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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  40/2017      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

¨ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ε∆ΕΣΣΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.¨ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ Ή ΣΤΟ Ν.Π.∆.∆. ¨ΕΥ ΖΗΝ¨ Ή ΣΤΗ ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. Ή 

ΣΤΗ ∆.Ε.Υ.Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 109 ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ Ν. 3852/2010 ΟΠΩΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 2.708/9.2.2017 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων 

του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα 

τα 23 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Μάρκου ∆ιονύσιος 

3 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 15 Μουράτογλου Ιωάννης  

4 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 16 Ρυσάφης Αντώνιος 
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5 Γιώγας ∆ηµήτριος  17 Σαµλίδης Μιχαήλ 

6 ∆ασκάλου Χρήστος  18 Σόντρας Ιωάννης  

7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 19 Ταµβίσκου Ευτυχία  

8 ∆ίου Αναστάσιος 20 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

9 Ζδρου Αικατερίνη  21 Τσιβόγλου Χρήστος  

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 22 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  23 Χατζόγλου Ιωάννης 

12 Κούκος Γεώργιος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Βερικούκης Χρήστος 6 Πέτκος Χρήστος 

2 Πασχάλης Αλέξανδρος 7 Φουνταλής Μιχαήλ 

 

Μετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης, συζητήθηκαν τα 

θέµατα ηµερήσιας διάταξης µε την εξής σειρά:  9ο έως 17ο και 1ο έως 8ο. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Πέτκος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη 

συζήτηση του 3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν τα 

θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο 

στον ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Γιάννου, ο οποίος εξέθεσε τα παρακάτω: 

«Η ανώνυµη εταιρία Ο.Τ.Α. µε την επωνυµία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ε∆ΕΣΣΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α., 

στην οποία ο ∆ήµος Έδεσσας υπήρξε µέτοχος, κατά ποσοστό 98% έχοντας στην κατοχή 

του 1.274 µετοχές ονοµαστικής αξίας 100,00 €, και ιδρυτικό µέλος αυτής, κατόπιν της µε 

αριθµ. 291/2014 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και της από 14.05.2015 Γενικής 

Συνέλευσης των Μετόχων της, λύθηκε και βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρισης µε 

ταυτόχρονη λειτουργία της, σύµφωνα µε το καταστατικό της εταιρείας και τις σχετικές 

διατάξεις των Ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιριών, Ν. 3463/2006 ¨Κώδικας ∆ήµων και 

Κοινοτήτων¨ και Ν. 3852/2010 ¨Καλλικράτης¨. 
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Με τις µε αριθµ. πρωτ. 2.686/9.2.2017 έως 2.704/9.2.2017 αιτήσεις τους οι 

δεκαεννέα (19) εργαζόµενοι της ανωτέρω υπό εκκαθάριση εταιρείας ζητούν τη µεταφορά 

τους στο ∆ήµο Έδεσσας ή σε Ν.Π.∆.∆. ή σε Ν.Π.Ι.∆. αυτού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 76 Ν. 4443/2016, που τροποποίησε τη σχετική διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 

109 Ν. 3852/2010.  

Στο από 26.02.2016 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωτέρω 

ανώνυµης εταιρείας γίνεται µνεία για τη µεταφορά των δεκαεννέα (19) εργαζοµένων από 

την υπό εκκαθάριση εταιρεία στο ∆ήµο Έδεσσας, καθώς µε αυτόν τον τρόπο θα καταστεί 

ευχερέστερο το έργο της εκκαθάρισης.  

 Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε 

µε το άρθρο 76  Ν. 4443/2016 [ΦΕΚ Α 232/09.12.2016] και ισχύει, ορίζονται, µεταξύ 

άλλων, τα εξής: «7. Σε περίπτωση λύσης ……… ανώνυµης εταιρείας Ο.Τ.Α. της οποίας 

ποσοστό τουλάχιστον ίσο µε το ενενήντα τοις εκατό (90%) του µετοχικού της κεφαλαίου 

ανήκει στον οικείο Ο.Τ.Α., το προσωπικό της µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου και ορισµένου χρόνου µεταφέρεται στον αντίστοιχο Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.∆.∆. και 

Ν.Π.Ι.∆. αυτού, µε την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του δηµοτικού 

συµβουλίου για τη λύση της εταιρείας ή της επιχείρησης ή ύστερα από ειδική απόφαση 

του δηµοτικού συµβουλίου, εφόσον µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει ήδη 

εκδοθεί η απόφαση για τη λύση της και εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση ή λυθούν και 

τεθούν υπό εκκαθάριση µέχρι τις 31.3.2017. …… Το µεταφερόµενο προσωπικό 

κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων του, µε 

απόφαση του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα 

της Κυβερνήσεως, λαµβανοµένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για κάθε µισθολογική, 

βαθµολογική και ασφαλιστική συνέπεια». 

