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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

A Π Ο  Π Α  Μ Α
ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ 21/1-9-2011 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ
ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΡΑΜΑ
Αριθμός Απόφασης:
455/2011
ΘΔΜΑ: Λύση της Κοιμωυελούς Δημοτικής
Επιτείρησης με τημ
επωμσμία
«Φεστιβάλ Ταιμιώμ Μικρού Μήκοσς
Δράμας»
τη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 1 επτεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00, συνήλθε σε συνεδρίαση το
Δημοτικό υμβούλιο του Δήμου Δράμας, υπό την Προεδρία του Προέδρου του Μπέσσα Θεοδώρου, και μετά από την υπ΄ αριθμ. πρωτ.
46216/1-9-2011 γραπτή πρόσκλησή του, η οποία επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς υμβούλους με αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010). Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου
ότι σε σύνολο 33 Δημοτικών υμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 30 ύμβουλοι
ΠΑΡΟΝΣΕ
1)
Γρηγορίου
Κυριάκος
19)
Μαργαρίτης
Θωμάς
2)
Παπαδόπουλος
Γρηγόριος
20)
Παπαδόπουλος
Γεώργιος
3)
Μλεκάνης
Μιχαήλ
21)
Χατζηγιάννης
Αναστάσιος
4)
Ετόγλου
Ιωάννης
22)
Μαμσάκος
Χριστόδουλος
5)
Κιοσσές
Χρήστος
23)
Δάντζερας
Ιωάννης
6)
Μπέσσας
Θεόδωρος
24)
Παπαεμμανουήλ
Γρηγόριος
7)
Χαρίσκος
Νικόλαος
25)
Χαραλαμπίδης
Ανδρέας
8)
Μυστακίδης
Ιωάννης
26)
ούτος
Κων/νος
9)
Ρεμόντης
Θεμιστοκλής
27)
Σερζής
Ανέστης
10) Παπαθεοδώρου
Ανέστης
28)
Ευμοιρίδης
Κων/νος
11) Νικολαΐδης
Φώτιος
29)
Κάργας
Γεώργιος
12) ιδερά
Χρυσή
30)
Μήτρου
Γεώργιος
13) Χρυσοχοΐδης
Ελευθέριος
14) Φουτσιτζής
Χρήστος
15) Ιορδανίδης
Παγκράτιος
16) Καλαΐτσίδης
Γεώργιος
17) Γκάνης
ταύρος
18) Χλιάρα
Παναγιώτα

ΑΠΟΝΣΕ: 1) Ζαχαριάδης Παύλος, 2) Νικήτας Αλέξανδρος, 3) Mελισσινός τυλιανός (δικαιολογημένα απών)
Ο κ. Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα και απουσίαζε δικαιολογημένα από τη συνεδρίαση
Με την παρουσία και της Μυροφόρας Ψωμά, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, ειδικής γραμματέως Δ , ο κ. πρόεδρος κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ΠΑΡΟΤΙΕ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ
1) Δράμας: Κουγιουμτζόγλου – κουλίδου Δέσποινα
2) Ξηροποτάμου: Δεμίσης Γεώργιος
3) Χωριστής:
Κουνδουράς Ανέστης
ΑΠΟΤΙΕ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ(ουδείς
ΠΑΡΟΤΙΕ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ
1) Καλλιφύτου:
Καρτσόγλου ταύρος
2) Μικροχωρίου: Φωτόπουλος Φώτιος
3) Μοναστηρακίου: Κιάκος Ιωάννης
4) Μυλοποτάμου: Παρασκευόπουλος Ιωάννης
ΑΠΟΤΙΕ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ
1) Καλού Αγρού: Κρανάς Νικόλαος
2) Κουδουνίων:
Ηλιάδης Χαράλαμπος
3) Μαυροβάτου:
Ιωαννίδου Μαρία
4) Νικοτσάρα:
Σζάφος Χρήστος
5) ιδηρονέρου:
Γραμματικού Δημήτριος
ΠΑΡΟΤΙΕ ΕΚΠΡΟΩΠΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ (ουδείς)
ΑΠΟΤΙΕ ΕΚΠΡΟΩΠΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ
1) Λιβαδερού:
Ξυγιντζής Γεώργιος
2) Μακρυπλαγίου: Χαϊτίδης Δημήτριος
3) καλωτής :
Καλαντίδης Ιωάννης

