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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο 24/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 351/2011
«Πεξί ηεο ιύζεο & εθθαζάξηζεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο
Καζηαλέαο (Γ.Δ.Σ.Α.Κ.) & ηνλ νξηζκό εθθαζαξηζηώλ».
ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο 28 ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Γεπηέξα θαη
ώξα 17,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκόζηα
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο,
ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 24/24-11-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία
επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010
(ΦΔΚ Α' 87).
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα είθνζη ηξία (23) δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1.
Αβδνύινο πύξνο πξόεδξνο
1.
Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
2.
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
2.
Μαξνύζεο Υαξάιακπνο
3.
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
3.
Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο
4.
Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
4.
Σζάθνο Κσλζηαληίλνο
5.
Καινγεξίλεο Ηιίαο
6.
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
7.
Λύξαο Υαξάιακπνο
8.
Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο
9.
Πεηξάθεο Υξήζηνο
10. Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ.
11. νπξιάο Ισάλλεο
12. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
13. ηαζάθεο Παλαγηώηεο
14. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
15. Μηραιόπνπινο Μηραήι
16. Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
17. Παπαδάθεο Γεώξγηνο
18. Σζάθνο Πέηξνο
19. Υαξακήο Αληώληνο
20. Υξηζηάθνο ηαύξνο
21. Κξππσηόο Παλαγηώηεο
22. Μέληεο Γεώξγηνο
23. Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
Η πλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε.
Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζώπσλ ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Κ.
Μνιάσλ, σηήξαιεο Υξήζηνο Γ.Κ. Νεάπνιεο, Φπρνγπηόο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγγειώλαο, Μάξθνο
Παλαγηώηεο Σ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, αξκπάλεο Λάκπξνο Σ.Κ. Γαηκνληάο, Σδάθαο Γεώξγηνο Σ.Κ.
Διαίαο, Ρακάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπιεληίσλ, Πνιπρξνλίνπ Γεώξγηνο Σ.Κ. Κππαξηζζίνπ,
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Βαξβαξέζνο Γεώξγηνο Σ.Κ. Λαρίνπ, Αξηηληόο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Ληξώλ, Καξνύλεο Μηραήι Σ.Κ.
Παθίσλ, Κιεξνλόκνο Κσλ/λνο Σ.Κ. Σαιάλησλ, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Κ. Φαξαθινύ.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Ο θ. Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο πξνζήιζε κεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο θαη ν θ.
Παπαδάθεο Γεώξγηνο απνρώξεζε κεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 23νπ ζέκαηνο.
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην επόκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηνλ δήκαξρν θ. ν νπνίνο είπε ηα εμήο:
Από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λένπ Γεκνηηθνύ Κώδηθα (Ν. 3463/06), δειαδή από ηελ
8/6/2006 έσο ηηο 31.12.2007, όζεο επηρεηξήζεηο Ο.Σ.Α., ηηο νπνίεο είηε έρνπλ ζπζηήζεη νη ίδηνη
είηε ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο, θαηά πιεηνςεθία θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο δελ
πξνζαξκόδνπλ ην θαηαζηαηηθό ηνπο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ Γ.Κ.Κ., ιύνληαη θαη ηίζεληαη ππό
εθθαζάξηζε, κε ηελ παξ.1 άξζξν 25 ηνπ Ν.3613/2007, δόζεθε παξάηαζε έσο 31.12.2008, κε
ηελ παξ. 13 άξζξν 21 Ν. 3731/08, δόζεθε εθ λένπ παξάηαζε έσο 31.12.2009 θαη κε ηελ παξ. 3
ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν.3812/2010, δόζεθε εθ λένπ παξάηαζε έσο 31.12.2010.
ε όζεο πεξηπηώζεηο δελ πξνζαξκνζζεί ην θαηαζηαηηθό, κέζα ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία,
νη ελ ιόγσ επηρεηξήζεηο ιύνληαη, θαηά ηελ έλλνηα ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ θαη ηίζεληαη ππό
εθθαζάξηζε.
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», δελ έρεη πξνβιεθζεί εθ λένπ παξάηαζε
ηεο ελ ιόγσ πξνζεζκίαο πξνζαξκνγήο. Καηόπηλ ηνύησλ, νη ΟΣΑ όθεηιαλ λα έρνπλ
νινθιεξώζεη έσο ην ηέινο ηνπ 2010, όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Γ.Κ.Κ. δηαδηθαζίεο κεηαηξνπήο θαη πξνζαξκνγήο ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεώλ
ηνπο, θαζώο από 1.1.2011 ηίζεληαη ζε ηζρύ νη ζρεηηθέο κε ηηο επηρεηξήζεηο ησλ δήκσλ
δηαηάμεηο ηνπ λ.3852/2010.
Με απόθαζε ηνπ Γ ε νπνία ιακβάλεηαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ
κειώλ ηνπ κπνξεί λα ιπζεί ε ακηγήο δεκνηηθή επηρείξεζε ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν
262 ηνπ ΓΚΚ.
Οη εθθαζαξηζηέο νη νπνίνη νξίδνληαη, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 262
θαζώο θαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνύ, δελ δηώθνληαη, πνηληθώο, δελ ππόθεηληαη
ζε πξνζσπηθή θξάηεζε, νύηε ππέρνπλ νπνηαδήπνηε αζηηθή ή άιιε αηνκηθή επζύλε
γηα ρξέε ηεο δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο επηρείξεζεο πξνο ην Γεκόζην ή ηνπο θνξείο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, αλεμαξηήησο ηνπ ρξόλνπ βεβαίσζεο ηνύησλ.
H «Κνηλνηηθή Δπηρείξεζε Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο Καζηαλέαο (ΚΔΣΑΚ)» ζπζηάζεθε κε ηελ
αξηζ. 6122/98 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Πεινπνλλήζνπ (ΦΔΚ 622/Β/19-06-1998) σο ίδην
Ννκηθό Πξόζσπν Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ, ην νπνίν δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 277 κέρξη
284, 287, 291 θαη 304 ηνπ Π.Γ. 410/95 (Γ.Κ.Κ.).
Με ηελ αξηζ. 13134/99 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ
(ΦΔΚ 2011/Β/15-11-1999), ε αξηζ. 6122/3.6.98 ηξνπνπνηήζεθε θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά:
Σελ αιιαγή ηεο επσλπκίαο από Κνηλνηηθή επηρείξεζε Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο Καζηαλέαο
(ΚΔΣΑΚ) ζε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο Καζηαλέαο (Γ.Δ.Σ.Α.Κ.).
Σελ αύμεζε ησλ κειώλ ηνπ Γ.. από 5κειέο ζε 7κειέο.
Καηά ηα ινηπά ηζρύεη ε απόθαζε 6122/3.6.98.
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 108 ηνπ Ν. 3852/2010 «Οη δήκνη πνπ