Ήδη µε τη διάταξη του Ν. 4443/2016, που επιφέρει τροποποίηση στο παραπάνω 

άρθρο του Ν. 3852/2010, το προσωπικό αυτών των επιχειρήσεων, όπως η δική µας υπό 

εκκαθάριση ανώνυµη εταιρία, έχει την δυνατότητα να µεταφερθεί, µε απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, στην οργανική δύναµη του ∆ήµου.   

 Στην προκειµένη περίπτωση ο ∆ήµος Έδεσσας καλύπτει τις προϋποθέσεις του 

νόµου διότι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αφενός κατέχει το 98% του µετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας και αφετέρου µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου έχει ήδη ληφθεί 

απόφαση λύσης και η επιχείρηση τελεί υπό εκκαθάριση. 

Από την οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου Έδεσσας έχει ήδη προβλεφθεί η κάλυψη 

της µισθοδοσίας των µεταφερόµενων εργαζοµένων, έτσι ώστε να µην δηµιουργηθεί 

πρόβληµα τόσο στην οικονοµική λειτουργία του ∆ήµου, όσο και στις µισθοδοσίες, ενώ 
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προβλέπεται οι εργαζόµενοι να καλύψουν τέτοιου είδους ανάγκες προσωπικού, ώστε να 

περικοπούν, κατά το µέγιστο δυνατό, οι εξωτερικές αναθέσεις έργων, αφού θα µπορούν να 

καλύπτουν αυτές τις εργασίες. 

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να τονισθεί το γεγονός ότι εξαιτίας της απαγόρευσης 

προσλήψεων στους ΟΤΑ, λόγω δηµοσιονοµικών αναγκών, παρατηρείται το φαινόµενο της 

σηµαντικότατης έλλειψης προσωπικού στο ∆ήµο µας, ειδικά κατηγοριών Υ.Ε. & ∆.Ε., 

όπως είναι και οι υπό µεταφορά υπάλληλοι. Η ενδεχόµενη ενσωµάτωση των υπαλλήλων 

στο δυναµικό του ∆ήµου µας θα βοηθήσει καθοριστικά στην καθηµερινή διαχείριση των 

απαιτήσεων του ∆ήµου Έδεσσας και θα επιλύσει πολλά προβλήµατα αφού, όπως 

προείπαµε, παρατηρείται έλλειψη εργατικού προσωπικού. 

Ως εκ τούτου, προτείνεται, σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα και µε τις 

διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 109 του ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 

76 Ν. 4443/2016 και ισχύει µέχρι σήµερα, η µεταφορά των δεκαεννέα (19) εργαζοµένων, 

µε την ίδια σχέση εργασίας, από την υπό εκκαθάριση ανώνυµη εταιρεία «Τουριστική 

Έδεσσας Α.Ε. Ο.Τ.Α.» στο ∆ήµο Έδεσσας, και ειδικότερα οι δεκαπέντε (15) από αυτούς: 1] 

Γιαννάκης Βερυκούκης του Χρήστου, 2] Κωνσταντίνος Γιάγκου του Σωτηρίου, 3] Νικόλαος 

Γκιάλης του Θωµά, 4] Θωµάς Θωµαΐδης του Παντελή, 5] Χρήστος Θωµάς του Γεωργίου, 6] 

Ευστάθιος Καραγιάννης του Ευαγγέλου, 7] Αντώνιος Καρτσαµάρης του Αναστασίου, 8] 

∆ηµήτριος Κράλλης του Αθανασίου, 9] Κωνσταντίνος Παύλου του ∆ηµητρίου, 10] Ιωάννης 

Προφητηλιώτης του Ελευθερίου, 11] Χρήστος Σιάντσης του Λαζάρου, 12] Ιωάννης Σόντρας 

του Ανέστη, 13] Γεώργιος Τζανέσης του Ηρακλή, 14] Νικόλαος Τζηγαδούρας του 

Ευαγγέλου και 15] Γεώργιος Φασιανός του Χρήστου, στο ∆ήµο Έδεσσας, οι δύο (2): 1] 

Πέτρος Αγαΐτσης του ∆ηµητρίου και 2] Ευάγγελος Τσιρόνκας του Αλεξάνδρου στο Ν.Π.∆.∆. 

του ∆ήµου µε την επωνυµία «ΕΥ ΖΗΝ» και οι δύο (2): 1] Κωνσταντίνος ∆ράµαλης του 

Γεωργίου και 2] Ευάγγελος Παπαστεφάνου του Κωνσταντίνου στη ∆.Ε.Υ.Α.Ε. 

Το ανωτέρω µεταφερόµενο προσωπικό θα καταταχθεί σε προσωποπαγείς θέσεις, 

αντίστοιχες των τυπικών προσόντων του, µε απόφαση του αρµόδιου προς διορισµό 

οργάνου, η οποία θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, λαµβανοµένης 

υπόψη της προϋπηρεσίας του για κάθε µισθολογική, βαθµολογική και ασφαλιστική 

συνέπεια». 

