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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                 Αριθ. Πρωτ. 14557                                   
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                                                                                   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

       ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΘΕΙΩΝ                                                                            
Ταχ. Δ/νση: Λ. Λίμνης Μαραθώνος 29  
& Αθ. Διάκου 1 
Τ.Κ.: 145 65 -  Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες: Βορριά Μαρία  
Τηλέφωνο: 2132030636 
FAX: 2132030630 
              
                                                              

ΠΡΟΣ 
Τον κ. Δήμαρχο  

για την κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου  
Δήμου Διονύσου 

 

 

 

Θέμα: «Συνέχιση εκκαθάρισης των  Κοινωφελών  Δημοτικών  Επιχειρήσεων του Δήμου 
Διονύσου, έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) παροχής  υπηρεσιών  «ορκωτού ελεγκτή - 
εκκαθαριστή και λογιστών για την ολοκλήρωση των  διαδικασιών εκκαθάρισης», έγκριση της 
εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , και ορισμός 
εκκαθαριστών» 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 65 § 1 περ. ζ του Ν. 3852/2010 το Δημοτικό Συμβούλιο (ΔΣ) αποφασίζει για όλα τα 
θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός αυτών για τα οποία η αρμοδιότητα εκ του νόμου ανήκει στο Δήμαρχο 
ή άλλο όργανο του Δήμου, ή το ίδιο το ΔΣ μεταβίβασε την αρμοδιότητά του. Ειδικότερα για την έγκριση 
διενέργειας ορισμένης προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο ΔΣ και μόνο κατ' εξαίρεση σε περίπτωση απ' 
ευθείας ανάθεσης λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η 
Οικονομική Επιτροπή (ΕΛ.ΣΥΝ. Τμ. 7 Πρ. 33/2012).  

 

Με την αριθ. 228/2016 (ΑΔΑ: 7Μ37Ω93-Δ9Φ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΣ) εγκρίθηκε ο  
προϋπολογισμός   του Δήμου για το ο.ε. 2017 ο οπίος επικυρώθηκε  με την αριθ. πρωτ. 
107119/38932/30.01.2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 3852/2010, από την 1 Ιανουαρίου 2011 και εφεξής, 
περιήλθαν στον Δήμο οι παρακάτω κοινωφελείς επιχειρήσεις: 
α) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Άνοιξης – Ο Πολίτης. 
β) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίου Στεφάνου. 
γ) Κοινοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κρυονερίου ( ΚΟΙ.Κ.Ε.Κ). 
Με την υπ αριθμόν 45/28-02-2011 Απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου, 
αποφασίσθηκε η λύση των ανωτέρω επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 262 του Ν. 
3463/2006 που εγκρίθηκε με τις υπ’ αριθ. 11322/8262/2011, 11324/8264/2011, 8563/3031/2011 πράξεις 
του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  και δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ αριθ. 806/Β’/10-05-2011( παρ.2 
του άρθρου 16 του Ν.4147/2013) 
Περαιτέρω, σύμφωνα με τον νόμο, μετά την λύση των ως άνω επιχειρήσεων ακολουθήθηκε, η 
προβλεπόμενη διαδικασία εκκαθάρισης. Προς τούτο, με την υπ αριθμόν Νο 65/21-03-2011 Απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, διορίσθηκαν  εκκαθαριστές, προκειμένου να υλοποιήσουν την 
εκκαθάριση για κάθε μία από τις ανωτέρω επιχειρήσεις.  
Με την υπ αριθμόν Νο 127/28-05-2012  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
εγκρίθηκαν οι οικονομικές  καταστάσεις  και η  ανάληψη υποχρεώσεων και δικαιωμάτων στα πλαίσια της 
εκκαθάρισης των τριών Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων (Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, Κρυονερίου)»  
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Κ.Υ.Α. 50891/10.09.2007 (ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β’) όπως 
τροποποιήθηκε από την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 12509/19.04.2017 (ΦΕΚ 1415/26.04.2017 τεύχος Β'): 
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Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα «Οικονομική 
Διοίκηση και Διαχείριση των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)» 
«………1. Δημοτική ή Κοινοτική κοινωφελής επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της διάρκειάς της με 
αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν  
α) λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκεια της,  
β) πτωχεύσει και  
γ) καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών. 
2. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά 
στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο ή την Κοινότητα που την είχε συστήσει. 
3. Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό συμβούλιο. 
4. Με τον ορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια η εξουσία των μελών του Διοικητικού 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. 
5. Στην εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία 
και πληρώνονται τα χρέη της επιχείρησης. Το υπόλοιπο περιέρχεται στο Δήμο ή την Κοινότητα που έχει συστήσει την 
επιχείρηση. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, το οποίο επίσης 
αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών, από κάθε ευθύνη. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών 
καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης. 
6. {ΑΡΧΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ }Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία από την ημερομηνία 
έναρξης αυτής. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της τριετίας και για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο 
κάθε φορά για την ολοκλήρωση αυτής, απαιτείται πράξη της αρμόδιας για την εποπτεία του δήμου Αρχής, κατόπιν 
σχετικής απόφασης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Ωστόσο, ο συνολικός χρόνος της εκκαθάρισης δεν μπορεί να 