πξνθύπηνπλ από ζπλέλσζε ππεηζέξρνληαη απηνδηθαίσο από ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο
ηνπο, ζηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ησλ ζπλελνύκελσλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ,
σο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο απηώλ, θαζώο θαη ζηα δηθαηώκαηα θαη ζηηο ππνρξεώζεηο πνπ
απνξξένπλ από ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη
ζπκβάζεηο εξγαζίαο ή έξγνπ κέρξη ηε ιήμε ηνπο».
1.
2.
3.

4.

Με βάζε ηηο δηαηάμεηο:
Σνπ άξζξνπ 262 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 269 ηνπ Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ.)
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν. 3852/2010.
Σν ππ’ αξηζ.55520/29/9/2010 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ.& Η.Γ.
Σελ αξηζ. 39/2011 γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, ζύκθσλα κε ηελ

νπνία α) γηα ηελ απηνδίθαηε ιύζε επηρεηξήζεσλ ΟΣΑ θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 269
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ΚΓΚ εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή πξάμε από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ηνπ Ν. 3852/2010 θαη β) …………..»

ηεο νηθίαο

5.
Σν γεγνλόο όηη ε ελ ιόγσ επηρείξεζε δελ δηαζέηεη πξνζσπηθό.
6.
Σν γεγνλόο όηη γηα ηελ Ακηγή Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο Καζηαλέαο
(Γ.Δ.Σ.Α.Κ.) παξήιζε άπξαθηε ε πξνζεζκία ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 3812/2009.

