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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  83/2017      

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

20. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΧΡΕΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΟ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ¨ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ε∆ΕΣΣΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.¨ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ Γ.Σ. ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 7 ΚΑΙ ΕΠ. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 109 ΤΟΥ Ν. 

3852/2010 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ 

 

 Σήµερα Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε 

τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 5.754/24.3.2017 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 22 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 13 Μάρκου ∆ιονύσιος 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 14 Μουράτογλου Ιωάννης  

4 Βερικούκης Χρήστος  15 Πασχάλης Αλέξανδρος 

5 Γιώγας ∆ηµήτριος  16 Ρυσάφης Αντώνιος 
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6 ∆ασκάλου Χρήστος  17 Σαµλίδης Μιχαήλ 

7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 18 Σόντρας Ιωάννης  

8 ∆ίου Αναστάσιος 19 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

9 Ζδρου Αικατερίνη  20 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 21 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  22 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 4 Ταµβίσκου Ευτυχία  

2 Κούκος Γεώργιος 5 Τσιβόγλου Χρήστος 

3 Πέτκος Χρήστος   

Μετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης, προτάχθηκε η 

συζήτηση του 12oυ θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Τσιβόγλου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά 

τη συζήτηση του 20ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Φίλιππος Γκιούρος εξήλθε της 

αίθουσας κατά τη συζήτηση του 20ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και επανήλθε κατά 

τη συζήτηση του 25ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας κ. Πέτρος 

Γαλανός, αν και προσκλήθηκε νόµιµα για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια 

διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις 

αντίστοιχες κοινότητές τους και δεν παραβρέθηκε κανένας. 

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 20ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο 

στον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ιωάννη Μουράτογλου, ο οποίος εξέθεσε τα 

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

Ο.Τ.Α.» και το διακριτικό τίτλο «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ε∆ΕΣΣΑΣ Α.Ε.», 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¨. 

Με τη µε αριθµ. 168/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας 

αποφασίσθηκε η αναδοχή των χρεών, της ανωτέρω υπό εκκαθάριση ανώνυµης 

εταιρίας, που θα προέκυπταν από την εκκαθάριση της. 

Σήµερα, όπως προκύπτει, από τη σχετική εισήγηση των εκκαθαριστών, 

υπάρχουν οφειλές, εκτός των άλλων, από δεδουλευµένες αποδοχές εργαζοµένων 

και προς τρίτους [προµηθευτές κ.α.].  

Στο από 27.03.2017 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 

ανωτέρω ανώνυµης εταιρείας διαπιστώνεται ότι κατά την εκκαθάριση της 

υφίστανται οφειλές ποσού 440.000,00 € προς τους εργαζόµενους από 

δεδουλευµένες αποδοχές και ποσού 110.000,00 € προς τρίτους [προµηθευτές 

κ.α.] και καλείται ο ∆ήµος Έδεσσας να αναδεχθεί αυτές σύµφωνα µε το νόµο.  

∆υνάµει της παρ. 7 και 8 του άρθρου 109 του ν. 3852/10, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζονται, µεταξύ άλλων, τα εξής:  

 «7. Σε περίπτωση λύσης ………… ή 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., …….. Οφειλές των ανωτέρω 

επιχειρήσεων ………… και προς τρίτους, περιλαµβανοµένων και δεδουλευµένων 

αποδοχών του µεταφερόµενου προσωπικού τους, µπορούν να καταβάλλονται 

από τον οικείο δήµο µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού 

συµβουλίου, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 

µελών του ……… Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, 

ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε τη διαγραφή, τη ρύθµιση και εν γένει 

τον τρόπο καταβολής των πρόσθετων φόρων, προστίµων, προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και κάθε µορφής επιβαρύνσεις που απορρέουν από 

τις οφειλές της παραγράφου αυτής. Ως προς τη διαδικασία λύσης, 

εκκαθάρισης και µεταφοράς στοιχείων ενεργητικού των επιχειρήσεων της 
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παραγράφου αυτής, εφαρµόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των άρθρων 

262 και 269 του Ν. 3463/2006 ( Α 114)».  

 Περαιτέρω στην παρ. 8 του παραπάνω νόµου ορίζεται ότι: «8. Οι ρυθµίσεις 

των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 7 β του παρόντος, εφαρµόζονται 

αναλόγως  και για τις οφειλές των ανωνύµων … εταιριών, που οι Ο. Τ. Α.  

