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                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

 
Της από  26/02/2021  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 
 

Αριθ. Πρακτικού: 8/26-02-2021    Αριθ. Απόφασης: 38/2021 

 
Στη Ρόδο σήμερα την 26η Φεβρουαρίου  του  2021  ημέρα  Παρασκευή  και 
ώρα 17.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε Τακτική 

Συνεδρίαση  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 

163/33282/29.05.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών και τις εκδοθείσες 
υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης αρ.Δ1α/ΓΠ οικ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) και την παρ.3 του 

άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ.Δ1α/Γ.Π. 
οικ.32009/23.05.2020 (Β 1988),καθώς και την ΚΥΑ 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) 

και το άρθρο 1 αυτής που ορίζει ότι «Με την τηλεδιάσκεψη δίνεται η δυνατότητα 
σε ένα ή περισσότερα ή σε όλα τα μέλη ενός συλλογικού οργάνου, αλλά και σε 

πρόσωπα που συμμετέχουν ή καλούνται από συλλογικά όργανα, να λαμβάνουν 
μέρος σε μία διάσκεψη χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία στο 
χώρο συνεδρίασης των υπόλοιπων μελών του συλλογικού οργάνου» και την 

εγκύκλιο 426/2020 με αρ. πρωτ. 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ, παρουσία του 
Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/8788/22.02.2021  
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε 

και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα 
με τις διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) 
και 95 του Ν.3463/2006. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ -

Αντιδήμαρχος 

 

29.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- 

Αντιδήμαρχος   

30.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

31.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  

5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 

Αντιδήμαρχος 

33.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

34.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

7.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

35.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
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8. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 36.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

9. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

10.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ -Αντιδήμαρχος 

37.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

11.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

38.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

12.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ- 

Αντιδήμαρχος    

39.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

13.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

14.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  41.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

15.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

 

16.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 42.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΑΞΙΩΝ» 

 

17.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 43. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας 
Δ.Σ 

18.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  44.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

19.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-

Πρόεδρος Δ.Σ. 

45. ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

20.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αντιδήμαρχος  

46.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης  

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ 

21.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  47.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

22.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

 23.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος    

 

24.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

 

25.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

26.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

27.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

 

28.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
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Παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή 

Νικολαϊδου, και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:  

 Λίνδου κ.Λάμπης Χρυσοβαλάντης 

 Γενναδίου κ.Ακκούρης Σταύρος  
 Βατίου κ.Καλαποδάκης Βασίλειος 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα 
(49) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα επτά (47), ο Πρόεδρος του 

Δ.Σ.  κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  
 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτρης  Καραντζιάς προσήλθε  και αποχώρησε 

αμέσως.   

 
Θ Ε Μ Α 9ο:  Διαδικασία ανάθεσης αμοιβής εκκαθαριστή ελεγκτή για 

τη λύση Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας του άρθρου 784 του 

Αστικού Κώδικα με την επωνυμία «Ήφαιστος»  - Τροποποίηση της 

υπ΄αριθμόν 192/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ κ.Μιχαήλ Σοκορέλος θέτει υπόψιν του Σώματος την 
εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών με αριθμό 628/2021 της εφαρμογής 

εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η οποία έχει ως εξής:  
 

Βάσει του Νόμου 3852/2010 (άρθρο 111, παράγραφος 1β «Καλλικράτης»), οι 
αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 267 του Κ.Δ.Κ., 

στις οποίες συμμετέχουν περισσότεροι Δήμοι ή άλλοι φορείς, συνεχίζουν να 
λειτουργούν ως έχουν, μέχρι τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη 

συστατική τους πράξη. Κατ΄ εξαίρεση, η διάρκεια των αστικών εταιριών Ο.Τ.Α. 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες διαχειρίζονται Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα, παρατείνεται σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη των 

προγραμμάτων αυτών. Ως εκ τούτου, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες που 
συμμετείχαν Δήμοι που συνενώνονται στον νέο Δήμο και διάφορα άλλα νομικά 

πρόσωπα πρέπει να λυθούν αυτοδίκαια.  
 
Με την υπ΄ αριθμό 192/31.07.2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Ρόδου (Α.Δ.Α.: Ψ3Σ1Ω1Ρ-Ι2Ο) αποφασίστηκε ομόφωνα η λύση της 
Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Ήφαιστος» και ο ορισμός εκκαθαριστή 

για τις ανάγκες αυτής.  
 