υπερβεί την οκταετία. Η παρ. 6 αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 12509/19.04.2017 (ΦΕΚ 
1415/26.04.2017 τεύχος Β') Απόφαση ΥΠ.ΕΣ 
7. Αν η διάλυση επιχείρησης έγινε λόγω λήξης της διάρκειας ή λόγω πτώχευσης, που όμως ανακλήθηκε ή περατώθηκε 
με συμβιβασμό, είναι δυνατή η αναβίωση της επιχείρησης με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου και 
πράξη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας…….»  
 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και επειδή η  διαδικασία εκκαθάρισης των επιχειρήσεων αυτών δεν 
ολοκληρώθηκε, κρίνεται αναγκαία  η συνέχιση της διαδικασίας και ο άμεσος ορισμός   εκκαθαριστών, οι 
οποίοι θα συνεχίσουν την εν λόγω διαδικασία Ο Δήμος θα υλοποιήσει την παροχή  υπηρεσίας «ορκωτού 
ελεγκτή - εκκαθαριστή και λογιστών για ολοκλήρωση διαδικασιών εκκαθάρισης Δημοτικών Επιχειρήσεων 
του Δήμου Διονύσου»  με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης σύμφωνα με τα  άρθρα 118 & 328  του 
ν. 4412/16: 
 
• Ο Δήμος με την την αριθμ 28/20-2-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Ενέκρινε τη δαπάνη 

αμοιβής ορκωτού ελεγκτή – εκκαθαριστή και λογιστών για την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
εκκαθάρισης των Δημοτικών Επιχειρήσεων (των υφιστάμενων προ της εφαρμογής του Προγράμματος 
Καλλικράτη) των πρώην Δήμων Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης και της πρώην Κοινότητας Κρυονερίου και 
διέθεσε  πίστωση ποσού (12.000,00) ΕΥΡΩ, σε βάρος του Κ.Α. των εξόδων 10.6142.0027 με την 
ονομασία «Αμοιβές ορκωτού ελεγκτή – εκκαθαριστή και λογιστών για ολοκλήρωση διαδικασιών 
εκκαθάρισης Δημοτικών Επιχειρήσεων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017,CPV 
79210000-9 «Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου. 

• Η Διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών συνέταξε την αρίθμ  02/2017 Μελέτη «Παροχής  υπηρεσιών 
ορκωτού ελεγκτή - εκκαθαριστή και λογιστών για ολοκλήρωση διαδικασιών εκκαθάρισης Δημοτικών 
Επιχειρήσεων του Δήμου Διονύσου». Αντικείμενο των εργασιών εκκαθάρισης, συνοπτικά είναι η 
παρακολούθηση και διαχείριση των λειτουργικών θεμάτων, των υπό εκκαθάριση επιχειρήσεων. Η 
απόδοση των πάσης φύσεως υφισταμένων υποχρεώσεων σε τρίτους και η ρευστοποίηση του 
ενεργητικού των επιχειρήσεων. Η απόδοση του απομένοντος υπολοίπου από το προϊόν εκκαθάρισης, 
στον Δήμο.  Για την διεκπεραίωση  όλων των ανωτέρω ενεργειών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
συνεργασία των αρμοδίων υπαλλήλων των επιχειρήσεων ή τρίτων ( λογιστών - δικηγόρων κ.λ.π.) οι 
οποίοι θα  συνδράμουν το έργο της εκκαθάρισης. 

