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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6ης  ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  39/2021      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΔΕΣΣΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

 Σήμερα Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 και ώρα 17.30 το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 

4.126/22.3.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία 

δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και 

επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε 

συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020). 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν 

τα 22 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος) 13 Μουράτογλου Ιωάννης 

3 Γιώγας Δημήτριος 14 Μουστάκας Γεώργιος 

4 Δελής Αθανάσιος 15 Ξυλουργίδης Αντώνιος 

5 Θεοδώρου Έλλη 16 Παπαδόπουλος Ελευθέριος 
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6 Θωμάς Ευάγγελος 17 Πασχάλης Αλέξανδρος 

7 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 18 Ρυσάφης Αντώνιος 

8 Καραμάνη Δήμητρα 19 Σαμλίδης Μιχαήλ 

9 Καραπατσούδη Ελένη 20 Ταμβίσκου Ευτυχία 

10 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 21 Τσεπκεντζής Ιωάννης 

11 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 22 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 4 Τζιάκος Δημήτριος 

2 Κίτσου Ελένη 5 Χατζόγλου Ιωάννης 

3 Μούκας Σωτήριος   

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ιωάννης Χατζόγλου, Δημήτριος Τζιάκος  και Ελένη 

Κίτσου προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας 

διάταξης. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων: 

α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός  

β. Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας  

γ. Σωτήρας κ. Χρήστος Δούμτσης  

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και συμμετείχε στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τα θέματα. 

 

Ο Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το μοναδικό θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 19.3.2021 

επιστολή και την από 10.3.2021 έκθεση των εκκαθαριστών της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΔΕΣΣΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ» για την περίοδο εκκαθάρισης από 3.6.2015 έως 28.2.2021, οι οποίες 

έχουν ως εξής: 

«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, 

Η παρούσα επιστολή αποτελεί απάντηση στην πρόσκλησή σας προς εμάς, ως 

εκκαθαριστές της «Τουριστικής Έδεσσας Α.Ε.», σε συνεδρίαση του Δημοτικού 
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Συμβουλίου Έδεσσας για να παρουσιάσουμε τα δεδομένα και τα αποτελέσματα της 

επιχείρησης, σε ότι αφορά στην περίοδο από την ανάληψη των καθηκόντων μας έως 

σήμερα. 

Κατ’ αρχάς θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι οφείλουμε πρώτα να παρουσιάσουμε 

τα αποτελέσματα στη Γενική Συνέλευση της επιχείρησης και όχι στο Δημοτικό Συμβούλιο, 

καθώς η Γενική Συνέλευση μας έχει ορίσει και σε αυτήν λογοδοτούμε, σύμφωνα με το 

νόμο. 

Επιπρόσθετα, επειδή δεν πρόκειται περί μίας απλής ανώνυμης εταιρίας, αλλά περί 

ανώνυμης εταιρίας της Αυτοδιοίκησης, είναι σαφές ότι υπάρχουν πολιτικές 

προεκτάσεις. Βέβαια, οι πολιτικές αυτές προεκτάσεις δεν μας αφορούν και 

προσπαθούμε να φέρουμε σε πέρας την δουλειά που έχουμε αναλάβει. Σε καμία 

περίπτωση δεν θέλουμε να εμπλακούμε, ως επαγγελματίες, στην πολιτική 

αντιπαράθεση και θέλουμε να καταστήσουμε σαφές και σε όλους τους τόνους ότι 

διενεργούμε εκκαθάριση της επιχείρησης και όχι πολιτικό έργο. 

