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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Πρόεδρος της επιτροπής έλεγχου εκκαθάρισης ΔΕΠΕΑ  
 
Έχοντας υπόψη :  

1. την αριθµ.517/20014 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Αλεξανδρούπολης, στην οποία αναφέρονται και ορίζονται :  

 α) Η απόσχιση ενός µέρους από το αντικείµενο του κλάδου της 
ΔΕΠΕΑ <<Ανάληψη κατασκευής έργων ασφαλτοστρώσεων, 
συντήρησης οδικού δικτύου, τεχνικών έργων κλπ. >> που αφορούσε 
τις Ασφαλτοστρώσεις συντήρησης οδικού δικτυού και η µεταφορά 
του-απορρόφηση  στον κλάδο της δηµοτικής επιχείρησης ΑΝΕΤΑ 
<<Εκπόνηση µελετών κατασκευής τεχνικών έργων, εκτέλεσης 
µεταφορικών εργασιών κλπ>>  
 β) Οι λόγοι της πιο πάνω αναφεροµένης απόσχισης που ήταν οι 
ανυπέρβλητες δυσκολίες στην λειτουργία και εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων της . 
 γ) Η περιέλευση των περιουσιακών στοιχείων του µέρους του 
κλάδου που αποσχίζεται όπως αυτά εκτίθηκαν από την επιτροπή του 
άρθρου 9 του ν 2190/1920, στον Δήµο και στην συνέχεια η 
παραχώρηση τους στην ΑΝΕΤΑ, υπό την αίρεση άρσης των επ’αυτών 
κατασχέσεων, όπου υπάρχει . 
 δ) Η διάλυση του υπολοίπου µέρους –αντικειµένου της ΔΕΠΕΑ 
 ε) Ο Ορισµός ως εκκαθαριστων της διαλυθείσης Δηµοτικής 
Επιχείρησης (ΔΕΠΕΑ) των κ Μανουσόπουλου Σάββα, Σκεύα 



Χρήστο, Παπάζογλου Μενέλαο και ο καθορισµός της αµοιβής τους, 
που ανέρχονται στο 5% επί του συνόλου των εισπρακτέων 
απαιτήσεων  της εταιρείας καθώς και των ρευστοποιήσεων των 
παγίων περιουσιακών στοιχείων της (κινητών-ακινήτων) για όλη την 
διάρκεια της Εκκαθάρισης . 
 
2. Τις αριθµ. 466 και 467/2004 αποφάσεις του Δηµοτικού 
Συµβουλίου µε τις οποίες µεταφέρθηκαν στον Δήµο και στην 
συνέχεια στην ΑΝΕΤΑ . 

 α) Περιουσιακά στοιχεία του αποσχιζόµενου αντικειµένου της 
ΔΕΠΕΑ, χωρίς τα βάρη τους συνολικής αξίας 628,199,06 ευρώ 
(Αυτοκίνητα-φορτηγά 154494,93 ευρώ, Μηχανήµατα 386130.60 
ευρώ, Έπιπλα –Λοιπός εξοπλισµός 18000,45 ευρώ, Εγκαταστάσεις 
69573,08) 

 β) Δέκα έξι (16) εργαζόµενοι µε τα ίδια δικαιώµατα και την ίδια 
σχέση εργασίας   

 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 49 ν 2190/1920 στις οποίες µεταξύ των 
άλλων ρυθµίζονται τα θέµατα του τρόπου εκκαθάρισης κα οι 
υποχρεώσεις των εκκαθαριστών . 

