
 ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ                  Αριθμ. Απόφ. 35/2020 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 5ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεμαΐδα   σήμερα   1-04-2020    ημέρα  Τετάρτη    και  ώρα  18:00   το 
Δημοτικό Συμβούλιο   συνήλθε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( σχετική η 
υπ’αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκ ΥΠ ΕΣ)   ύστερα από την υπ’αριθ. 7172/27-3-
2020 πρόσκληση  του προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα  στον καθένα από τους 
συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω 
θέματα: 
………………………………………………………………………………………… 
Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της Δημοτικής επιχείρησης 
Αθλητισμού ( ΔΕΑΠ ) και απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε Ευθύνη  
…………………………………………………………………………………………. 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ    
1. Χαρακτσής Ιωάννης 
2. Ορφανίδης Δημήτρης 
3. Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης Δημήτρης 
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος 
6. Κεσκερίδης Χρήστος 
7. Αντωνιάδου Μαρία 
8. Τσεχελίδης Δημήτρης 
9. Κάλφας Παναγιώτης 
10. Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
11. Αντωνιάδης Κυριάκος 
12. Πράπα Αναστασία 
13. Φουρκιώτης Νικόλαος 
14. Τερζοπούλου Αθηνά 
15. Μίχος Κωνσταντίνος 
16. Σίσσιος Μιχάλης 
17. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
18. Δίκας Ιωάννης 
19. Τσάγια Ειρήνη 
20. Τραχανάς Δημήτρης 
21. Μπίγγας Στέφανος 
22. Κωτσίδης Στέφανος 
23. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
24. Μαυρίδου Μάρθα 

1. Σολαχίδου Βασιλική 
2. Τουρτούρης Αθανάσιος 
3. Μωυσιάδης Στυλιανός  
4. Ανδρονικίδου Ιωάννα  
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25. Καραβασίλης Ιωάννης 
26. Σπόντης Δημήτριος 
27. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
28. Παπαχρήστου Αναστάσιος 
29. Χόλμπα Αντωνία 

 
 