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι η φύση της επιχείρησης έκανε το εγχείρημα της 

εκκαθάρισης πολύ δύσκολο, καθώς από την πρώτη στιγμή ανάληψης των 

καθηκόντων μας δημιουργήθηκαν προβλήματα και υπήρξαν παρεμβάσεις από 

πολιτικά πρόσωπα για την καθυστέρηση της εκκαθάρισης προκειμένου να λυθεί το 

θεσμικό πρόβλημα για την επαγγελματική αποκατάσταση των εργαζομένων της 

επιχείρησης. Έτσι ενώ στόχος μας ήταν η απόλυση του προσωπικού εντός 1 μήνα αυτό 

έγινε μετά από δύο χρόνια, με αποτέλεσμα να παρατείνεται η διάρκεια λειτουργίας της 

επιχείρησης. Όλο αυτό το διάστημα οι εργαζόμενοι δεν δεχόντουσαν καμία μείωση του 

μισθολογικού κόστους της επιχείρησης που προτείναμε επανειλημμένως, έχοντας 

υπόψη πολλές ανάλογες περιπτώσεις. Η άτεγκτη στάση των εργαζομένων, που 

ενδεχομένως οφειλόταν στην πολιτική στήριξη που τους παρεχόταν, δυσχέραινε την 

βιωσιμότητα της επιχείρησης, η οποία είχε τεράστιο μισθολογικό κόστος σε σχέση με τα 

ακαθάριστα έσοδα της. 

Αποφεύγοντας να εμπλακούμε στην πολιτική διαμάχη για το θέμα της «Τουριστικής 

Έδεσσας Α.Ε.» σας ενημερώνουμε ότι δεν επιθυμούμε να παραβρεθούμε στη 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας. Παρ’ όλα αυτά σας αποστέλλουμε 

στοιχεία για την οικονομική κατάσταση με την ευχή να παραμείνουμε στο ρόλο μας ως 

εκκαθαριστές και να μην εμπλακούμε στην πολιτική διαμάχη για το θέμα» 

«ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 
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ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΔΕΣΣΑΣ Α.Ε 

Ο.ΤΑ.>>    ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ  ΑΠΟ 

03/06/2015 ΕΩΣ 28/02/2021 

 

 

Υποβάλλουμε προς ενημέρωση την έκθεση των εκκαθαριστών για την 

διαχειριστική  περίοδο (χρήση)  εκκαθάρισης της Εταιρείας, ήτοι από 03/06/2015 

έως 28/02/2021, στην οποία παραθέτουμε αναλυτικά τα πεπραγμένα εντός της 

εν λόγω διαχειριστικής περιόδου, με κύρια αναφορά στην οικονομική κατάσταση 

και τα αποτελέσματα  της υπό εκκαθάρισης Εταιρείας, τη διαχείριση των 

κυριότερων χρηματοοικονομικών - λοιπών κινδύνων και λοιπές πρόσθετες 

πληροφορίες σχετικά με διενεργηθείσες πράξεις των εκκαθαριστών από την 03 

Ιουνίου 2015 και μετά καθώς και την πορεία των εργασιών για τη λύση και 

εκκαθάριση της εταιρείας, σύμφωνα με την από 14 Μαΐου 2015 απόφαση της 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. 

Κατά την διαχειριστική περίοδο (χρήση) εκκαθάρισης της Εταιρίας, ήτοι από 

03/06/2015 έως 28/02/2021, η εταιρία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΔΕΣΣΑΣ Α.Ε Ο.Τ.Α -  (ΥΠΟ  

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)  λειτούργησε  υπό  την  παρούσα  νομική  μορφή  της Ανωνύμου 

Εταιρίας ΟΤΑ. 

Οι θεματικές ενότητες της παρούσας Έκθεσης και το περιεχόμενό τους έχουν ως 

ακολούθως: 

1.   Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία 

Από τις αρχές του 2015, η Εταιρία δεν έδειχνε σημάδια ανάκαμψης των 

δραστηριοτήτων της και δεν υπήρχε σοβαρή προοπτική για επανάκαμψη των 

εργασιών της. Ως εκ τούτου, συντάχθηκε ο ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης (1 

Ιανουαρίου 2015 – 14 Μαΐου 2015 ) και βάσει της 14 Μαΐου 2015 απόφασης της 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της η οποία δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ 

με αρ.πρωτ.2327/3-6-2015, αποφασίστηκε η Εταιρία να τεθεί σε καθεστώς λύσης 

και εκκαθάρισης εν λειτουργία μέχρι να διευθετηθούν ζητήματα που αφορούσαν το 

μέλλον των εργαζομένων της. 