Ο Δήμος Ρόδου μετά τις τροποποιήσεις των καταστατικών και βάσει του 

τελευταίου τροποποιητικού καταστατικού με αύξοντα αριθμό 147/11.03.2005, 
συμμετέχει στη μετοχική σύνθεση της εταιρίας σε ποσοστό της τάξης του 

66,35%, αξίας 1.358.804,11 ευρώ. 

Σύμφωνα με τα υφιστάμενα πληροφοριακά στοιχεία, τουλάχιστον για τα 
τελευταία δεκατέσσερα χρόνια, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία 

«Ήφαιστος» είναι πλήρως ανενεργή και χωρίς διοίκηση. Συστάθηκε από τον 
Δήμο Ρόδου και τον Δωδεκανησιακό Σύλλογο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες  με 

τις υπ΄ αριθμό 368/2002, 255/2004 και 147/2005 θεωρήσεις και 
τροποποιήσεις του καταστατικού, με τελευταίως εταιρική συμμετοχή 66,35% 
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του Δήμου Ρόδου και 33,65% του Δωδεκανησιακού Συλλόγου Ατόμων με 

Ειδικές Ανάγκες. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, η εταιρεία είχε σκοπό τη 

λειτουργία Κέντρου Αποκατάστασης Ατόμων με αναπηρία στους Αγίους 
Αποστόλους, είχε χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Προγράμματα (πρόγραμμα 

«Ήφαιστος»), η διάρκειά της ήταν αορίστου χρόνου, η θητεία των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου ήταν αντίστοιχη με αυτήν των μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου που το όρισε και η εταιρεία υποχρεωτικά λύεται όταν υπάρχει 

αδυναμία πραγματοποίησης του σκοπού της.  

Κατόπιν τούτων, και καθώς όπως προαναφέρθηκε η Αστική Μη Κερδοσκοπική 

Εταιρεία «Ήφαιστος» είναι τα τελευταία δεκατέσσερα χρόνια πλήρως ανενεργή 
με πρόδηλη αδυναμία πραγματοποίησης του σκοπού της, προτείνεται η λήψη 
απόφασης για τη λύση της και ο ορισμός εκκαθαριστή για τις ανάγκες της 

εκκαθάρισης αυτής, πράγματα που επίσης θα πρέπει στη συνέχεια να 
αποδεχθεί και το Διοικητικό Συμβούλιο του έτερου μέλους της, δηλαδή του 

Δωδεκανησιακού Συλλόγου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.  

Για την εκκαθάριση μιας εταιρείας οι ορκωτοί ελεγκτές θα πρέπει μετά από 
έλεγχο να συντάξουν ισολογισμό εκκαθάρισης. Για να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία πρέπει να γίνει έλεγχος των βιβλίων που τηρεί η εταιρεία και η 
επιβεβαίωση των οικονομικών ευρημάτων του. Θα πρέπει επίσης να 

επιβεβαιωθούν και να εισπραχθούν οι απαιτήσεις από τους πελάτες, να 
επιβεβαιωθούν και να πληρωθούν οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές – πιστωτές, 
να ελεγχθούν οι καταθέσεις, το υπόλοιπο σε μετρητά και τυχόν δανειακές 

υποχρεώσεις σε τραπεζικά ιδρύματα και να προβούν σε έλεγχο τυχόν οφειλών 
σε ασφαλιστικά ταμεία - οργανισμούς και οφειλές σε εργαζόμενους. 

Η αμοιβή για τον έλεγχο αμοιβής εκκαθαριστή ελεγκτή για τη λύση της 
Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας του άρθρου 784 του Αστικού Κώδικα  με 
την επωνυμία «Ήφαιστος» εκτιμάται σε 19.354,84 ευρώ καθαρά και με Φ.Π.Α. 

24% ύψους 4.645,16 ευρώ σε συνολικά 24.000,00 ευρώ. 

Για το οικονομικό έτος 2021 έχει προϋπολογιστεί στον Κωδικό 00-6117.0020 

με CPV 79211000-6 (λογιστικές εργασίες) ποσό 24.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 
24% με τίτλο «Αμοιβή εκκαθαριστή - ελεγκτή για την πρώην εταιρεία 
“Ήφαιστος”». 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της του Προεδρικού Διατάγματος 226/1992 όπως 
αντικαταστάθηκαν από την παράγραφο 13 του άρθρου 1 του Προεδρικού 

Διατάγματος 341/1997 με γενικές και ειδικές διατάξεις, είχαν καθοριστεί οι 
ελάχιστες ώρες ελέγχου σε κάθε ελεγκτική μονάδα . Για την εκκαθάριση της 

«Ήφαιστος» έχουν προϋπολογιστεί  775 ώρες εργασίας. 