Στη συνέχεια έλαβαν το λόγο οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ευτυχία Ταµβίσκου, 

Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα, Φίλιππος Γκιούρος, Χρήστος Τσιβόγλου, ∆ηµήτριος 

Γιώγας, Βασίλειος ∆ηµητριάδης, Αντώνιος Ρυσάφης, Ιωάννης Σόντρας και Ιωάννης 

Μουράτογλου, προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέµα, όπως 

αναλυτικά αναφέρονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το ∆.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του ∆ηµάρχου και έλαβε υπόψη   
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� την παρ. 7 του άρθρου 109 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

� το Πρακτικό της Γ.Σ. των µετόχων της εταιρείας ¨ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ε∆ΕΣΣΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.¨ 

� τις αιτήσεις των εργαζοµένων  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Μεταφέρονται µε την ίδια σχέση εργασίας, ήτοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 

στο ∆ήµο, οι κάτωθι υπάλληλοι:  

1. Γιαννάκης Βερυκούκης του Χρήστου, 

2. Κωνσταντίνος Γιάγκου του Σωτηρίου,  

3. Νικόλαος Γκιάλης του Θωµά, 

4. Θωµάς Θωµαΐδης του Παντελή, 

5. Χρήστος Θωµάς του Γεωργίου, 

6. Ευστάθιος Καραγιάννης του Ευαγγέλου, 

7. Αντώνιος Καρτσαµάρης του Αναστασίου, 

8. ∆ηµήτριος Κράλλης του Αθανασίου, 

9. Κωνσταντίνος Παύλου του ∆ηµητρίου, 

10. Ιωάννης Προφητηλιώτης του Ελευθερίου, 

11. Χρήστος Σιάντσης του Λαζάρου, 

12. Ιωάννης Σόντρας του Ανέστη, 

13. Γεώργιος Τζανέσης του Ηρακλή, 

14. Νικόλαος Τζηγαδούρας του Ευαγγέλου 

15. Γεώργιος Φασιανός του Χρήστου. 

 

Β. Μεταφέρονται, µε την ίδια σχέση εργασίας ήτοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου, στο ΝΠ∆∆ του ∆ήµου µε την επωνυµία «ΕΥ ΖΗΝ», οι κάτωθι υπάλληλοι:  

1. Πέτρος Αγαΐτσης του ∆ηµητρίου,  

2. Ευάγγελος Τσιρόνκας του Αλεξάνδρου. 

 

Γ. Μεταφέρονται, µε την ίδια σχέση εργασίας ήτοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου, στη ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Έδεσσας (∆.Ε.Υ.Α.Ε.), οι κάτωθι 

υπάλληλοι:  

1. Κωνσταντίνος ∆ράµαλης του Γεωργίου,  

      2. Ευάγγελος Παπαστεφάνου του Κωνσταντίνου. 
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Το ανωτέρω µεταφερόµενο προσωπικό θα καταταχθεί σε προσωποπαγείς θέσεις, 

αντίστοιχες των τυπικών προσόντων του, µε απόφαση του αρµόδιου προς διορισµό 

οργάνου, η οποία θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, λαµβανοµένης 

υπόψη της προϋπηρεσίας του για κάθε µισθολογική, βαθµολογική και ασφαλιστική 

συνέπεια. 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα, Φίλιππος Γκιούρος, 

∆ηµήτριος Γιώγας και Ιωάννης Μουράτογλου µειοψήφησαν για τη µεταφορά του 

υπαλλήλου  Κωνσταντίνου Παύλου του ∆ηµητρίου, για το λόγο που αναφέρει η κα 

Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα  στην τοποθέτησή της. 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Αντώνιος Ρυσάφης, Ζωγράφα Αρβανιτίδου – 

Ιωσηφίδου και Χρήστος Πισλίνας µειοψήφησαν µε την παραπάνω απόφαση. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  40/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα 20.2.2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα,  Γιώγας ∆ηµήτριος,  

∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης Βασίλειος, ∆ίου 

Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος, 

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου ∆ιονύσιος, 

Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος,    

Πέτκος Χρήστος, Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, 

Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, 

Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

-   Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

     Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

- Τµήµα Πολιτικών Οργάνων & Ανθρωπίνου ∆υναµικού κα ∆ηµητριάδου 

- Πρόεδρο Ν.Π.∆.∆. «Ευ ζην» κ. ∆. Γιώγα 

- Πρόεδρο ∆.Ε.Υ.Α.Ε. κα Α. Ζδρου 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Πρ/νη Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών κα Μ. Καλούση 

-    Προϊστάµενη ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών κα Μ. Ρούσκα 

-    Προϊστάµενο ∆/νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής &   

     Τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης κ. ∆. Μεταξά 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 

ΑΔΑ: ΩΦΩΨΩΡΠ-ΣΞ9
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