(Επισυνάπτω ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης) 

 

2.   Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας 

Α. Ο Κύκλος  εργασιών  της  εταιρείας για  την (1η ενδιάμεση περίοδος  

εκκαθάρισης) 03/06/2015 – 02/06/2016 ανήλθε σε 538.816,43 ευρώ, ενώ οι αγορές 

εμπορευμάτων και τα έξοδα της περιόδου ανήλθαν σε 797.971,02 ευρώ. Το 

μεγαλύτερο μέρος των εξόδων και συγκεκριμένα ποσό 482.496,98 ευρώ αφορά το 

κόστος μισθοδοσίας προσωπικού. 
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Το αποτέλεσμα της χρήσης διαμορφώθηκε σε ζημιά 259.154,59 ευρώ. 

Β. Ο Κύκλος  εργασιών  της  εταιρείας για  την (2η ενδιάμεση περίοδος  

εκκαθάρισης) 03/06/2016 – 02/06/2017  ανήλθε σε 443.613,15 ευρώ ενώ οι αγορές 

εμπορευμάτων και τα έξοδα της περιόδου ανήλθαν σε 617.276,62 ευρώ. Το 

μεγαλύτερο μέρος των εξόδων και συγκεκριμένα ποσό 401.872,60 ευρώ αφορά το 

κόστος μισθοδοσίας προσωπικού.  

Το αποτέλεσμα της χρήσης διαμορφώθηκε σε ζημιά 173.663,47 ευρώ. 

Γ. Ο Κύκλος  εργασιών  της  εταιρείας για  την (3η ενδιάμεση περίοδος  

εκκαθάρισης) 03/06/2017 – 02/06/2018  ανήλθε σε 526.939,70 ευρώ, ενώ οι αγορές 

εμπορευμάτων και τα έξοδα της περιόδου ανήλθαν σε 539.589,59 ευρώ. Το 

μεγαλύτερο μέρος των εξόδων και συγκεκριμένα ποσό 248.186,52 ευρώ αφορά το 

κόστος μισθοδοσίας προσωπικού, το οποίο είναι εμφανώς μειωμένο (38%) σε 

σχέση με την προηγούμενη χρήση γεγονός που μείωση στο ελάχιστο τις ζημίες της 

χρήσης. 

Το αποτέλεσμα της χρήσης διαμορφώθηκε σε ζημιά 12.649,89 ευρώ. 

Δ. Ο Κύκλος  εργασιών  της  εταιρείας για  την (4η ενδιάμεση περίοδος  

εκκαθάρισης) 03/06/2018 – 02/06/2019  ανήλθε σε 301.153,09 ευρώ ενώ οι αγορές 

εμπορευμάτων και τα έξοδα της περιόδου ανήλθαν σε 301.897,62 ευρώ. Το κόστος 

της μισθοδοσίας περιορίστηκε σε 71.297,31 ευρώ (μείωση 70%) σε σχέση με την 

προηγούμενη χρήση. 

και οι ζημίες της χρήσης διαμορφώθηκαν σε 744,53 ευρώ. 

Το έτος 2019 δεν υπήρξε συναλλακτική δραστηριότητα , εκτός από την πώληση του 

εξοπλισμού που αναφέρεται στη ενότητα  <<πάγια περιουσιακά στοιχεία>>  

 

3.   Οικονομική θέση της Εταιρίας 

Η οικονομική κατάσταση της Εταιρίας, όπως αυτή απεικονίζεται στις 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου (ενδιάμεσης 

χρήσης) εκκαθάρισης, έχει ως εξής: 

 

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είναι αρνητικά λόγω των υψηλών 

συσσωρευμένων ζημιών [ τα αρνητικά κεφάλαια της εταιρίας προϋπήρχαν της 

εκκαθάρισης ] 

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται σε ξεχωριστά κεφάλαια στην 

παρούσα έκθεση. 

