
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                   Αριθµ. Α̟όφ. 50/2019 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 2ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα  20 -2-2019    ηµέρα  Τετάρτη   και  ώρα  
18:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό  
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  3474/14-2-2019   ̟ρόσκληση 
του  Προέδρου  κ. Παντελή Πα̟αοικονόµου  η ο̟οία ε̟ιδόθηκε 
στον καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. 
∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 

3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα: 
  ………………………………………………………………………… 
Α̟οδοχή των  αναλογούντων  χρεών , των  υ̟ό εκκαθάριση 
δηµοτικών  ε̟ιχειρήσεων  Κ.Ε.Κ και ∆ΕΑΠ  ̟ρος το ∆ηµόσιο. 
…………………………………………………………………………… 
      
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                      
                                                                                   

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχαήλ 
2 Καίδης Απόστολος 2 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Παπάς Ευθύµιος 
4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 4 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 5 Ζαραφίδης ∆ηµήτριος 
6 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 6 Κάλφας Γεώργιος 
7 Καραφουλίδης Ανέστης 7 Κοκκινίδης Γεώργιος 
8 Βύρλιος Μάρκος 8 Κύρκα Μαρία 
9 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 9 Βρυζίδου Παρασκευή      
10 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 10 Τσολακίδης Ισαάκ 
11 Σπενδαµίδης Γιώργος 11 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
12 Χαιτίδης Γεώργιος   
13 Αριστερίδης Ιωάννης   
14 Παπαοικονόµου Παντελής       

    15 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής   
    16  Μπίγγας Στέφανος   

17 Ανδρεάδης Κων/νος 
18 Καραίσκος Γεώργιος       
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19 Μίχος Κωνσταντίνος         
20 Απαζίδου Σοφία 
21 Ανδρονικίδου Ιωάννα            
22 Χόλµπα Αντωνία 

                                     
                                   
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
     0 ∆ήµαρχος κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  α̟ών ∆ηµαρχεύων 
ήταν ο κ. Αριστερίδης Ιωάννης                           
…………………………………………………………………………….. 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,   
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου 
Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, 
Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, 
Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
…………………………………………………………………………… 
Εδώ α̟οχωρούν  οι ∆Σ Σ̟ενδαµίδης Γεώργιος και Καραφουλίδης 
Ανέστης  
…………………………………………………………………………….. 
  Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήµαρχο κ. 
Ιωάννη Αριστερίδη ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα  
ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής : 

Με  την α̟ό 6-2-2019 ε̟ιστολή του  Ορκωτού Ελεγκτή 
Λογιστή κ. Πα̟αδηµητρίου  ως Εκκαθαριστής των ∆ηµοτικών 
Ε̟ιχειρήσεων ΚΕΚ  και ∆ΕΑΠ µας γνωστο̟οιεί : 

για  το ΚΕΚ   
Έχει βεβαιωθεί στη ∆.Ο.Υ.  Πτολεµαΐδας το τέλος 

ε̟ιτηδεύµατος των χρήσεων 2015, 2016 και 2017 συνολικού ̟οσού 
1.413,16 € για το ο̟οίο θα ̟ρέ̟ει να αναληφθεί  α̟όφαση α̟ό το 
∆ήµο Εορδαίας για την α̟ο̟ληρωµή του, δεδοµένου ότι το ΚΕΚ 
δεν διαθέτει ο̟οιοδή̟οτε χρηµατικό ̟οσό για την εξόφλησή του. 

Για την ∆ΕΑΠ : 
Οι συνολικές φορολογικές υ̟οχρεώσεις της ∆ΕΑΠ 

ανέρχονται σε 33.206,65 €  και αναλύονται ό̟ως ̟αρακάτω : 
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  Είδος Φόρου  
 

  ̟οσό 

Φόρος εισοδήµατος 2010- 2011   24.512,21  

Τέλος ε̟ιτηδεύµατος οικ. 2015 600,00 

Τέλος ε̟ιτηδεύµατος  οικ. 2016   600,00 

Συγκεντρωτική κατάσταση τιµολογίων 
̟ροµηθευτών ̟ελατών  

 100,00 

ΦΠΑ Εκκαθαριστική ̟ερίοδο 1-1-2010 /19-10-2010  4.016,39 

ΦΠΑ 10 2010 183,62 

ΦΠΑ 11 2010  896,86 

ΦΠΑ 12 2010  1.944,98 

ΦΠΑ 02 2011 21,23 

ΦΠΑ 03 2011 331,36  

Σύνολο  33.206,65 

 
Σηµειώνεται ότι η υ̟οβολή των ανωτέρω φορολογικών 

δηλώσεων υ̟οβλήθηκαν στη ∆.Ο.Υ Πτολεµαΐδας την 8-2-2019. Ο 
λόγος της  εκ̟ρόθεσµης υ̟οβολής τους αφορά στην αδυναµία 
συλλογής των α̟αραίτητων λογιστικών δεδοµένων, τα ο̟οία 
κατέστη δυνατό  να τακτο̟οιηθούν στον ̟αρόντα χρόνο. 