Αναλυτικά οι ώρες που έχουν πραγματοποιηθεί συνοψίζονται στις παρακάτω 
κατηγορίες. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ 

1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 20 

2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ 
ΑΠΟΓΡΑΦΗ  

26 

3 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. 
ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 

3 

4 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 15 

5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΜΕΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ 80 

ΑΔΑ: 9Ω6ΨΩ1Ρ-ΚΗΡ



5/9 

 

 

  

Σύμφωνα με το με το υπ΄ αριθμό 58977/27.12.2020 έγγραφο της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ζητείται η σύμφωνη γνώμη του 
Δημάρχου Ρόδου για τη λύση της επιχείρησης σύμφωνα με την παράγραφο 7 
του άρθρου 11 του Νόμου 4674/2020 η οποία θα μνημονεύει τη σχετική 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
 

 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Νόμου 4555/19.07.2018 
(Φ.Ε.Κ. Α΄133/2018) και του άρθρου 93 του Νόμου 3463/2006 και 

 
 το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας, λύσης και εκκαθάρισης Αστικών Μη 

Κερδοσκοπικών Εταιρειών, που έχει ως εξής: Οι αστικές εταιρείες 

διέπονται από τα άρθρα 741-784 του Αστικού Κώδικα, όπως σήμερα 
ισχύουν σύμφωνα και με το άρθρο 270 το 4072/2012 και αποτελούν 

ενώσεις δύο ή περισσότερων φυσικών ή νομικών προσώπων, που 
συγκροτούνται με σύμβαση για την επιδίωξη κοινού σκοπού, ιδίως 

οικονομικού, 
  

Η σύσταση και λειτουργία των Αστικών Εταιρειών στις οποίες συμμετέχουν 

πρωτοβάθμιοι Ο.Τ.Α. διέπεται από το άρθρο 267 του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων. Στο άρθρο αυτό αναφέρεται ότι οι υφιστάμενες Αστικές Εταιρείες 

Μη Νόμου 3274/2004 συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι τη λήξη του χρόνου 
που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη. Επιπροσθέτως με τον Νόμο 
3852/2010 (άρθρο 111, παράγραφος 1β) προβλέπεται ότι οι Αστικές 

Εταιρείες Ο.Τ.Α., στις οποίες συμμετέχουν περισσότεροι Δήμοι ή και άλλοι 
φορείς, συνεχίζουν να λειτουργούν ως έχουν, μέχρι τη λήξη του χρόνου που 

προβλέπεται στη συστατική τους πράξη.  
 
Με τις διατάξεις των άρθρων 765-775 του Αστικού Κώδικα ρυθμίζονται οι 

λόγοι λύσης μιας Αστικής Εταιρείας. Η απαρίθμηση από τον Αστικό Κώδικα 
των λόγων αυτών δεν είναι εξαντλητική αλλά ενδεικτική. Από τον συνδυασμό 

των διατάξεων των άρθρων 72, 777 και 784 εδάφιο  β΄ του Αστικού Κώδικα 
συνάγεται ότι μετά τη λύση της εταιρείας, αυτή ευρίσκεται αυτοδικαίως σε 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 

100 

7 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ 

ΠΙΣΤΩΤΕΣ, ΚΑΙ  ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

160 

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ 

ΤΥΧΟΝ ΧΡΕΗ  

100 

9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ 100 

10 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 

128 

11 ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 20 

12 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

20 

13 

 

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΜ ΣΤΗΝ Δ.Ο.Υ.  3 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 775 
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εκκαθάριση. Προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή της εκκαθάρισης είναι η ύπαρξη 

εταιρικής σχέσης, η λύση της εταιρείας και η ύπαρξη εταιρικής περιουσίας 
προς διανομή ή χρεών προς τακτοποίηση. Στο άρθρο 784 εδάφιο β΄ του 

Αστικού Κώδικα ορίζεται ότι η προσωπικότητα της εταιρείας εξακολουθεί να 
υπάρχει ωσότου περατωθεί η εκκαθάριση και για τις ανάγκες της 

εκκαθάρισης. Συνεπώς κατά το στάδιο της εκκαθάρισης η εταιρεία διατηρεί τη 
νομική προσωπικότητά της. Αυτό που αλλάζει είναι ο εταιρικός της σκοπός, ο 
οποίος αντικαθίσταται από τον σκοπό της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές της 

εταιρείας δε μπορούν πλέον να προβαίνουν σε πράξεις διαχείρισης ή να 
συνεχίζουν την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας. Αντίθετα, έχουν την 

υποχρέωση να διατηρήσουν τα στοιχεία του ενεργητικού της εταιρικής 
περιουσίας και να προβαίνουν σε όλες τις πράξεις εκκαθάρισης που κρίνονται 
απαραίτητες για την επίτευξη του σκοπού της. 