 



 6 

4.   Πρόσθετες  πληροφορίες  σχετικά  με  διενέργειες  πράξεων  των  

εκκαθαριστών από  την 3η Ιουνίου 2015 έως και  την 28η Φεβρουαρίου 2021 για 

την πορείας των εργασιών της εταιρείας  με σκοπό τη λύση και εκκαθάρισής της 

Μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΔΕΣΣΑΣ Α.Ε Ο.Τ.Α  την 14-5-2015 για τη διάλυση της εταιρείας 

και τη θέση της σε εκκαθάρισης ,ορίστηκαν την ίδια ημερομηνία ως 

εκκαθαριστές της εταιρείας ο κ. Μπασάμ Α. Γιασίν και ο κ. Μπαλάσης 

Θεοδόσης του Αθανασίου, οι οποίοι ασκούν στο εξής όλες τις αρμοδιότητες του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Κατά την διαχειριστική χρήση εκκαθάρισης της εταιρείας, ήτοι από 03/06/2015 έως 

28/02/2021, οι ως άνω ορισθέντες εκκαθαριστές της εταιρείας προέβησαν στις 

παρακάτω ενέργειες. 

 

5.  Ακίνητο Εταιρίας: 

Σύμφωνα με το πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε 

στις 25-05-2018  και αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ με αρ.πρωτ.1187250/9-7-2018 

αποφασίστηκε να συνεχιστεί η εκκαθάριση χωρίς την λειτουργία της επιχείρησης και η 

παράδοση του ακινήτου στον Δήμο Έδεσσας.  

Η συνέχιση της εκκαθάρισης πραγματοποιήθηκε στην διεύθυνση  Πλ. Αιγών 1, σε 

χώρο του Δημαρχείου Έδεσσας. 

 

6.   Πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Η εταιρεία έχει πωλήσει το σύνολο του λοιπού της εξοπλισμού (καρέκλες – γραφεία- 

ντουλάπες κ,λ,π) το οποίο ήταν σε λειτουργική κατάσταση  στην εταιρεία 

Επιχειρήσεις Εστίασης Έδεσσας ,ενώ ο υπόλοιπος εξοπλισμός δεν έχει 

υπολειματική αξία. 

Η εταιρεία έχει στην κατοχή της το υπ΄ αριθ.ΕΕΗ-4228 αυτοκίνητο.  



 7 

 

 

7. Εμπορεύματα 

Η επιχείρηση κατά την διακοπή της δραστηριότητα της τον Οκτώβριο του 2018 δεν 

διέθετε εμπορεύματα. 

 

8. Χρηματικά διαθέσιμα 

Δεν υφίστανται χρηματικά διαθέσιμα  

 

9. Υποχρεώσεις σε Προμηθευτές – Πιστωτές 

Σύμφωνα με το πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε 

στις 27-02-2017 αποφασίστηκε στο 1ο θέμα  η αποδοχή μέρους της εκκαθάρισης από 

τον Δήμο Έδεσσας. Συγκεκριμένα η αποδοχή αφορούσε οφειλές προς τους 

προμηθευτές της εταιρείας συνολικού ύψους 110.000,00 ευρώ. [ οι οφειλές 

προϋπήρχαν της εκκαθάρισης ]  

Επίσης αποφασίστηκε να μην αναλάβει ο Δήμος Έδεσσας άλλες οφειλές πέραν των 

ανωτέρων. 

Η παραπάνω απόφαση έγινε εν μέρη αποδεκτή με το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας στις 28 Μαρτίου 2017 με 

αρ.αποφ.83/2017. Συγκεκριμένα ο Δήμος Έδεσσας ανέλαβε το χρέος που αναλογεί 

στο ποσοστό του ως μέτοχος (98%). 

 

Το ποσό των οφειλών προς προμηθευτές που έγινε η αναδοχή ήταν 107.800,00 

ευρώ. 
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Παρουσιάζουμε συνοπτικά ανά χρήση τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν σε 

προμηθευτές κατά την περίοδο της εκκαθάρισης. 