Σο σώμα ομόφωνα έκρινε τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88
του Ν. 3852/2010 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, για το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αμέσως, προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου
Δράμας.
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Ο θ. πξφεδξνο εηζάγνληαο ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο παξνπζηάδεη ζην ζψκα ην κε αξηζκφ
46374/1-9-2011 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ, πνπ αθνξά ζηελ Λχζε ηεο
Κνηλσθεινχο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «Φεζηηβάι Ταηληψλ Μηθξνχ Μήθνπο Γξάκαο»,
θαη θαιεί απηφ λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σηε ζπλέρεηα ν θ. πξφεδξνο αλαθέξεη φηη, ην αλσηέξσ έγγξαθν, έρεη φπσο παξαθάησ:
«Όπσο είλαη γλσζηφ κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 103 παξ. 3 ηνπ λ. 3852/2010 δφζεθε ε δπλαηφηεηα,
ππφ πξνυπνζέζεηο, λα δηαηεξεζεί σο απηνηειέο έλα λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη λα κελ
ππφθεηηαη ζηηο ππνρξεσηηθέο ζπγρσλεχζεηο. Η δηαηήξεζε ελφο ηέηνηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ γίλεηαη κε
απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, κεηά απφ
αίηεκα ηνπ νηθείνπ δήκνπ, γηα ην νπνίν απαηηείηαη απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ
ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ.
Σε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κε ηελ ππ’ αξηζκ. 121/2011
απφθαζή ηνπ ππέβαιε πξφηαζε πεξί απηφλνκεο ιεηηνπξγίαο ελφο δεχηεξνπ ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία
«Πνιηηηζηηθφο Οξγαληζκφο – Φεζηηβάι Ταηληψλ Μηθξνχ Μήθνπο Γξάκαο» σο απηνηεινχο, ην νπνίν, ζα
αζθεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πθηζηάκελνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Μνπζηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Γξάκαο» θαη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Φεζηηβάι Ταηληψλ Μηθξνχ Μήθνπο Γξάκαο.
Με ηελ ππ’ αξηζκ. 36281/4-8-2011 απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, ε νπνία δεκνζηεχζεθε
ζην ΦΔΚ 1765/η. Β΄/5-8-2011 δηαηεξείηαη ην Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «Μνπζηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ
Γξάκαο», ην νπνίν ζα αζθεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πθηζηάκελνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Μνπζηθφο Οξγαληζκφο
Γήκνπ Γξάκαο» θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Φεζηηβάι Ταηληψλ Μηθξνχ Μήθνπο Γξάκαο, σο
κεηαθεξφκελεο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηε «Γεκνηηθή Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Φεζηηβάι Ταηληψλ Μηθξνχ
Μήθνπο Γξάκαο» κεηά ηε ιχζε ηεο θαη ζα θέξεη ηελ επσλπκία «Πνιηηηζηηθφο Οξγαληζκφο – Φεζηηβάι
Ταηληψλ Μηθξνχ Μήθνπο Γξάκαο», ζχκθσλα κε ηελ 121/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ
ηνπ Γήκνπ Γξάκαο.
ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