• Εστάλη η  υπ’ άριθμ 8863/28-3-2017  Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στην εταιρεία «DFK PD 
AUDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» «……….. 
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 28/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ο Δήμος 
Διονύσου θα προχωρήσει, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 & 328 του Ν. 
4412/2016 και σύμφωνα με την υποπ. (β) της περ. (9) και της περ (31) της παρ.1 του άρθρου 2 του 
Ν.4412/2016  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στην ανάθεση υπηρεσιών  : «ορκωτού ελεγκτή - 
εκκαθαριστή και λογιστών για ολοκλήρωση διαδικασιών εκκαθάρισης Δημοτικών Επιχειρήσεων του 
Δήμου Διονύσου» και  στη σύναψη σύμβασης για την εν λόγω υπηρεσία  , σύμφωνα με τους όρους της 
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02/2017 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών , η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας  ανέρχεται στο ποσό των  δώδεκα χιλιάδων 
ευρω (12.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  24%  και θα βαρύνει τον  Κ.Α. 10.6142.0027 
«Αμοιβές ορκωτού ελεγκτή - εκκαθαριστή και λογιστών για ολοκλήρωση διαδικασιών εκκαθάρισης 
Δημοτικών Επιχειρήσεων» , CPV 79210000-9 «Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου  

• Η εταιρεία «DFK PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» υπέβαλε  την υπ’ άριθμ 9464/4-4-2017 προσφορά της συνολικού ποσού 
11.160,00 € που ήταν σύμφωνη με τους όρους της υπ’ αριθμ 8863/28-03-2017 πρόσκλησης   του 
Δήμου Διονύσου 

• Εστάλη η  υπ’ άριθμ 10958/2017  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στην εταιρεία 
«DFK PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»,  

• Η εταιρεία «DFK PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» υπέβαλε  τα υπ’ άριθμ 12754/03-5-2017 δικαιολογητικά κατακύρωσης τα οποία 
ήταν σύμφωνα με τους όρους  αριθμ 10958 πρόσκλησης .  

 
 
Για  την εύρυθμη  λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου υπάρχει η ανάγκη για την συνέχιση της 
υλοποίησης της εν λόγω υπηρεσίας. Για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τα άρθρα 65  του Ν. 3852/2010, 
καλούμε όπως το ΔΣ εγκρίνει την ανωτέρω περιγραφόμενη υπηρεσία, κατά τις κείμενες διατάξεις, ως 
ακολούθως: 
 

1. συνέχιση της εκκαθάρισης των Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων : α) Κοινωφελής Επιχείρησης 
Δήμου Άνοιξης – Ο Πολίτης,  β) Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίου Στεφάνου γ) Κοινοτικής 
Κοινωφελής Επιχείρηση Κρυονερίου ( ΚΟΙ.Κ.Ε.Κ)   προκειμένου να ολοκληρωθούν όλα τα στάδια 
της εκκαθάρισης. 

2. έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) παροχής  υπηρεσιών  «ορκωτού ελεγκτή - εκκαθαριστή και 
λογιστών για την ολοκλήρωση των  διαδικασιών εκκαθάρισης  

3. έγκριση της 02/2017 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών 
4. έγκριση της εκτέλεσης της εν λόγω παροχής υπηρεσίας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  
5. την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών στην εταιρεία «DFK PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με εκκαθαριστές τους : i) την 
Dr. Παναγιωτοπούλου Μαργαρίτα (με Αριθμό ΣΟΕΛ 43511 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής) και ii) τον 
κ. Τσιμπούκα Νικόλαο( με Αριθμό ΣΟΕΛ 1752 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής).  Η Συνολική δαπάνη 
της υπηρεσίας  θα ανέρθει στο  ποσό των  έντεκα χιλιάδων εκατόν εξήντα  ευρω (11.160,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  24%  (σύμφωνα με την αριθμ.9464/4-4-2017 προσφορά της 
εταιρείας )και θα βαρύνει τον  Κ.Α. 10.6142.0027 «Αμοιβές ορκωτού ελεγκτή - εκκαθαριστή και 
λογιστών για ολοκλήρωση διαδικασιών εκκαθάρισης Δημοτικών Επιχειρήσεων» , CPV 79210000-9 
«Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου 

 

 

 
 
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 
 

ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ 
 

Εσωτερική Διανομή:  
1) Γραφείο Δημάρχου  
2) Γραφείο κ. Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης   
3) Τμήμα Λογιστηρίου  
4)Τμήμα Προμηθειών  
 

 