 α) παρ.6 : Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί της πενταετία, 
οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν της Γενικής 
Συνέλευσης (εν προκειµένω το Δηµοτικό Συµβούλιο) στην οποία 
υποβάλλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης .Το 
σχέδιο αυτό περιλαµβάνει έκθεση για τις µέχρι τότε εργασίες, τους 
λόγους καθυστέρησης και τα µέτρα που προτείνονται για την ταχεία 
περάτωση της. Τα µέτρα αυτά µπορούν να περιλαµβάνουν 
συµβιβασµούς, αναδιαπραγµατεύσεις, καταγγελίες συµβάσεων, 
σύναψη νέων κλπ. Το σχέδιο εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση. 
Σε καταφατική περίπτωση η διαχείριση ολοκληρώνεται σύµφωνα µε 
το προτεινόµενο σχέδιο .Στην περίπτωση µη έγκρισης που µπορούν 
να την ζητήσουν από το Μον. Πρωτοδικείο. 
 β) παρ.5 Υποβάλλουν προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση τις 
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και τα αποτελέσµατα της 
εκκαθάρισης µε έκθεση των αιτιών που παρεµποδίζουν το τέλος της . 
 γ) παρ.1: Διενεργούν µε την ανάληψη των καθηκόντων τους 
Απογραφή της εταιρικής περιουσίας και της δηµοσιεύουν στο 
ΔΕΛΤΙΟ ΑΕΚ ΕΠΕ την εφηµερίδα της κυβέρνησης. Την ίδια 
υποχρέωση έχουν και κατά την λήξη της εκκαθάρισης. 
 δ) παρ.7: Καταχωρούν περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του 
Διοικητικού Συµβουλίου τις συζητήσεις και τις αποφάσεις τους. 
4. Την από 19-11-2014 Ειδική πρόταση του άρθρου 77 παρ.5 ν 
3852/2010, του Συµπαραστάτη του Δηµότη στην οποία αναφέρεται 



ότι η έλλειψη στοιχείων και ενηµέρωσης που εξέθεσαν πρώην 
εργαζόµενοι της επιχείρησης στην εισαγγελία πρωτοδικών και 
πέτυχαν προς τούτο έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας, οφείλεται 
στους εκκαθαριστές  και περιλαµβάνεται. 
 α) Η υποβολή από τους εκκαθαριστές στο Δηµοτικό Συµβούλιο 
όλων των στοιχείων για την µέχρι τότε πορεία της εκκαθάρισης. 
 β) Η ενηµέρωση κατάθεση εγγράφων των πεπραγµένων τους. 
 γ) Η σύσταση ειδικής προς τούτο επιτροπής ,από αιρετούς και 
υπηρεσιακούς, για τον έλεγχο των στοιχείων και των ενεργειών. 
 δ) Η συζήτηση περί της ευθύνης η µη των εκκαθαριστών  
 ε) Η διερεύνηση σε πιο σηµείο βρίσκεται η εκκαθάριση και η 
δυνατότητα παράτασης η υποβολής σχεδίου επιτάχυνσης. 
5. Την αριθµ.72430/24-11-2014 πρόσκληση των εκκαθαριστών σε 
εκτέλεση της αναφεροµένης στην παραπάνω παράγραφο της 
πρότασης, προκειµένου να παραστούν και ενηµερώσουν το Δηµοτικό 
Συµβούλιο, στην συνεδρίαση της 01-12-2014. 
6. Τις αριθµ.732 κ 733/2014 αποφάσεις του Δηµοτικού Συµβουλίου 
στις οποίες ορίσθηκε  
 α) Καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης της έκθεση πεπραγµένων 
και όλων των σχετικών παραστατικών στοιχείων (βιβλία – αποφάσεις 
- οικονοµικές καταστάσεις – παραστατικά εσόδων –δαπανών – 
έγγραφα κλπ ) η 15-01-2015  
 β) Επιτροπή Έλεγχου των παραπάνω από Αιρετούς και 
Υπηρεσιακούς η οποία εκτελούταν να υποβάλει το σχετικό πόρισµα 
της στο Δηµοτικό Συµβούλιο µέσα σε 2 µήνες από την κατάθεση των 
αναφεροµένων  στην περίπτωση (α) της παρούσης παραγράφου, 
στοιχείων. 
7. Την αριθµ.6236 /06-02-2015 αίτηση των εκκαθαριστών προς το 
Δηµοτικό Συµβούλιο (20) ηµέρες µετά της ταχθείσα προθεσµία 
κατάθεσης στοιχείων ) για ορισµό ορκωτού Λογιστή, προκειµένου να 
ελέγξει τις οικονοµικές καταστάσεις της υπό εκκαθάριση επιχείρησης 
για τις χρήσεις  2007 έως και 2014. 
8. Την αριθµ.48/2015 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, στην 
οποία ορίσθηκε  
 α) Ορκωτός Λογιστής για τον έλεγχο των οικονοµικών 
καταστάσεων 2007-2014  
 β) Προθεσµία 5 ηµερών από την κοινοποίηση της στους 
εκκαθαριστές, προκειµένου να γνωστοποιήσουν την αποδοχή –
ανάληψη η µη από τον Ορκωτό Λογιστή των εργασιών ελέγχου. 
 γ) Η περάτωση του Ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων από 
τον Ορκωτό Λογιστή µέσα σε 20 µέρες από την αποδοχή –ανάληψη 
των εργασιών ελέγχου . 
 