Η Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Φεζηηβάι Ταηληψλ Μηθξνχ Μήθνπο Γξάκαο:
- Σπζηάζεθε κε ηελ αξηζκ. 378/1995 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ Γξάκαο (4764/30-5
1996 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο –
ΦΔΚ 453/η. Β΄/14-6-1996)
- Τξνπνπνηήζεθε ε ζπζηαηηθή ηεο πξάμε κε ηελ ππ' αξηζ. 108/97 απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ
ζπκβνπιίνπ (3977/5-5-1997 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο - ΦΔΚ 424/η. Β΄/26-5-1997)
- Με ηελ αξηζκ. 74/2004 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ Γξάκαο (2907/16-6-2004
απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, - ΦΔΚ
994/η. Β΄/5-7-2004) θαζνξίζηεθε ε ζεηεία ηνπ πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ ζε δχν (2) έηε,
- Τξνπνπνηήζεθε ε ζπζηαηηθή ηεο πξάμε κε ηελ αξηζκ. 286/2004 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
Σπκβνπιίνπ (66724/31-08-2004 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο Θξάθεο - ΦΔΚ 1376/η. Β΄/08-09-2004)
- Τξνπνπνηήζεθε ε ζπζηαηηθή ηεο πξάμε κε ηελ αξηζκ. 462/2004 απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ
ζπκβνπιίνπ (11447/04/26-1-05 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο - Φ.Δ.Κ. 199 η. Β΄/16-2-05)
- Με ηελ ππ’ αξηζκ. 5/2008 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ Γξάκαο, (445/8-2-2008 Γ.Γ.
Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο – ΦΔΚ 301/η.Β΄/26-2-2008 έγηλε ε κεηαηξνπή
ηεο ζε θνηλσθειή επηρείξεζε ηνπ άξζξνπ 254 ηνπ λ. 3463/2006 κε ηελ επσλπκία «Γεκνηηθή
Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Φεζηηβάι Ταηληψλ Μηθξνχ Μήθνπο Γξάκαο»
ΝΟΜΟΘΕΙΑ
Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 262 ηνπ Ν. 3463/06 ηνπ Γ.Κ.Κ. θαη ην άξζξν 9 ηεο ππ’
αξηζκ. 50891/10-9-2007 απφθαζεο ηνπ Υθππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απνθέληξσζεο (ΦΔΚ 1876/η.Β΄/14-9-2007):
- Γεκνηηθή ή Κνηλνηηθή θνηλσθειήο επηρείξεζε κπνξεί λα ιπζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηεο δηάξθεηάο
ηεο κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ή Κνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη
κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ θαη πξάμε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα
ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία
ιχεηαη ε επηρείξεζε ππνρξεσηηθά, εάλ α) ιήμεη ρσξίο λα παξαηαζεί ε δηάξθεηα ηεο, β)
πησρεχζεη θαη γ) θαηαζηεί αλελεξγφο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα άλσ ησλ δχν (2) εηψλ.
- Τε ιχζε ηεο επηρείξεζεο αθνινπζεί ε εθθαζάξηζε απηήο. Μεηά ηελ εθθαζάξηζε ηεο
επηρείξεζεο, φζα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνκέλνπλ πεξηέξρνληαη ζην Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα
πνπ ηελ είρε ζπζηήζεη.

-

-

-

-
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Η εθθαζάξηζε γίλεηαη κφλνλ απφ νξθσηνχο ειεγθηέο πνπ νξίδνληαη απφ ην Γεκνηηθφ ή
Κνηλνηηθφ ζπκβνχιην.
Με ηνλ νξηζκφ ησλ εθθαζαξηζηψλ παχεη απηνδίθαηα ε εμνπζία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ αζθνχλ νη εθθαζαξηζηέο, εθηφο απφ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ
ζα θξαηήζεη ην ίδην ην Γεκνηηθφ ή Κνηλνηηθφ Σπκβνχιην. Δπίζεο κε ηνλ νξηζκφ ησλ
εθθαζαξηζηψλ παχεη απηνδίθαηα ε εμνπζία ησλ ειεγθηψλ. Οη δηνξηδφκελνη εθθαζαξηζηέο
νθείινπλ, κφιηο αλαιάβνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο, λα ελεξγήζνπλ απνγξαθή ηεο πεξηνπζίαο ηεο
επηρείξεζεο.
Σηελ εθθαζάξηζε δηεθπεξαηψλνληαη νη εθθξεκείο ππνζέζεηο, εηζπξάηηνληαη νη απαηηήζεηο,
ξεπζηνπνηείηαη ε πεξηνπζία θαη πιεξψλνληαη ηα ρξέε ηεο επηρείξεζεο. Τν ππφινηπν
πεξηέξρεηαη ζην Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα πνπ έρεη ζπζηήζεη ηελ επηρείξεζε. Οη ινγαξηαζκνί ηεο
εθθαζάξηζεο εγθξίλνληαη απφ ην Γεκνηηθφ ή Κνηλνηηθφ Σπκβνχιην, ην νπνίν επίζεο απνθαζίδεη
γηα ηελ απαιιαγή ησλ εθθαζαξηζηψλ, απφ θάζε επζχλε. Οη ζπδεηήζεηο θαη νη απνθάζεηο ησλ
εθθαζαξηζηψλ θαηαρσξνχληαη πεξηιεπηηθά ζην βηβιίν πξαθηηθψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ
ηεο επηρείξεζεο.
Τν ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηελ ηξηεηία, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο
ηεο εθθαζάξηζεο. Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο εθθαζάξηζεο πέξαλ ηεο ηξηεηίαο απαηηείηαη ζρεηηθή
πξάμε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο. Τν ζηάδην φκσο ηεο εθθαζάξηζεο δελ
κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα ππεξβεί ηελ πεληαεηία.
Αλ ε δηάιπζε επηρείξεζεο έγηλε ιφγσ ιήμεο ηεο δηάξθεηαο ή ιφγσ πηψρεπζεο, πνπ φκσο
αλαθιήζεθε ή πεξαηψζεθε κε ζπκβηβαζκφ, είλαη δπλαηή ε αλαβίσζε ηεο επηρείξεζεο κε
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ή Κνηλνηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη πξάμε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο
νηθείαο Πεξηθέξεηαο.

