σύμφωνα με το
σκεπτικό της Γνωμοδότησης, θα εφαρμοσθούν και στην περίπτωση της αυτοδίκαιης
λύσης, ανάλογα πάντα με τη νομική μορφή των επιχειρήσεων, οι κοινοί κανόνες που
ίσχυαν για την εκκαθάριση των επιχειρήσεων ΟΤΑ του π.δ. 410/1995, οι οποίες
λύθηκαν εκούσια.
Το προσωπικό των αναφερόμενων επιχειρήσεων μπορεί να μεταφερθεί σε
αντίστοιχες υπηρεσίες του οικείου δήμου και των νομικών του προσώπων, δημοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, εφόσον το προσωπικό
αυτό απασχολείτο στις επιχειρήσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου μέχρι 31-12-2005 ή μετατράπηκαν οι συμβάσεις του σε αορίστου χρόνου με
τις διατάξεις του πδ 164/2004, έστω και αν δεν είχαν ολοκληρωθεί έως την 31.12.05
οι διαδικασίες σύστασης των θέσεων και κατάταξής του, με τη διαδικασία των
διατάξεων των παρ. 3 έως 6 και τις προϋποθέσεις της παρ. 9 του άρθρου 269 ΚΔΚ
(ν.3463/2006), όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις όμοιες της παρ. 2 του άρθρου 42
του ν. 3801/2009.
Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που ο οικείος ΟΤΑ συνενώθηκε με το άρθρο
1 του ν. 3852/2010, το προσωπικό μπορεί να μεταφερθεί στο νέο δήμο που προέκυψε
από τη συνένωση ή στα νομικά του πρόσωπα»
Ως εκ τούτου οι ως άνω θεωρούνται ήδη λυθείσες από την 31.12.2010 σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 οι οποίες
δεν προβλέπουν τη λειτουργία τέτοιων επιχειρήσεων, και όπως ρητά αναφέρεται στην
υπ’ αριθμ. 11/27-1-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
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Συνεπώς θα πρέπει να ορισθούν για καθεμία από αυτές εκκαθαριστές σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και την παρ. 4 της
Υ.Α. 25027 της 6/19.4.1984 – (Β΄/244) του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία
επισυνάπτεται στην παρούσα.
Ως εκκαθαριστές προτείνονται:
Α.- Για την Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Μελιβοίας
1.- Ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας
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.
Β.- Δημοτική Επιχείρηση Σφαγείων Δήμου Αγιάς
Σύμφωνα με την αριθμ.1/2011 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της
επιχείρησης προτείνονται α) ο Πρόεδρος της Επιχείρησης κ. Κουτσαντάς Βασίλειος
και β) ο οικονομολόγος – λογιστής Α΄ τάξης Αργύρη Χαδούλη του Γεωργίου και της
Λουκίας,
Η αμοιβή του οικονομολόγου – λογιστή Α΄ τάξης Αργυρίου Χαδούλη για την
εργασία της εκκαθάρισης και των δύο ως άνω επιχειρήσεων ανέρχεται στο ποσό των
ευρώ τεσσάρων χιλιάδων (4.000 €) πλέον ΦΠΑ.
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του δημάρχου και
λαμβάνοντας υπόψη:
 τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 3 του ν. 3812/2009
 τις διατάξεις του ν. 3852/2010
 την υπ’ αριθμ. 11/27-1-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 Την αριθμ.1/2011 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων
Δήμου Αγιάς
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την λύση και θέση σε εκκαθάριση των παρακάτω αμιγών δημοτικών
επιχειρήσεων ΟΤΑ (π.δ. 410/1995) με την επωνυμία:
1.- «Δημοτική Επιχείρηση Σφαγείων Δήμου Αγιάς»
Με έδρα την Αγιά του Νομού Λάρισας, η οποία έχει συσταθεί με την με αριθμό
17282/18-12-2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, η
οποία έχει δημοσιευτεί στο τεύχος Β΄ με αριθμό 1990/31-12-2003 Ε.τ.Κ, και
2.- «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Μελιβοίας»
Με έδρα την Κ. Σωτηρίτσα του Δήμου Αγιάς του Νομού Λάρισας, η οποία έχει
συσταθεί με την με αριθμό 3067,10911/17-6-2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία έχει δημοσιευτεί στο τεύχος Β΄ με αριθμό 929/6-72005 Ε.τ.Κ.
Β) Ορίζει εκκαθαριστές:
1.- Για την Δημοτική Επιχείρηση Σφαγείων Δήμου Αγιάς
- τον Κουτσαντά Βασίλειο Πρόεδρο της Επιχείρησης και
- τον οικονομολόγο – λογιστή Α΄ τάξης Αργύριο Χαδούλη του Γεωργίου και της
Λουκίας, γεννημένο στο Βόλο Ν. Μαγνησίας το έτος 1954 κάτοικο Βόλου οδός Στρ.
Σαράφη αρ. 31Α, με πτυχίο Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς χρονολογία
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κτήσης πτυχίου το έτος 1976, Έλληνα Υπήκοο, 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
2.- Για την Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Μελιβοίας
- τον Δήμαρχο Αντώνη Γκουντάρα και
- τον οικονομολόγο – λογιστή Α΄ τάξης Αργύριο Χαδούλη του Γεωργίου και της
Λουκίας, γεννημένο στο Βόλο Ν. Μαγνησίας το έτος 1954 κάτοικο Βόλου οδός Στρ.
Σαράφη αρ. 31Α, με πτυχίο Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς χρονολογία
κτήσης πτυχίου το έτος 1976, Έλληνα Υπήκοο, 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
Η αμοιβή του οικονομολόγου – λογιστή Α΄ τάξης Αργυρίου Χαδούλη για την
εργασία της εκκαθάρισης και των δύο ως άνω επιχειρήσεων ανέρχεται στο ποσό των
ευρώ τεσσάρων χιλιάδων (4.000 €) πλέον ΦΠΑ.
Γ) Με την παρούσα απόφαση θα προκληθεί δαπάνη ποσού τεσσάρων χιλιάδων
(4.000€) πλέον ΦΠΑ. η οποία θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμού του Δήμου οικ.
έτους 2011.
Δ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 63/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
Τα παρόντα Μέλη του δημοτικό Συμβούλιο
Σουλιώτης Θεόδωρος
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