9. Την αριθµ.1426 /18-03-2015 έγγραφο των εκκαθαριστών περί 
αποδοχής από πλευράς ορκωτού Λογιστή, των εργασιών ελέγχου. 
 
10. Την αριθµ.285/2015 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου µε την 
οποία αποφασίστηκε  
 α) Για µια ακόµη φορά (Σχετ.προηγούµενες οι αριθµ.732-733/2014 
αποφάσεις ) η κατάθεση άµεσα έκθεσης πεπραγµένων για όλες τις 
µέχρι σήµερα χρήσεις που διαρκεί η εκκαθάριση (ενέργειες –
αποτελέσµατα-εκκρεµότητες ) καθώς και των τηρηθέντων –
υπαρχόντων βιβλίων και στοιχείων Επιτροπή Ελέγχου. 
 β) Η ενηµέρωση από την Επιτροπή Ελέγχου στο επόµενο 
Δηµοτικό Συµβούλιο περί της υλοποίησης η µη των όσων 
αναφέροντας στην παραπάνω περίπτωση (α) της παρούσης 
παραγράφου.  
 γ)Η αξιολόγηση του έργου των εκκαθαριστών στον τοµέα της 
ύπαρξης η µη ευθύνης . 
 
11. Την από 04/05/2015 επιστολή του Ορκωτού Λογιστή περί 
παραίτησης από την διενέργεια ελέγχου των Οικονοµικών 
καταστάσεων και αποτελεσµάτων για τις χρήσεις που ορίσθηκε, 
επειδή οι εκκαθαριστές δεν προσκόµισαν τα βιβλία και στοιχεία για 
τις υπό εκκαθάριση χρήσεις . 
 
12. Την αριθµ.314/12-05-2015 απόφαση το Δηµοτικού Συµβουλίου 
περί µη αποδοχής της παράτασης  της προθεσµίας περάτωσης των 
εργασιών της εκκαθάρισης µέχρι το επόµενο Δηµοτικό Συµβούλιο 
δηλαδή περί της 27/05/2015. 
 
13. Την αριθµ.313/27-03-2015 απόφασης του δηµοτικού Συµβουλίου 
περί µη αποδοχής της παραίτησης του Ορκωτού Λογιστή, λόγω της 
δοθείσας στην αναφερόµενη παραπάνω παρ 12 χρονικής παράτασης . 
 
14. Την αριθµ.346/27-03-2015 απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
µε την οποία δόθηκε οριστικά και αµετάκλητα κατόπιν αίτησης του 
εκκαθαριστή κ. Μανουσόπουλου Σάββα, παράταση του χρόνου 
ολοκλήρωσης των διαδικασιών της εκκαθάρισης και την κατάθεσης 
των βιβλίων και στοιχείων µέχρι τις 26/06/2015. 
 
15. Την αριθµ.353/03-06-2015 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου 
µε την οποία δεν έγινε αποδεκτή η παραίτηση του εκτός εκ των τριών 
εκκαθαριστών της επιχείρησης κ.Παπάζογλου Μενέλαου γιατί οι 
επικαλούµενοι λόγοι (προσωπικοί, υγείας, σχέσεων µε λοιπούς 
εκκαθαριστές  κλπ.) κρίθηκαν προσχηµατικοί. 



16. Τις διαπιστωθείσες παραλείψεις από τα στοιχεία του Φακέλου 
(Αποφάσεις ΔΣ ,έκθεση υποχρεώσεων κλπ) οι οποίες αναφέρονται.  
 
α) Σε µη συµµόρφωση στις διατάξεις του σχετικού 
ν2190/20/αριθµ.5) 
 
- Ειδικότερα  
- Μη περάτωση της εκκαθάρισης εντός πενταετίας, η καταληκτική 
ηµεροµηνία της οποίας ήταν η 31/12/2009 
- Μη υποβολή Σχεδίου επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης 
προς το Δηµοτικό Συµβούλιο (ΓΣ ) προς έγκριση, µε τα όσα 
προβλέπονται και επιτρέπονται, λόγω παρέλευσης τα παραπάνω 
χρονικού διαστήµατος των πέντε ετών . 
- Μη υποβολή προς το Δηµοτικό Συµβουλίου (ΓΣ ) των ετήσιων 
οικονοµικών Καταστάσεων καθώς και των αποτελεσµάτων µε την 
σχετική έκθεση των αιτιών παρεµπόδιση  της ολοκλήρωσης  της. 
 