Σύκθσλα κε ηελ ίδηα παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Ν. 3852/10 όπσο ηξνπνπνηήζεθε –
ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη: «7. Σε πεξίπησζε ιύζεο θνηλσθεινύο επηρείξεζεο ή Δ.Ε.Υ.Α. θαη
αλάιεςεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο από ηνλ νηθείν δήκν ή από λνκηθό πξόζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ
απηνύ, ην πξνζσπηθό κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ θαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ
κεηαθέξεηαη ζηνλ αληίζηνηρν θνξέα κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο, ύζηεξα από απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ
ζπκβνπιίνπ. Σπκβάζεηο έξγνπ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί από ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ιύνληαη εθηεινύληαη από
ηνλ αληίζηνηρν θνξέα άζθεζεο ησλ ζρεηηθώλ αξκνδηνηήησλ.»
Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Ν. 3852/2010
όπσο δηακνξθώζεθαλ – ζπκπιεξώζεθαλ ( παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 3938/2011 θαη παξ. 5 ηνπ
άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 3979/2011) θαη ηζρύνπλ «Οθεηιέο ησλ αλσηέξσ επηρεηξήζεσλ (Κνηλσθειείο
επηρεηξήζεηο ή Δ.Ε.Υ.Α.Δ. πνπ ιύνληαη) πξνο ην Ειιεληθό Δεκόζην, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη πξνο
ηξίηνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη δεδνπιεπκέλσλ απνδνρώλ ηνπ κεηαθεξόκελνπ πξνζσπηθνύ ηνπο,
κπνξνύλ λα θαηαβάιινληαη από ηνλ νηθείν δήκν κεηά από αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ
ζπκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ. Οη ξπζκίζεηο
ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ εθαξκόδνληαη αλαινγηθά θαη γηα νθεηιέο ακηγώλ επηρεηξήζεσλ ηνπ π.δ.
410/1995, πνπ ιύζεθαλ.» Τν ελ ιόγσ δήηεκα ζα απαζρνιήζεη ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ύζηεξα από ηε
δεκνζίεπζε ζην ΦΕΚ ηεο ιύζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ εθθαζάξηζή ηεο.
Σηελ επηρείξεζε απαζρνιείηαη ην παξαθάησ πξνζσπηθφ:
- Γχν (2) ππαιιήινπο κε ζρέζε εξγαζίαο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Φξφλνπ, ηεο θαηεγνξίαο
ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ
- Μία (1) ππάιιειν κε ζρέζε εξγαζίαο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Φξφλνπ, ηεο θαηεγνξίαο ΓΔ
Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ
- Έλαλ (1) θαιιηηερληθφ δηεπζπληή κε ζρέζε εξγαζίαο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Φξφλνπ ηεο
θαηεγνξίαο ΠΔ.
ΠΡΟΣΑΗ
Με βάζε ηα αλσηέξσ παξαθαινχκε φπσο απνθαζίζεηε γηα :
- Τε ιχζε θαη εθθαζάξηζε ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Φεζηηβάι Ταηληψλ Μηθξνχ
Μήθνπο Γξάκαο,
- Τνλ νξηζκφ εθθαζαξηζηψλ θαη
- Τελ κεηαθνξά ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ κε ζτέζη εργαζίας Ιδιωηικού Δικαίοσ
Αορίζηοσ Χρόνοσ κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο ζην Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε
ηελ επσλπκία «Μνπζηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Γξάκαο», ην νπνίν ζα αζθεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο
ηνπ πθηζηάκελνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Μνπζηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Γξάκαο» θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
Φεζηηβάι Ταηληψλ Μηθξνχ Μήθνπο Γξάκαο, σο κεηαθεξφκελεο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηε
«Γεκνηηθή Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Φεζηηβάι Ταηληψλ Μηθξνχ Μήθνπο Γξάκαο» θαη ην νπνίν ζα
θέξεη ηελ επσλπκία «Πνιηηηζηηθφο Οξγαληζκφο – Φεζηηβάι Ταηληψλ Μηθξνχ Μήθνπο Γξάκαο»

