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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 
(∆ΕΥΑΚ) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 
Email: info@deyak.gr,   Ιστοσελίδα: www.deyak.gr 

 

 

Από το πρακτικό της αριθµό  6/2014 Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: Της 07/04/2014   Ηµέρα: ∆ευτέρα Ώρα: 13:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη             Ηµεροµηνία: 02/04/2014 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τέσσερα (4) 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) ∆ηµήτριος Τσαντάκης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς,  Α. Πρόεδρος 
2) Χριστόφορος Πιπερίδης, Αντιδήµαρχος Κιλκίς, Μέλος 
3) Ουρανία Κασκαµανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζοµένων, Μέλος  
4) Σισµανίδης Ιωάννης , ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

5) Ιωάννης ∆ηµητριάδης, Εκπρόσωπος ∆ηµοτών, Μέλος  
6) Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος ιατρικού συλλόγου, µέλος  
7) Κωνσταντίνος Πάταρας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος 

 

ΘΕΜΑ 9Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 68_2014 
 
Συναίνεση της ∆ΕΥΑ Κιλκίς ως εταίρου στη λύση Εκκαθάριση της Αστικής Μη 
Κερδοσκοπικής Εταιρείας Περιφερειακής και ∆ιεθνούς Συνεργασίας 
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ».  
  

 
Ο Α. Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούµενος το ένατο θέµα της  ηµερήσιας 
διάταξης έθεσε προς συζήτηση τον τίτλο του θέµατος.   
 
 
Ο Γενικός ∆ιευθυντής της επιχείρησης που συµµετέχει µε δικαίωµα γνώµης στο ∆.Σ. 
ανέγνωσε την παρακάτω εισήγηση της κ. Σπανού : 
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« Με την υπ’ αριθµ.71/2003 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο ∆ήµος συµµετείχε στην 
ίδρυση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Περιφερειακής και ∆ιεθνούς Συνεργασίας 
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» η οποία καταχωρήθηκε στα µητρώα του Πρωτοδικείου Κιλκίς την 20-2-2003 µε 
αριθµό καταχώρησης 28. 
Σκοπός της εταιρείας είναι: 

• Τη συµµετοχή εκπροσώπηση και εξυπηρέτηση κάθε πρωτοβουλίας ανάπτυξης 
περιφερειακής και διεθνούς συνεργασίας. 

• Την εφαρµογή, υλοποίηση και διαχείριση κοινοτικών και εθνικών προγραµµάτων ή 
τµηµάτων αυτών.    

• Την συµµετοχή, εκπροσώπηση, στήριξη  και προώθηση οικονοµικών, κοινωνικών 
πολιτιστικών περιβαλλοντικών προγραµµάτων και διασυνοριακών ή διεθνικών 
προγραµµάτων και πρωτοβουλιών µε σκοπό την προώθηση συνεργασίας σε θέµατα 
οικονοµικής ανάπτυξης , υποδοµών , πολιτισµού, περιβάλλοντος κ.α µε βαλκανικές, 
µεσογειακές ή λοιπές χώρες του εξωτερικού. 

• Τον σχεδιασµό διαχείριση παρακολούθηση εποπτεία εφαρµογή αναπτυξιακών 
προγραµµάτων της Ε.Ε.     

Η εταιρεία είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική και διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 741 έως 
784 του Α.Κ και από τους όρους του καταστατικού του, όπου στο άρθρο 4 αναφέρονται οι σκοποί 
του όπως και είναι κοινοί και αναφέρονται στην υπ’ Αρ.71/03 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
και από τις διατάξεις των άρθρων 267 & 268 του Ν.3463/2006. 

 
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 221/2000 Γνωµ. ΝΣΚ «η νοµοθεσία δεν απαγορεύει στο δήµο ή 

στην κοινότητα να συµβάλει µε χρηµατικές εισφορές στην επιδίωξη του εταιρικού σκοπού εφόσον 
υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισµό και η καταβολή της εισφοράς προβλέπεται στην 
εταιρική σύµβαση. Ειδική κατηγορία αστικών εταιρειών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αποτελούν 
αυτές που συνιστώνται κατά τις διατάξεις του όγδοου άρθρου του Ν 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α) από το 
∆ηµόσιο, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών 
ή και νοµικών προσώπων, µε σκοπό την εφαρµογή Κοινοτικών προγραµµάτων για την οικονοµική 
και κοινωνική ένταξη των λιγότερο ευνοηµένων κοινωνικών οµάδων, για την καταπολέµηση του 
οικονοµικού και κοινωνικού αποκλεισµού και για την προώθηση της αλληλεγγύης».      

Η εταιρεία ήταν επίσης καταχωρηµένη στο µητρώο των Μη Κυβερνητικών Οργανισµών, µε 
αριθµό καταχώρησης 256 από το 2003 έως το 2011. 

 
Επίσης, η εταιρεία ίδρυσε την Eυρωπεριφέρεια “Βelasica”, στην οποία συµµετέχουν επίσης 

το ίδρυµα Evroregion “Srtuma” – FYROM και η Περιφερειακή Ένωση “Struma” (RAS) – Βουλγαρία. 
Με τις Ευρωπεριφέρειες αυτές συνεργάστηκε ώστε να εκτελέσει το διασυνοριακό πρόγραµµα µε 
τίτλο: ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. 
 