Σηµείωση  
 
 Για τις χρήσεις 2007 έως και 2014 δεν έχουν ακόµη συνταχθεί και 
ελεγχθεί κα είναι σε εκκρεµότητα η ολοκλήρωση των υποχρεώσεων 
προς ΔΟΥ –Τράπεζες κλπ .Επίσης δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση 
λόγω µη κατάθεσης των στοιχείων, αν τηρήθηκαν οι λοιπές 
υποχρεώσεις (βιβλία πρακτικών ΔΣ κλπ) 
 
 β) Σε µη συµµόρφωση αποφάσεων Δηµοτικού Συµβούλιου 
(ΓΣ) 
- Μη κατάθεση έκθεσης πεπραγµένων  και όσων σχετικών στοιχείων 
(βιβλία, αποφάσεις, οικονοµικές καταστάσεις, παραστατικά εσόδων –
Δαπανών κλπ)  
(Σχετ. οι αριθµοί 732/2014, 733/2014, 48/2015 285/2015,314/2015 
αποφάσεις ) 
 
 γ) Σε πράξεις διαχείρισης  
Μη λήψη των απαραίτητων µέτρων (ενέργειες για την διασφάλιση 
των εσόδων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης. Ειδικότερα όπως 
προκύπτει από τα στοιχεία της υποβληθείσας έκθεσης υποχρεώσεων 
της επιχείρησης, δεν έγινε καµία ενέργεια για την επιστροφή επί 
πλέον εισπραχθέντων εσόδων από εργαζοµένους της ύψους περί της 
46.000 ευρώ, για την τύχη του πλειστηριασµού στις 06/02/2008 του 
Συµ/φου και Στογίου Σταύρου, περιουσιακών στοιχείων της 
επιχείρησης, ύψους περί της 50.000 ευρώ για τις απαιτήσεις από την 



ΑΝΕΤΑ ή τους εργαζοµένους  που µεταφέρθηκαν σ’αυτή, ύψους άνω 
των 100.000 ευρώ  
 
17. Την από 26/06/2015 αίτηση των δύο εκ των τριών εκκαθαριστών 
της επιχείρησης (κ. Μανουσόπουλου Σάββα και Σκεύα Χρήστου) µε 
την οποία ζητούν παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών της 
εκκαθάρισης για δύο τουλάχιστον µήνες   λόγω φόρτου εργασιών του 
εξωτερικού Λογιστή, του ορκωτού Λογιστή, της µη λήψης 
απαντήσεων –στοιχείων  από φορείς της εκκαθάρισης (Τράπεζες –
ΙΚΑ κλπ) και της ανάθεσης εργασιών σε τεχνικό για την επιδιόρθωση 
Η/Υ). 
 

Εισηγούµαι 
 

Την λήψη απόφασης : 
 
1)Απόρριψης του αιτήµατος περί παράτασης των εργασιών 
ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης και κατάθεσης των στοιχείων επειδή 
οι προβαλλόµενοι λόγο τυπικά και ουσιαστικά δεν ευσταθούν . 
 
Ειδικότερα:  
 
 Τυπικά γιατί η προθεσµία που δόθηκε µε την αριθµ. 346/27-05-
2015 ΑΔΣ µέχρι τις 26/06/2015 ήταν οριστική και αµετάκλητη και 
ουσιαστικά γιατί ο χρόνος που µεσολάβησε από την ηµέρα ανάθεσης 
των εργασιών ελέγχου στον Ορκωτό Λογιστή (09-02-2015) µέχρι 
σήµερα ήταν πέρα του δέοντος  αρκετός να ολοκληρωθούν οι 
εργασίες που απαιτούνται από τον εξωτερικό Λογιστή και τους 
εκκαθαριστές (Αποστολή επιστολών σε τράπεζες  για διόρθωση) 
 
2) Καταλογισµό η µη ευθυνών για τις παραλείψεις που διατυπώθηκαν 
–αναφέρονται στην παρ16 της παρούσης και σε καταφατική 
περίπτωση την αποστολή των στοιχείων του φακέλου στις αρµόδιες 
αρχές για τις δικές τους ενέργειες . 
  
  
 

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  