--- 03-06-2015 έως 31-12-2015 ποσό 197.824,83 ευρώ 

--- 01-01-2016 έως 31-12-2016 ποσό 269.928,38 ευρώ 

--- 01-01-2017 έως 31-12-2017 ποσό 217.796,74 ευρώ 

--- 01-01-2018 έως 31-12-2018 ποσό 380.497,39 ευρώ 

 

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία δεν υπάρχουν υποχρεώσεις σε Προμηθευτές και 

Πιστωτές κατά την 28 Φεβρουαρίου 2021. Ερωτήθηκαν και οι νομικοί της εταιρείας για 

την ύπαρξη τυχόν εκκρεμών υποθέσεων που αφορούν απαιτήσεις προμηθευτών ή 

πιστωτών  και η απάντηση τους  

ήταν αρνητική. Δεδομένο ότι έχει παρέλθει πενταετία από τις οφειλές που 

απεικονίζονται λογιστικά στα βιβλία της εταιρείας, θεωρούμε ότι δεν υφίστανται καμίας 

μορφής αξίωση εναντίον της εταιρείας. 

 

10. Υποχρεώσεις σε Προσωπικό 

Σύμφωνα με πρακτικό της 11ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15 

Ιουνίου 2015 (αρ.αποφ.168/2015) ο Δήμος Έδεσσας αποφάσισε της αναδοχή του 

αναλογούντος χρέους της υπό εκκαθάρισης εταιρείας ΟΤΑ , << ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΔΕΣΣΑΣ Α.Ε Ο.Τ.Α>> κατά ποσοστό 98% για τις υποχρεώσεις προς το προσωπικό. 

Σύμφωνα με το πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕ ΟΤΑ που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 2017 αποφασίστηκε στο 

1ο θέμα  η αποδοχή μέρους της εκκαθάρισης από τον Δήμο Έδεσσας. Συγκεκριμένα η 

αποδοχή αφορούσε οφειλές προς τους εργαζόμενους της εταιρείας συνολικού ύψους 

440.000,00 ευρώ. [ οι εν λόγω οφειλές προϋπήρχαν της εκκαθάρισης, η εταιρία κατά 

τη διάρκεια της εκκαθάρισης  ούτε όφειλε ούτε οφείλει σε κανέναν εργαζόμενο. ]  

Επίσης αποφασίστηκε να μην αναλάβει ο Δήμος Έδεσσας άλλες οφειλές πέραν των 

ανωτέρων 

Η παραπάνω απόφαση έγινε εν μέρη αποδεκτή με το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας στις 28 Μαρτίου 2017 με 

αρ.αποφ.83/2017. Συγκεκριμένα ο Δήμος Έδεσσας ανέλαβε το χρέος που αναλογεί 

στο ποσοστό του ως μέτοχος (98%). 

Το ποσό που έγινε η αναδοχή προς εργαζόμενους ήταν 431.200,00 ευρώ. Ο Δήμος 

Έδεσσας εξόφλησε την οφειλή προς τους εργαζόμενους στις 15 Σεπτεμβρίου 2017 με 

το Ένταλμα Πληρωμής Νο 262.   
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Παρουσιάζουμε συνοπτικά ανά χρήση τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στο 

προσωπικό κατά την περίοδο της εκκαθάρισης. 

--- 03-06-2015 έως 31-12-2015 ποσό 137.224,18 ευρώ 

--- 01-01-2016 έως 31-12-2016 ποσό 232.787,60 ευρώ 

--- 01-01-2017 έως 31-12-2017 ποσό 618.510,03 ευρώ 

--- 01-01-2018 έως 31-12-2018 ποσό 190.252,86 ευρώ 

Στο έτος 2017 ποσό 431.192,08 ευρώ αφορά την πληρωμή του προσωπικού από τον 

Δήμο Έδεσσας.  

Σύμφωνα με το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Έδεσσας στις 13 Φεβρουαρίου 2017 με αρ.αποφ.40/2017 αποφασίστηκε η μεταφορά 

του προσωπικού της υπό εκκαθάρισης εταιρείας στον Δήμο Έδεσσας ή στο Ν.Π.Δ.Δ. 