O   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………… 
  Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών  
……………………………………………………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεμαΐδας  προσκλήθηκε και  απάντησε με 
σχετικό email  σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του. 
…………………………………………………………………………………………… 
Η ΔΣ Αντωνία Χόλμπα κατέθεσε email  με την οποία ζητά να  συζητηθούν 
μόνο θέματα που επείγουν και σχετίζονται με τη στήριξη  της δημόσιας 
υγείας , των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων της περιοχής  και 
για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη συνέχιση της λειτουργίας του 
Δήμου για το λόγο αυτό δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία της συνεδρίασης 
……………………………………………………………………………………………… 
Για το εν λόγω θέμα ημερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση έκθεσης 
εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΑΠ ο Πρόεδρος ανέγνωσε  το από 
29-1-2020 έγγραφο του Ορκωτού ελικτή κ. Χρήστου Παπαδημητρίου καθώς και 
το υπ’ αριθ. 4510/21-2-2020 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου μας τα 
οποία εστάλησαν me email σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και τα οποία 
έχουν ως εξής : 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 88589/9347/6.10.2010 απόφαση του Γ.Γ. 
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας εγκρίθηκε η υπ’ αριθμό 385/2010  απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πτολεμαΐδας (σήμερα Δήμος Εορδαίας) με 
την οποία αποφασίσθηκε η λύση της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία 
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (Δ.Ε.Α.Π.)». 
Επιπλέον με την ίδια απόφαση ορίσθηκαν εκκαθαριστές της Επιχείρησης, οι 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές: α)Χρήστος Παπαδημητρίου με αριθμό μητρώου 
ΣΟΕΛ 25191 και β) Σταμάτης Κουσβελάρης με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 22851. 
Στη συνέχεια με την υπ’ αριθμ. 134/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Εορδαίας έγινε αποδεκτή η παραίτηση του ενός εκκαθαριστή 
Σταμάτη Κουσβελάρη. 
Με το παρόν έγγραφο σας αναφέρω ότι σας έχω αποστείλει την τελική Έκθεση 
Εκκαθάρισης της επιχείρησης και σας παρακαλώ όπως εισάγετε ως θέμα στο 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου την αποδοχή της Έκθεσης Εκκαθάρισης, την 
απαλλαγή από πάση ευθύνη του Εκκαθαριστή και την έγκριση της λύσης της 
επιχείρησης. 
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Από την Έκθεση Εκκαθάρισης προκύπτουν υποχρεώσεις σε τρίτους οι οποίες 
στο σύνολο τους προέρχονται πέραν της πενταετίας και δεν υπάρχουν εξ’ όσων 
γνωρίζω εις βάρος της επιχείρησης δικαστικές αποφάσεις για την διεκδίκηση 
απαιτήσεων. 
Υπάρχει μια ληξιπρόθεσμη φορολογική οφειλή ποσού ευρώ 1.100,00 πλέον 
προσαυξήσεων η οποία όταν εξοφληθεί από το Δήμο θα επιβαρυνθεί με ποσό 
προσαυξήσεων. Είναι πιθανό να προκύψουν επιπλέον φορολογικές οφειλές 
μέχρι την οριστική λύση της επιχείρησης, οι οποίες δεν είναι δυνατό να 
προσδιοριστούν αυτή τη στιγμή. Η χρονική επίσπευση της απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου για την λύση της επιχείρησης θα προφυλάξει την 
επιχείρηση από πιθανές φορολογικές επιβαρύνσεις. 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος έθεσε  στο σώμα την  αναλυτική έκθεση του 
εκκαθαριστή  της εκκαθάριση  Δημοτικής Επιχείρησης Αθλητισμού Πτολεμαΐδας 
από 20-10-2010  έως 19-10-2014   που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσης . 
Σχετικά με το εν λόγω θέμα ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου μας γνωρίζει : 
Σχετικά με το από 29-1-2020 διαβιβαστικό του Ορκωτού λογιστή Χρήστου 
Παπαδημητρίου για την εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΑΠ έχω να 
επισημάνω τα κάτωθι : 
Σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 6 του Ν. 2362/1995 : 6 Χρηματική απαίτηση κατά 
Δημοσίου , που έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με την διαδικασία που 
προβλέπεται από τη Νομοθεσία περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή που 
έχει βεβαιωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή για το οποίο έχει εκδοθεί 
τίτλος πληρωμής υπόκειται σε παραγραφή πέντε ετών , που αρχίζει από την 
αναγνώριση  ή την τηλεαιαδικία ή την έκδοση τίτλου πληρωμής , αντίστοιχα. 
Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ή μη της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 90 
του παρόντος με την οποία θεσπίσθηκε πενταετής  παραγραφή για τις αξιώσεις  
που βεβαιώθηκαν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, έχει εκδοθεί  η υπ’αριθ. 
54/2016 Απόφαση ΣΤΕ η οποία δέχεται την συνταγματικότητα της 
συγκεκριμένης διάταξης. 
Στις οφειλές που αναφέρει ο εκκαθαριστής  στο Κεφάλαιο με αριθμό $ σε 
διάφορους προμηθευτές  ύψους 18.577,95 € δεν περιλαμβάνει καμία που να 
προκύπτει  μετά από δικαστική απόφαση , σύμφωνα με την έκθεση ορκωτού 
λογιστή και είναι παραγραμμένες , διότι ‘έχει παρέλθει  πενταετία  από την 
γέννηση τους.. Επομένως Ο Δήμος Εορδαίας  δεν δύναται να αποδεχθεί να 
καταβάλει καμία από τις οφειλές προς ιδιώτες  προμηθευτές. Το ίδιο ισχύει και 
για τις υποχρεώσεις προς διάφορους πιστωτές ( ΑΝΔΕΠ, ΔΕΤΗΠ ) υπό την 
προϋπόθεση  ότι αφορούν υποχρεώσεις πέραν της πενταετίας , καθώς από την 
έκθεση του ορκωτού δεν προκύπτει ο χρόνος γένεσης αυτών. 
Σχετικά με την απαίτηση που έχει η επιχείρηση κατά του Γεώργιου Λιόντα για 
μισθώματα κυλικείου στο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων αφορούν το 
χρονικό διάστημα από  12-6-2008 έως 1-6-2011  όταν και η Δημοτική 
Επιχείρηση ΚΕΔΕ υπεισήλθε ως καθολική διάδοχος της ΔΕΑΠ στη θέση της 
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εκμισθώτριας  στην εν λόγω μισθωτική σχέση. Η ΚΕΔΕ άσκησε την από 15-3-
2017 με αριθ.  Κατ. 26/2-017 αγωγή της κατά του Γεωργίου Λιόντα και 
Εμμανουήλ Λιόντα , ζητώντας  το ποσό των 12.955,18 € ως μισθώματα για τα 
χρονικά διαστήματα  από 12-6-2008 έως 30-4-2020, από  1-2-2011 έως 31-7-
2012 και από  1-1-2023 έως 26-8-2014 . Επί της αγωγής  αυτής εκδόθηκε η 
υπ’αριθ. 168/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου  Εορδαίας η οποία δέχθηκε εν 
μέρει την αγωγή της ΚΕΔΕ  και υποχρέωσε τους εναγόμενους να καταβάλουν 
στην ΚΕΔΕ το ποσό των 11.884,26 € ως μισθώματα και αποζημίωση χρήσης 
του μισθίου . Επομένως η απαίτηση  που έχει η ΔΕΑΠ κατά Γεωργίου Λιόντα 
έχει εκχωρηθεί στην ΚΕΔΕ , η οποία είναι καθολική διάδοχος  της ΔΕΑΠ στην 
συγκεκριμένη μίσθωση  και έχει αναλάβει την διαχείριση και είσπραξη της εν 
λόγω απαίτησης. 
Έπειτα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να 