Το εταιρικό της κεφάλαιο σήµερα ανέρχεται στο ποσό των 76.300,00ευρώ όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 5 Κεφάλαιο και Πόροι, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και αποτελείται από τις αρχικές 
εισφορές των εταίρων καθώς και τις αυξήσεις τους, που ορίστηκαν σύµφωνα µε την τροποποίηση 
της 5ης Αυγούστου 2010 και της 22ης Νοεµβρίου 2013, και ανήλθαν στο παραπάνω ποσό των 
76.300,00ευρώ.  
 
Κατόπιν και της εφαρµογής του Ν. 3852/10 και τις τελευταίας αύξησης κεφαλαίου τα νέα ποσοστά 
συµµετοχής των µελών ορίζονται ως εξής: 
 

1) του ∆ήµου Κιλκίς µε 63,56%  

2) της ∆.Ε.Υ.Α. (∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης) Κιλκίς µε  

18,84%  
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3) της Κ.∆.Ε.Κ. (Κοινωφελή ∆ηµοτική Επιχείρηση Κιλκίς-πρώην ∆.Ε.Τ.Π.Α.Κ) Κιλκίς 

µε 9,38%  

4) του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Νοµού Κιλκίς 2,10%   

5) του Επιµελητηρίου Κιλκίς 6,12%  

Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 267 του νέου Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων 
Ν3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα µε τον 
Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/23-11-2007) και το καταστατικό του, η Εταιρεία συνεχίζει να λειτουργεί 
κανονικά έως σήµερα. 

Στη διάρκεια της λειτουργίας της έως τα µέσα του 2010, η εταιρεία υλοποίησε συνολικά 5 
προγράµµατα µε χαρακτήρα περιβαλλοντικό, τουριστικό και µελετητικό. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός τους ανήλθε στις 420.000,00ευρώ      (χρηµατοδοτούµενος 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους). 

Η επιτυχηµένη και σηµαντική αυτή παρουσία της εταιρείας δυστυχώς διακόπηκε από τα 
µέσα του 2010 και µετά, λόγω σοβαρών δηµοσιονοµικών προβληµάτων της χώρας, µε 
αποτέλεσµα µέχρι και σήµερα να αδρανεί. 

Η αδράνεια αυτή είχε ως συνέπεια την µη εισροή πόρων µέσω νέων προγραµµάτων µε 
αποτέλεσµα την τυπική της µόνο ύπαρξη και τη δηµιουργία  µόνο λογιστικών υποχρεώσεων- 
τακτοποιήσεων,. 

Η εταιρεία δεν απασχολούσε προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου ουδέποτε. 

Η κατάσταση αυτή σε συνδυασµό µε την αδυναµία της πολιτείας για την στήριξη και κάλυψη 
προγραµµάτων που συνάδουν µε τους σκοπούς λειτουργίας της εταιρείας, έχει σαν αποτέλεσµα 
την αδυναµία επίτευξης των καταστατικών σκοπών του φορέα γεγονός που µας ωθεί στη λήψη 
του ακραίου και οριστικού µέτρου αυτού της λύσης και εκκαθάρισης της Αστικής Μη 
Κερδοσκοπικής Εταιρείας Περιφερειακής και ∆ιεθνούς Συνεργασίας «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» σύµφωνα 
µε τα άρθρα 741-784 του Αστικού Κώδικα.  

Την απόφαση αυτή θα ακολουθήσουν παρόµοιες αποφάσεις των τεσσάρων λοιπών 
εταίρων. Μετά τη λήψη των αποφάσεων αυτών θα συνταχθεί και θα υπογραφεί από τους νόµιµους 
εκπροσώπους των εταίρων το Σύµφωνο Λύσης της εταιρείας το οποίο θα καταχωρηθεί στα 
βιβλία των εταίρων του ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΊΟΥ ΚΙΛΚΙΣ. 

Για την εκκαθάριση θα οριστεί εκκαθαριστής σύµφωνα µε το άρθρο ΑΡΘΡΟ 9. 
«ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ» παράγραφος 9.1 του καταστατικού όπου: «εκκαθαριστές ορίζονται 
µέλη της διοικητικής επιτροπής, εκτός αντιθέτου αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων». 

 

» 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου.   

 

Αποφάσισε και εγκρίνει οµόφωνα 
 

 
1) Την έγκριση της λύσης και εκκαθάρισης της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας 

Περιφερειακής και ∆ιεθνούς Συνεργασίας «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». 
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2) Την εξουσιοδότηση του Α. Προέδρου κ. Τσαντάκη ∆ηµητρίου, ∆ηµοτικού 
Συµβούλου Κιλκίς να υπογράψει το Σύµφωνο Λύσης της Εταιρείας εκ µέρους της 
∆ΕΥΑ Κιλκίς. 
 

 
3) Συναινεί στον ορισµό του κ Κολότσιου Περικλή µε αναπληρωτή του την κ. 

Ποζίδου- Αλεξανδρίδου Παρασκευή ως εκκαθαριστή της Αστικής Μη 
Κερδοσκοπικής Εταιρείας Περιφερειακής και ∆ιεθνούς Συνεργασίας 
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». 

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 68/2014 
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

Για το παραπάνω θέµα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

 

 

 

 

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ∆.Σ            
                                                                        της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 

 
 

 
 
 

              Τσαντάκης Β. ∆ηµήτριος  
Εντεταλµένος ∆ηµοτικός  

Σύµβουλος Κιλκίς 
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