ΕΥ ΖΗΝ ή στην ΔΗ.ΚΕ.ΔΕ ή στην Δ.Ε.Υ.Α.Α . 

 

11. Υποχρεώσεις σε Δημόσιο 

Σύμφωνα με πρακτικό της 11ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15 

Ιουνίου 2015 (αρ.αποφ.168/2015) ο Δήμος Έδεσσας αποφάσισε της αναδοχή του 

αναλογούντος χρέους της υπό εκκαθάρισης εταιρείας ΟΤΑ , << ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΔΕΣΣΑΣ Α.Ε Ο.Τ.Α>> κατά ποσοστό 98% για τις υποχρεώσεις προς το δημόσιο. Για 

τυχόν υπόλοιπο χρέος μετά την λήξη της εκκαθάρισης θα κληθεί να αποφασίσει εκ 

νέου. 

Οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο εκκαθάρισης και 

συγκεκριμένα κατά το διάστημα 25/6/2015 – 31/8/2015 είναι ποσό 15.886,61 € 

Οι δικαστικές απαιτήσεις της<< ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ Α.Ε Ο.Τ.Α.>> από τρίτους 

ανέρχονταν στο ποσό των 533.959,83 ευρώ . Στις 12 Ιανουαρίου 2017 υπογράφηκαν 

τρία ιδιωτικά συμφωνητικά επίλυσης διαφοράς και έπειτα από συμψηφισμό 

απαιτήσεων  , η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.ΚΕ.ΔΕ) 

υποχρεούται να πληρώσει το ποσό των 191.510,45 ευρώ. 

 Στις 25/7/2018 πληρώθηκαν παλαιές οφειλές της εταιρείας προς το δημόσιο (οφειλές 

πριν την έναρξη της εκκαθάρισης ) από την ΔΗΚΕΔΕ, στην περίοδο της εκκαθάρισης 

ποσού 191.510,45 ευρώ. 

Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο είναι ύψους 636.465,43 

ευρώ (συνημμένο έγγραφο).  

Με την απόφαση 60/2016 του πρακτικού της 7ης συνεδρίασης του δημοτικού 

συμβουλίου ο Δήμος Έδεσσας είχε αναλάβει οφειλές ύψους 555.715,44 ευρώ. Το 

ποσό αυτό είχε ρυθμιστεί και η ρύθμιση τηρείται κανονικά.  
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Μέρος από το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών των 636.465,43 € και συγκεκριμένα 

291.030,23 ευρώ, έχει υπαχθεί στην ρύθμιση από τον Δήμο Έδεσσας. 

Το υπόλοιπο ληξιπρόθεσμο ποσό 345.435,20 ευρώ αφορά υποχρεώσεις που 

δημιουργήθηκαν  κατά ένα μέρος από την λειτουργία της επιχείρησης κατά την 

διάρκεια της εκκαθάρισης και το υπόλοιπο από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε 

από την ΔΟΥ Έδεσσας για τις χρήσεις 2010-2016. 

 Συγκεκριμένα: 

Από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν για τις χρήσεις 2010-2016 βεβαιώθηκαν 

τα εξής ποσά 

2010 : 6.099,98 ευρώ 

2011 : 58.981,27 ευρώ 

2012 : 32.485,13 ευρώ 

2013 : 4.748,32 ευρώ 

2014 : 16.416,39 ευρώ 

2015 : 5.099,81 ευρώ 

2016 : 8.006,27 ευρώ 

Το σύνολο των φόρων που βεβαιώθηκαν από τον έλεγχο είναι 131.837,17 ευρώ. 

Από την λειτουργία της επιχείρησης κατά την εκκαθάριση δημιουργήθηκαν οι εξής 

οφειλές. 

2015 : 3.986,17 ευρώ 

2016 : 69.594,42 ευρώ 

2017 : 114.732,09 ευρώ 

2018 : 25.285,35 ευρώ 

Το σύνολο των φόρων που βεβαιώθηκαν κατά την περίοδο εκκαθάρισης είναι 

213.598,03 ευρώ. 