και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του 

εταιρικού τους κεφαλαίου. Το ύψος ποσού των οφειλών, που δύναται να 

αναλάβει ο κάθε φορέας, προκύπτει από το λόγο συµµετοχής του στο 

εταιρικό κεφάλαιο.  …». 

Στην αιτιολογική έκθεση των παραπάνω διατάξεων του νόµου καταλήγει στο 

συµπέρασµα ότι αναλαµβάνοντας τις υποχρεώσεις αυτές ο δήµος δίνει τη 

δυνατότητα της εκπλήρωσής τους, δεδοµένου ότι σε κάθε άλλη περίπτωση αυτή 

καθίσταται αδύνατη.  

Η εκκαθάριση της ανωτέρω εταιρίας δεν µπορεί να ολοκληρωθεί οµαλά, 

καθώς οι υποχρεώσεις της επιχείρησης υπερβαίνουν το καθαρό ενεργητικό της, 

όπως προκύπτει από την εισήγηση των εκκαθαριστών. Οι υποχρεώσεις της δεν 

καλύπτονται από τα ταµειακά διαθέσιµα και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει να 

αποφασίσει την αναδοχή του χρέους της ανώνυµης δηµοτικής εταιρίας για τις 

δεδουλευµένες αποδοχές των εργαζοµένων και προς τρίτους [προµηθευτές κ.α.], 

σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα. 

Ως εκ τούτου, προτείνεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του 

άρθρου 109 του ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα, η 

αναδοχή του αναλογούντος χρέους από το ∆ήµο Έδεσσας, της υπό εκκαθάριση 

ανώνυµης εταιρίας Ο.Τ.Α. µε την επωνυµία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ε∆ΕΣΣΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» 

και το διακριτικό τίτλο «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ε∆ΕΣΣΑΣ Α.Ε.», κατά ποσοστό 98%, για τις 

υποχρεώσεις ποσού 431.200,00 € [440.000,00 € Χ 98 %] προς τους εργαζόµενους 

από δεδουλευµένες αποδοχές και ποσού 107.800,00 € [110.000,00 € Χ 98 %] 

προς τρίτους [προµηθευτές κ.α.]». 

Στη συνέχεια ο ανωτέρω Αντιδήµαρχος και ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου 

απάντησαν σε ερωτήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όπως αναλυτικά 

αναφέρονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Κατόπιν, δόθηκε ο λόγος στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. Αντώνιο Ρυσάφη και 

Βασίλειο ∆ηµητριάδη,  προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέµα, όπως 

αναλυτικά αναφέρονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
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Το ∆.Σ. µετά την αναφερόµενη διαδικασία και αφού έλαβε υπόψη του, την 

παραπάνω εισήγηση του Αντιδηµάρχου, την αριθµ. 168/2015 απόφαση ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, το από 27.3.2017 Πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 

Α.Ε., καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 & 109 του Ν. 

3852/2010.  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

Εγκρίνει την αναδοχή του αναλογούντος χρέους από το ∆ήµο Έδεσσας, της υπό 

εκκαθάριση ανώνυµης εταιρίας Ο.Τ.Α. µε την επωνυµία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ε∆ΕΣΣΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» 

και το διακριτικό τίτλο «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ε∆ΕΣΣΑΣ Α.Ε.», κατά ποσοστό 98%, για τις υποχρεώσεις 

ποσού 431.200,00 € [440.000,00 € Χ 98 %] προς τους εργαζόµενους από δεδουλευµένες 

αποδοχές και ποσού 107.800,00 € [110.000,00 € Χ 98 %] προς τρίτους [προµηθευτές κ.α.]. 

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

Ιωσηφίδου και Βασίλειος ∆ηµητριάδης µειοψηφούν µε την παραπάνω απόφαση. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Τσιβόγλου δεν συµµετείχε στον καταρτισµό 

και τη λήψη της παραπάνω απόφασης (Λευκή ψήφος).  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  83/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  30.3.2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, 

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου ∆ιονύσιος, 

Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος,   

Πασχάλης Αλέξανδρος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης  

Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,  Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,   

Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

- Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών κα Μ. Ρούσκα 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

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

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου  
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