Σύµφωνα µε την ̟αρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/10 ό̟ως 
αντικαταστάθηκε µε την ̟αρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4483/17 
(ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α') και την ̟αρ.1 του άρθρου 220 του 
Ν.4555/18 και συµ̟ληρώθηκε µε το άρθρο 16 του Ν. 4575/2018 
ορίζεται ότι  σε ̟ερί̟τωση λύσης κοινωφελούς ε̟ιχείρησης ή 
∆.Ε.Υ.Α. και ανάληψης των δραστηριοτήτων της α̟ό τον οικείο 
δήµο ή α̟ό νοµικό ̟ρόσω̟ο δηµοσίου δικαίου αυτού, το 
̟ροσω̟ικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και 
ορισµένου χρόνου µεταφέρεται στον αντίστοιχο φορέα µε την ίδια 
σχέση εργασίας, ύστερα α̟ό α̟όφαση του δηµοτικού συµβουλίου. 
Συµβάσεις έργου ̟ου έχουν συναφθεί α̟ό τις ε̟ιχειρήσεις ̟ου 
λύονται εκτελούνται α̟ό τον αντίστοιχο φορέα άσκησης των 
σχετικών αρµοδιοτήτων.  
Οφειλές των κοινωφελών ε̟ιχειρήσεων και ∆.Ε.Υ.Α., καθώς και 
των αµιγών ε̟ιχειρήσεων του ̟.δ. 410/1995 «̟ου λύονται», ̟ρος 
το Ελληνικό ∆ηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία και ̟ρος τρίτους, 
συµ̟εριλαµβανοµένων των δεδουλευµένων α̟οδοχών του 
µεταφερόµενου ̟ροσω̟ικού τους, µ̟ορούν να καταβάλλονται 
α̟ό τον οικείο δήµο, µετά α̟ό αιτιολογηµένη α̟όφαση του 
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∆ηµοτικού συµβουλίου ̟ου λαµβάνεται µε την α̟όλυτη 
̟λειοψηφία του συνόλου των µελών του. 
«Α̟ό την ηµεροµηνία έκδοσης της α̟όφασης ε̟έρχεται 
αυτοδικαίως στερητική αναδοχή α̟ό το δήµο των κατά την 
ηµεροµηνία αυτή βεβαιωµένων οφειλών, της υ̟ό εκκαθάριση 
ε̟ιχείρησης ̟ρος το ∆ηµόσιο και ̟ρος τους ασφαλιστικούς 
οργανισµούς, κατά το ̟οσό ̟ου αναλαµβάνεται. Ο δήµος 
καθίσταται ̟λέον ο µοναδικός υ̟όχρεος για την καταβολή των 
οφειλών ̟ου αναδέχεται και η υ̟ό εκκαθάριση ε̟ιχείρηση 
α̟αλλάσσεται α̟ό την υ̟οχρέωση καταβολής τους. Τα 
συνυ̟όχρεα µε την υ̟ό εκκαθάριση ̟ρόσω̟α α̟αλλάσσονται α̟ό 
κάθε αστική, ̟οινική ή άλλη ευθύνη για την καταβολή των 
οφειλών αυτών. Εµ̟ράγµατες ασφάλειες και αναγκαστικά µέτρα 
είσ̟ραξης ̟ου έχουν ληφθεί σε βάρος της ε̟ιχείρησης ή/και των 
συνυ̟όχρεων µε αυτήν ̟ροσώ̟ων για τις οφειλές αυτές, 
εξαλείφονται ή αίρονται. Προλη̟τικά ή διασφαλιστικά µέτρα ̟ου 
έχουν ε̟ιβληθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των ̟αραγράφων 5 και 
6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, ή και µε ̟ροϊσχύουσες του 
νόµου αυτού διατάξεις, αίρονται υ̟οχρεωτικά στις ̟ερι̟τώσεις 
̟ου ο δήµος αναλαµβάνει το σύνολο των οικείων, των µέτρων, 
οφειλών. Ήδη καταβληθέντα ή εισ̟ραχθέντα µε ο̟οιονδή̟οτε 
τρό̟ο ̟οσά, α̟ό το Ελληνικό ∆ηµόσιο και τους ασφαλιστικούς 
οργανισµούς, για τις οφειλές της υ̟ό εκκαθάριση ε̟ιχείρησης α̟ό 
την ίδια ή α̟ό τα συνυ̟εύθυνα µε αυτήν ̟ρόσω̟α, δεν 
αναζητούνται και δεν ε̟ιστρέφονται. Η έκδοση α̟όφασης του 
δηµοτικού συµβουλίου ̟ερί αναδοχής οφειλών διακό̟τει το 
χρόνο ̟αραγραφής αυτών.» 
Οι ρυθµίσεις αυτές εφαρµόζονται αναλόγως και για οφειλές των: 
αα. ανωνύµων και ανα̟τυξιακών εταιριών, των ο̟οίων οι εταίροι 
είναι α̟οκλειστικά Ο.Τ.Α. και νοµικά τους ̟ρόσω̟α ή 
ββ. ανωνύµων, ανα̟τυξιακών εταιριών και ναυτικών εταιριών 
του ν. 959/1979 (Α΄192)» στις ο̟οίες οι Ο.Τ.Α. και οι λοι̟οί φορείς 
το̟ικής αυτοδιοίκησης κατέχουν την ̟λειοψηφία του εταιρικού 
τους κεφαλαίου, εφόσον τελούν υ̟ό εκκαθάριση ή λυθούν και 
τεθούν υ̟ό εκκαθάριση µέχρι τις «31.10.2018» 