Συνημμένα έγγραφα 

Να σημειωθεί ότι αν το ποσό των 191,510.000 ευρώ είχε δοθεί για τις τρέχουσες 

υποχρεώσεις της εκκαθάρισης δεν θα εφίστατο κανένα χρέος προερχόμενο από την 

περίοδο της εκκαθάρισης. 

 

12. Υποχρεώσεις σε Ασφαλιστικά Ταμεία 
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Σύμφωνα με πρακτικό της 11ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15 

Ιουνίου 2015 (αρ.αποφ.168/2015) ο Δήμος Έδεσσας αποφάσισε της αναδοχή του 

αναλογούντος χρέους της υπό εκκαθάρισης εταιρείας ΟΤΑ , << ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΔΕΣΣΑΣ Α.Ε Ο.Τ.Α>> κατά ποσοστό 98% για τις υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά 

ταμεία. Για τυχόν υπόλοιπο χρέος μετά την λήξη της εκκαθάρισης θα κληθεί να 

αποφασίσει εκ νέου. 

Με την ρύθμιση του ΦΕΚ 393/2017 με αριθμό Μ287/2017 ρυθμίστηκε η οφειλή που 

αποδέχθηκε ο Δήμος Έδεσσας και μέχρι σήμερα τηρείται κανονικά. Το υπόλοιπο της 

ρύθμισης ανέρχεται σε μία δόση με υπόλοιπο 9.039,69 € και 24 δόσεις Χ 14.490,25 € 

εκάστη. Σύνολο υπολοίπου ρύθμισης ποσό 356.805,69 € 

Σύμφωνα με το έγγραφο που προσκομίστηκε από τον ΕΦΚΑ (αρ.1698/22-2-2021) το 

ποσό που οφείλει η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉ ΈΔΕΣΣΑΣ Α.Ε ΟΤΑ  και είναι εκτός ρύθμισης 

ανέρχεται σε 203.358,59 € πλέον προσαυξήσεις 65.239,84 €.  

Σύνολο εκτός ρύθμισης 271.598,43 € 

Οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο εκκαθάρισης ήταν :  

2015 : ποσό 37.886,40 € 

2016 : ποσό 28.526,48 € 

2017 : ποσό 37.169,14 € 

Σύνολο πληρωμών 103.582,02 ευρώ 

 

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που έχουμε στην 

διάθεση μας και μας προσκομίσθηκαν από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες. 

 

Για το φορολογικό κλείσιμο της εταιρείας θα πρέπει να ακολουθήσουν οι εξής 

ενέργειες. 

1. Αποδοχή του προϊόντος εκκαθάρισης και του Ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης 

από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉΣ ΕΔΕΣΣΑΣ Α.Ε Ο.Τ.Α. 

 

2. Δημοσίευση της Γ.Σ και του Ισολογισμού στο ΓΕΜΗ 

 

3. Διακοπή των φορολογικών μηχανισμών της εταιρείας 

 

4. Ακύρωση των φορολογικών στοιχείων της εταιρείας 

 

5. Μεταβίβαση του αυτοκινήτου της εταιρείας. 
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6. Κλείσιμο τον τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας». 

 
 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Γιάννου, προκειμένου 

να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις καθώς και  στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. 

Ιωάννη Τσεπκεντζή,  Αντώνιο Ρυσάφη, Χαράλαμπο Τσιτσάγκα, Ιγνάτιο Κετσιτζίδη, 

Αντώνιο Ξυλουργίδη, Ιωάννη Μουράτογλου, Δημήτριο Γιώγα, Ελευθέριο 

Παπαδόπουλο, Δήμητρα Καραμάνη, Ευάγγελο Θωμά, Αναστασία Ιατρίδου και 

Αναστάσιο Πέτκου,   προκειμένου να θέσουν ερωτήσεις και να εκφράσουν τις απόψεις 

τους για το θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Κατόπιν, δόθηκε ο λόγος στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ιγνάτιο Κετσιτζίδη, ο 