 

Την με την υπ΄ αριθμό πρωτοκόλλου  337/2021 σύμφωνη γνώμη του 

Δημάρχου 

Την από 19-02-2021 προσφορά του κ.Φραντζή Καλούδη του Προδρόμου, 

Λογιστή Α΄τάξης με Α.Μ 126918 Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 

 

Καλείται το Σώμα όπως: 

ορίσει  Ελεγκτή-Λογιστή   για την κατάρτιση καταστάσεων των 

οικονομικών  χρήσεων και όπως ορίσει εκπρόσωπο του Δήμου Ρόδου 
που θα υπογράψει το συμφωνητικό λύσης ως εκκαθαριστής. 

 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Σοκορέλος, κάλεσε το Σώμα 

να αποφασίσει σχετικά. 

 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 
 Την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών για το θέμα, 
 Την υπ’αριθ. 337/2021 (ΑΔΑ: Ω1Γ8Ω1Ρ-ΘΥΖ) Απόφαση Δημάρχου περί 

της σύμφωνης γνώμης εκκαθάρισης της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», 

 Τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος για το θέμα που περιγράφονται 
στο αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο πρακτικό της Συνεδρίασης, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), του άρθρου 111 
του Ν.3852/2010, των άρθρων 93  και 267 του Ν.3463/2006 και του 

Ν.4674/2020,  
 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί 

σαράντα τεσσάρων (44) παρόντων μελών και τριών (3) απόντων, του 

επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»  κ.Καλετού Πότσου    
και των κ.κ. Δημητρίου Καραντζιά  και Κωνσταντίνου Τσουρούτη, 

ψήφισαν: 
«ΥΠΕΡ»  είκοσι οκτώ (28) Δημοτικοί Σύμβουλοι, μέλη της πλειοψηφίας,  
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«ΠΑΡΩΝ» δέκα έξι (16) Δημοτικοί  Σύμβουλοι, ήτοι οι επικεφαλής των 

παρατάξεων της μειοψηφίας κ.κ.Φώτης Χατζηδιάκος, Δημήτριος Κρητικός, 
και οι κ.κ. Ι.Αφεντούλης, Ν.Γιαννάς, Σ.Διακοσταματίου-Αντιπρόεδρος Δ.Σ, 

Δ.Ζανεττούλλης, Εμ.Καζούλλης, Σ.Καλαθενός, Ι.Κορωναίος, 
Μ.Παλαιολόγου, Αγ.Πάλλας, Γ.Πόκκιας, Μ.Σταυρής, Δ.Ιωσήφ-Γραμματέας 

Δ.Σ , Αικ.Μπιλιά και  Π.Προυσάλογλου,  

 

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει  την λύση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας 
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ» σύμφωνα με την υπ’αριθ. 337/2021 (ΑΔΑ: Ω1Γ8Ω1Ρ-ΘΥΖ) 
Απόφαση Δημάρχου περί της σύμφωνης γνώμης εκκαθάρισης της Αστικής Μη 

Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ». 

Τον ορισμό  Ελεγκτή –Λογιστή για την κατάρτιση καταστάσεων των 

οικονομικών χρήσεων σύμφωνα με την από 19-02-2021 προσφορά του 
κ.Φραντζή Καλούδη του Προδρόμου, Λογιστή Α΄τάξης με Α.Μ 126918 
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. 

Τον ορισμό του Δημοτικού Συμβούλου κ.Ηλία Πετρίδη ως εκπροσώπου 
του Δήμου Ρόδου για την υπογραφή του συμφωνητικού λύσης ως εκκαθαριστής. 

 

Η αμοιβή για τον έλεγχο του εκκαθαριστή ελεγκτή για τη λύση της 
Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας του άρθρου 784 του Αστικού Κώδικα  με 

την επωνυμία «Ήφαιστος» εκτιμάται σε 19.354,84 ευρώ καθαρά και με Φ.Π.Α. 
24% ύψους 4.645,16 ευρώ σε συνολικά 24.000,00 ευρώ. 

Για το οικονομικό έτος 2021 έχει προϋπολογιστεί στον Κωδικό 00-
6117.0020 με CPV 79211000-6 (λογιστικές εργασίες) ποσό 24.000,00 ευρώ 
πλέον Φ.Π.Α. 24% με τίτλο «Αμοιβή εκκαθαριστή - ελεγκτή για την πρώην 

εταιρεία “Ήφαιστος”». 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                                                                             

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                                                                                                 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ                                ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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