εηζεγνύκαη

1. Όπσο ελεκεξσζεί ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Γπηηθήο
Διιάδαο, Πεινπνλλήζνπ θαη Ινλίνπ, γηα ηελ έθδνζε ηεο πξνβιεπόκελεο δηαπηζησηηθήο πξάμεο
γηα ηε ιύζε ηεο επηρείξεζεο θαη
2. Οξηζηεί εθθαζαξηζηήο γηα ηελ εθθαζάξηζε κεηά ηε ιύζε ηεο ΓΔΣΔΚ, ηνπ νπνίνπ
αξκνδηόηεηεο ζα είλαη:
i. ε δηελέξγεηα απνγξαθήο ηεο πεξηνπζίαο ηεο επηρείξεζεο,
ii. ε δηεθπεξαίσζε ησλ εθθξεκνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ε είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ
απηήο, ε πιεξσκή ησλ ρξεώλ ηεο επηρείξεζεο θ.ι.π.,
iii. ε ζύληαμε ηζνινγηζκνύ ηεο επηρείξεζεο θαη
iv. ε επηζηξνθή ηνπ ππνινίπνπ ζηνλ Γήκν Μνλεκβαζηάο.
3. Αλαθιεζεί ε ρξήζε ηεο ζθξαγίδαο ηεο Δπηρείξεζεο θαη νξηζηεί ζθξαγίδα κε ηηο ιέμεηο

«Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο Καζηαλέαο ππό Δθθαζάξηζε».

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππόςε
ηνπ, ην πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη
κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη νκόθσλα

1. Όπσο ελεκεξσζεί ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Γπηηθήο
Διιάδαο, Πεινπνλλήζνπ θαη Ινλίνπ, γηα ηελ έθδνζε ηεο πξνβιεπόκελεο δηαπηζησηηθήο
πξάμεο γηα ηε ιύζε ηεο επηρείξεζεο «Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο
Καζηαλέαο» (ΓΔΣΑΚ) θαη
2. Οξίδεη εθθαζαξίζηξηα ηελ θα Κεξακηηδή Αζελά Α.Μ. ΟΔΛ 29421 θαη θαζνξίδεη ηελ
ακνηβή απηήο ζην πνζό ησλ 3.500,00 € πιένλ Φ.Π.Α., γηα ηνπο πξώηνπο έμη (6) κήλεο, γηα
ηελ εθθαζάξηζε κεηά ηε ιύζε ηεο Γ.Δ.Σ.Α.Κ., ηεο νπνίαο αξκνδηόηεηεο ζα είλαη:
1. ε δηελέξγεηα απνγξαθήο ηεο πεξηνπζίαο ηεο επηρείξεζεο,
2. ε δηεθπεξαίσζε ησλ εθθξεκνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ε είζπξαμε ησλ
απαηηήζεσλ απηήο, ε πιεξσκή ησλ ρξεώλ ηεο επηρείξεζεο θ.ι.π.,
3. ε ζύληαμε ηζνινγηζκνύ ηεο επηρείξεζεο θαη
4. ε επηζηξνθή ηνπ ππνινίπνπ ζηνλ Γήκν Μνλεκβαζηάο.
3. Αλαθαιεί ηε ρξήζε ηεο ζθξαγίδαο ηεο Δπηρείξεζεο θαη θαζνξίδεη ζθξαγίδα κε ηηο ιέμεηο

«Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο Καζηαλέαο ππό Δθθαζάξηζε».

Οη θ.θ. Υξηζηάθνο ηαύξνο, Σζάθνο Πέηξνο, Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο, Παπαδάθεο Γεώξγηνο
θαη Μηραιόπνπινο Μηραήι, εμέθξαζαλ ηελ άπνςε όηη ε ιύζεο ηεο ελ ιόγσ Δπηρείξεζεο έπξεπε
λα έρεη επέιζεη ακέζσο κεηά ηελ 25.02.2011 πνπ θνηλνπνηήζεθε ε αξηζ. 39/2011 Γλσκνδόηεζε
ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο.
Ο θ. Υαξακήο Αληώληνο ππνζηεξίδεη όηη έπξεπε λα έρεη γίλεη από 01/01/2011.
Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 351/2011.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ.
Ο Πξόεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Σα Μέιε
Αβδνύινο πύξνο
Μέληεο Γεώξγηνο
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
Καινγεξίλεο Ηιίαο
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
Λύξαο Υαξάιακπνο
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο
Πεηξάθεο Υξήζηνο
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ.
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Αθξηβέο Απόζπαζκα
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο
Παπαδάθε Δπγελία

νπξιάο Ισάλλεο
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
ηαζάθεο Παλαγηώηεο
Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
Μηραιόπνπινο Μηραήι
Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
Παπαδάθεο Γεώξγηνο
Σζάθνο Πέηξνο
Υαξακήο Αληώληνο
Υξηζηάθνο ηαύξνο
Κξππσηόο Παλαγηώηεο
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
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