οποίος πρότεινε τα τεθεί προς ψήφιση η πρόταση της δημοτικής παράταξης «Ενωτική 

Δράση» και αναλυτικά ανέφερε τα εξής: «Ως πλειοψηφία των μετόχων, σε εφαρμογή 

των άρθρων 121 και 141 του Ν. 4548/2018 από τη στιγμή που έχουμε άνω του 1/20 να 

υποβάλλει αίτηση ο Δήμος προς τους εκκαθαριστές να συγκαλέσουν έκτακτη Γενική 

Συνέλευση, ορίζοντας μάλιστα την ημερομηνία, που δεν πρέπει να απέχει 45 ημέρες 

από την επίδοση της αίτησής μας και στη συνέχεια να συγκληθεί εντός  20 ημερών από 

την επίδοση αυτή, όπως απαιτεί ο νόμος, η Γενική Συνέλευση, η οποία επαναλαμβάνω 

για να μη δημιουργηθούν ζητήματα διαδικαστικά κ. Πρόεδρε, η οποία θα είναι 

ενημερωτική, θα συμμετέχει όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, θα συμμετέχουν όλοι οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι, να μπορέσουμε να ενημερωθούμε και στη συνέχεια να επανέλθει 

το Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρει τις όποιες αποφάσεις». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε τα εξής: «Εκ μέρους της Δημοτικής 

Πρωτοβουλίας συμφωνούμε με την ενημερωτική Γενική Συνέλευση, διαφωνούμε με τα 

άρθρα τα οποία επικαλείστε , το 121 και το 141, γιατί δεν έχουν αναλογική εφαρμογή, 

αλλά συμφωνούμε με την ψήφιση του αιτήματος αυτού για να αποσταλεί αύριο το 

πρωί κιόλας  αίτημα του Δημάρχου, εκπροσωπώντας το Δημοτικό Συμβούλιο και το 

Δήμο, για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης ενημερωτικής, όχι όμως με το τρόπο το 

οποίο το θέτετε».    

Μετά τα παραπάνω, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης, ανέφερε τα 

εξής: «Αν νομίζετε εσείς και με το κύρος του Προέδρου, ότι μια απόφαση που θα λέει 

αυτό, χωρίς την επίκληση άρθρων, εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση».  

    Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, τον 

Ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης, το με αριθμ. πρωτ. 6.896/3.3.2021 έγγραφο της 

ΑΑΔΕ, το με αριθμ πρωτ. 1698/22.2.2021 έγγραφο του ΕΦΚΑ,  την από 18.2.2021 (αρ. 
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πρωτ. 2.344/19.2.2021) αίτηση των 17 Δημοτικών Συμβούλων, καθώς και τις διατάξεις 

του άρθρου 49 του Ν.2190/1920 και των άρθρων 167 & 168  του Ν. 4548/2018  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Να υποβάλει ο Δήμος αίτηση προς τους εκκαθαριστές της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΔΕΣΣΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με την παρουσία των 

Δημοτικών Συμβούλων και κατόπιν να επανέλθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, 

προκειμένου να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  39/2021 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  6.5.2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, Θεοδώρου Έλλη, 

Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία, 

Καραμάνη Δήμητρα, Καραπατσούδη Ελένη, Κατσάρα-

Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου Ελένη, 

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μουράτογλου Ιωάννης, 

Μουστάκας Γεώργιος, Ξυλουργίδης Αντώνιος, 

Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Πασχάλης Αλέξανδρος, 

Πέτκου Αναστάσιος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης 

Μιχαήλ, Ταμβίσκου Ευτυχία, Τζιάκος Δημήτριος, 

Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, 

Χατζόγλου Ιωάννης, 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Γραφείο Δημάρχου 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά): 

 - Εκκαθαριστή εταιρείας Αναστάσιο Γιασίν 

 - Εκκαθαριστή εταιρείας Θεοδόσιο Μπαλάση 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών  Μ. Ρούσκα 

- Αντιδήμαρχο Οικονομικών  Ι. Μουράτογλου 

 

 