Ως εκ τούτου ̟αρακαλούµε για λήψη α̟όφασης σχετικά µε  
� Την αναδοχή των  αναλογούντων  χρεών , των  υ̟ό 

εκκαθάριση δηµοτικών  ε̟ιχειρήσεων ΚΕK και ∆ΕΑΠ   ̟ρος 
το ∆ηµόσιο και συγκεκριµένα την καταβολή του ̟οσού των  

ΑΔΑ: Ψ65ΖΩΡ6-7ΘΚ



1.450,00  €  για την ∆ηµοτική ε̟ιχείρηση ΚΕΚ και 33.206,65 €  
για την ∆ηµοτική Ε̟ιχείρηση Αθλητισµού ( ∆ΕΑΠ )     

� Λόγω του ότι στον ̟ρ/σµό οικ. Έτους 2019 δεν υ̟άρχει 
εξειδικευµένη ̟ίστωση καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
την δηµιουργία νέων  ΚΑ και την ενίσχυση του µε τα 
αναφερόµενα ̟οσά.  

 
     Αριθµ. Α̟όφ. 50/2019 

 
Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του τα ανωτέρω  
 
                                            Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
 

1. Την α̟οδοχή των  αναλογούντων  χρεών , των  υ̟ό 
εκκαθάριση δηµοτικών  ε̟ιχειρήσεων  Κ.Ε.Κ και ∆ΕΑΠ  
̟ρος το ∆ηµόσιο και συγκεκριµένα την καταβολή του ̟οσού 
των    1.450,00  €  για την ∆ηµοτική ε̟ιχείρηση ΚΕΚ και 
33.206,65 €  για την ∆ηµοτική Ε̟ιχείρηση Αθλητισµού ( 
∆ΕΑΠ )     

 
2. Την τρο̟ο̟οίηση ̟ρ/σµού οικ. Έτους 2019 ως εξής :  

Α̟ό το α̟οθεµατικό  µεταφέρει το ̟οσό των 1.450,00 € στον  
ΝΕΟ  Κ.Α.  00.6331.0002 «Φόροι - τέλη ΚΕΚ»  και το ̟οσό 
των 33.206,65 € , στον  ΝΕΟ  Κ.Α.  00.6331.0003 «Φόροι – 
τέλη ∆ΕΑΠ»  
 
Ο Προϋ̟ολογισµός θα διαµορφωθεί ως εξής: 
 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα       
Πρόταση για 

τρο̟/ση 

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τρο̟/ση 

00.6331.0002 Φόροι - τέλη ΚΕΚ 0,00 1.450,00  1.450,00  

00.6331.0003 Φόροι – τέλη ∆ΕΑΠ 0,00 33.206,65 33.206,65 

00.9111.0000 Α̟οθεµατικό. 458.392,30 -34.619,81 423.735 

  ΣΥΝΟΛΟ   0,00   

 
             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε   αυξ.   Αριθµ.   50/2019 

…………………………………………………………………………… 
Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 

                          Ο ∆ηµαρχεύων                                   Τα Μέλη 
                    Ιωάννης Αριστερίδης  
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 1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2.  Καίδης Απόστολος 

 3.  Κατσίδης Ευστάθιος 

 4.  Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 5.  Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 6   Καραφουλίδης Ανέστης 

 7   Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 8.   Βύρλιος Μάρκος 

 9 .  Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 10. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

     11. Σπενδαµίδης Γιώργος 

 12. Χαιτίδης Γεώργιος 

 13. Αριστερίδης Ιωάννης 

             Πτολεµαΐδα  14. Παπαοικονόµου Παντελής 

  Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού  15. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

            Συµβουλίου     16. Μπίγγας Στέφανος 

 17. Ανδρεάδης Κων/νος 

 18. Καραίσκος Γεώργιος       

 19. Μίχος Κωνσταντίνος         

 20. Απαζίδου Σοφία 

 21 Ανδρονικίδου Ιωάννα            

 Παντελής Πα̟αοικονόµου                 22. Χόλµπα Αντωνία 
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