αποφασίσει σχετικά. 

 

                                         Αριθμ. απόφ. 35/2020. 
 
Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του  το άρθρο 262Ν 3463/06   καθώς και   απαντητικά 
email    των ΔΣ  
 
                                 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κατά πλειοψηφία 
 

1. Την έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της κοινωφελούς επιχείρησης 
του Δήμου μας με την Επωνυμία « Δημοτική Επιχείρηση Αθλητισμού 
Πτολεμαΐδας » ( Δ.Ε.Α.Π. ) η οποία λύθηκε με την 385/2010 Απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου  που εγκρίθηκε με την 88589/9347/6-10-2010 
απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Δητ. Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1666/20-10-2020 και 1761/1011-2010  τεύχος Β. 

2. Την απαλλαγή του εκκαθαριστή  κ. Χρήστου Παπαδημητρίου από κάθε 
ευθύνη . 
 

ΟΙ ΔΣ της μείζονος Αντιπολίτευσης κ.κ. Τερζόπουλου , Σίσσιος, Μίχος, Τσάγια, 
Δίκας , Μπίγγας, Ταιρίδης, Τραχανάς και Κωτσίδης ψήφησαν αρνητικά για την 
εν λόγω απόφαση λόγω του ότι ο συνολικός χρόνος εκκαθάρισης δεν μπορεί να 
υπερβεί την 8ετία ΦΕΚ 26-4-2017 αριθ. Φύλο 1415. 
Η Δ.Σ  Αν. Χόλμπα δεν συμμετείχε στην Ψηφοφορία. 
 
 

Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθμ. 35/2020  
……………………………………………………………………………………………… 

Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 
Ο Δήμαρχος     Τα   Μέλη 

Παναγιώτης Πλακεντάς 
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                 Πτολεμαΐδα 

Ο Πρόεδρος 
Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης Δημήτρης 
Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης Δημήτρης 
Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης Δημήτρης 
Κάλφας Παναγιώτης 
Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Τερζοπούλου Αθηνά 
Μίχος Κωνσταντίνος 
Σίσσιος Μιχάλης 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
Δίκας Ιωάννης 
Τσάγια Ειρήνη 
Τραχανάς Δημήτρης 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
Κοκκινίδης Ευστάθιος  
Μαυρίδου Μάρθα 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης Δημήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Παπαχρήστου Αναστάσιος 
Χόλμπα Αντωνία 
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