ΑΔΑ: 4Α8ΟΩ9Μ-Κ42

ζχκθσλα κε ηελ 121/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γξάκαο θαη ηελ
ππ’ αξηζκ. 36281/4-8-2011 απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ (ΦΔΚ 1765/η. Β΄/5-8-2011).
Η ακνηβή ησλ εθθαζαξηζηψλ γηα ηε ιχζε ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο, ζα εμνθιεζεί απφ ην πξντφλ ηεο
εθθαζάξηζεο απηήο, ηα δε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνκέλνπλ κεηά ηελ εθθαζάξηζε ζα κεηαθεξζνχλ
Γήκν Γξάκαο».
Τν Γεκνηηθφ Σπκβνχιην αθνχ άθνπζε ηνλ θ. πξφεδξν θαη χζηεξα απφ ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή
απφςεσλ
Έιαβε γλψζε ηνπ εγγξάθνπ ηεο ππεξεζίαο
Δίδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010, ηελ 121/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Γξάκαο θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 36281/4-8-2011 απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ (ΦΔΚ 1765/η. Β΄/5-82011)
Σεκεηψλεηαη φηη, ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο Κάξγαο Γεψξγηνο, απνρψξεζε πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο

Απουασίζει

ομόυωνα

 Δγκρίνει ηε ιχζε θαη εθθαζάξηζε ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Φεζηηβάι
Ταηληψλ Μηθξνχ Μήθνπο Γξάκαο
 Ορίζει σο εθθαζαξηζηέο ηεο Δπηρείξεζεο, ηνπο νξθσηνχο ινγηζηέο, Σηπιηαλνχ Άζσ ηνπ
Σηπιηαλνχ, κε Α.Μ.
Σ.Ο.Δ.Λ. 12311 θαη Τζαξδαθιή Παλαγηψηε ηνπ Δπαγγέινπ, κε Α.Μ.
Σ.Ο.Δ.Λ. 24791
Τελ ειεγθηηθή νκάδα ζα πιαηζηψζνπλ θαη νη βνεζνί, Βαζίιεηνο Καπιάλεο ηνπ Παλαγηψηε, κε Α.Μ.
Σ.Ο.Δ.Λ. 19321 θαη Γηψξγνο Νίθνπ ηνπ Νηθνιάνπ, κε Α.Μ. Σ.Ο.Δ.Λ. 21841
Η ακνηβή ησλ εθθαζαξηζηψλ γηα ηε ιχζε ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο, ζα εμνθιεζεί απφ ην πξντφλ ηεο
εθθαζάξηζεο απηήο, ηα δε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνκέλνπλ κεηά ηελ εθθαζάξηζε ζα
κεηαθεξζνχλ Γήκν Γξάκαο

Δγκρίνει την μεταυορά ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ κε ζτέζη εργαζίας
Ιδιωηικού Δικαίοσ Αορίζηοσ Χρόνοσ κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο ζην Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ
Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Μνπζηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Γξάκαο», ην νπνίν ζα αζθεί ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πθηζηάκελνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Μνπζηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Γξάκαο» θαη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Φεζηηβάι Ταηληψλ Μηθξνχ Μήθνπο Γξάκαο, σο κεηαθεξφκελεο δξαζηεξηφηεηεο
απφ ηε «Γεκνηηθή Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Φεζηηβάι Ταηληψλ Μηθξνχ Μήθνπο Γξάκαο» θαη ην νπνίν
ζα θέξεη ηελ επσλπκία «Πνιηηηζηηθφο Οξγαληζκφο – Φεζηηβάι Ταηληψλ Μηθξνχ Μήθνπο Γξάκαο»
ζχκθσλα κε ηελ 121/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γξάκαο θαη ηελ ππ’
αξηζκ. 36281/4-8-2011 απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ (ΦΔΚ 1765/η. Β΄/5-8-2011).
Τελ ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα γίλεη ζηε ζπλέρεηα, αλαζέηεη ζηνλ Γήκαξρν Γξάκαο

