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Αριθμ. Συνεδρίασης 15η/30-10-2019
Αριθμ. Απόφασης 199/2019

 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα  30  Οκτωβρίου  2019, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 13:00μ.μ.
στην  αίθουσα συνεδριάσεων του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Κεντρικής  Μακεδονίας  (Βασ.
Όλγας  198,  Θεσσαλονίκη),  συνήλθαν  σε  τακτική  συνεδρίαση  τα  μέλη  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.   669066 (760)/24-10-
2019 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, κ. Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, προς όλους
τους Συμβούλους, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 24 Οκτωβρίου 2019, στον Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από
τους  Συμβούλους, σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  167  του  Ν.3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
          Από τα εβδομήντα ένα  (71) μέλη του Π.Σ. ήταν: 
                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ
      ΠΡΟΕΔΡΟΣ       
2. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
      ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
       ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
6. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
7. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 
8. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
9. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 
10. ΑΓΑΠΗΤΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
11. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
12. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
13. ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 
14. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
15. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
16. ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
17. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Αντ/ρχης Π.Ε. Κιλκίς)
18. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
19. ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
20. ΔΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
21. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
22. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
23. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
24. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
25. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

1. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
2. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. ΒΙΔΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
4. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ
7. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
8. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
9. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
10. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
11. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
12. ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
13. ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
14. ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 
15. ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
16. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
17. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
18. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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26. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αντ/ρχης Π.Ε.
Ημαθίας)

27. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
28. ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
29. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 
30. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (Αντ/ρχης Π.Ε. Πιερίας)
31. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
32. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
33. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
34. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
35. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
36. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
37. ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ 
38. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
39. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
40. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
41. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
42. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Αντ/ρχης Μ.Ε. 

Θεσσαλονίκης)
43. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
44. ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
45. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αντ/ρχης Π.Ε. 
Σερρών)
46. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
47. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
48. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
49. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
50. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
51. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 
52. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
53. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

     

Αν  και  κλήθηκε  δεν  παραβρέθηκε  στη συνεδρίαση  ο  Περιφερειάρχης  Κεντρικής
Μακεδονίας κ. Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση περί αυτοδίκαιης
ανάληψης του συνόλου της οφειλής της υπό εκκαθάριση αμιγούς επιχείρησης Κ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ προς τον Ε.Φ.Κ.Α.» και  δόθηκε ο λόγος στον αρμόδιο εισηγητή ο οποίος
έθεσε υπόψη του Συμβουλίου,
1. την αριθμ. πρωτ. οικ.  639666/2654/11-10-2019, η οποία αναφέρει τα εξής:
«Λαμβάνοντας υπόψη:
 α.  Την  1342/2019  απόφασή  σας  περί  ανάληψης  μέρους της  συνολικής  οφειλής  της
αμιγούς  επιχείρησης  Κ.Ε.Κ.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  προς  το  Ε.Φ.Κ.Α.  δυνάμει  της  απο  02-05-2019
αίτησης του Κούη Κων/νου.

β. Την 98/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
γ.  Την  1548/11-06-2019  εισήγηση  της  Ν.Υ.  για  την  αποδοχή  της  επικαιροποιημένης

έκθεσης εκκαθάρισης της εν θέματι αμιγούς επιχείρησης που περιλαμβάνει, πέραν του ανωτέρω
αναληφθέντος, το σύνολο της οφειλής της προς το Ε.Φ.Κ.Α.

δ(1). Τη διάταξη του άρθρου 198 του Ν. 3852/2010 κατά την οποία: “ Οι περιφέρειες που
συνιστώνται  με τον παρόντα νόμο υπεισέρχονται  αυτοδικαίως από την έναρξη της λειτουργίας
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τους,  σε  όλα  τα  δικαιώματα  και  τις  υποχρεώσεις  των  καταργούμενων  νομαρχιακών
αυτοδιοικήσεων και  νομαρχιακών διαμερισμάτων, ως προς τις  επιχειρήσεις  αυτών. Σε αυτά τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις περιλαμβάνονται, μέχρι τη λήξη τους, και οι συμβάσεις μίσθωσης
έργου, καθώς και οι συμβάσεις εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου”,  όπως μάλιστα έχει –
σχετικά  πρόσφατα  –  ερμηνευθεί  από  τη  νομολογία  (  βλ.  σχετικώς  1690/2017  απόφαση
Εφετείου Θεσσαλονίκης, ad hoc, και μάλιστα για α.ε και όχι για αμιγείς επιχειρήσεις – όπου
κατά  μείζονα  λογο  ισχύει  η  αναφερόμενη  πλήρης  διαδοχή,  καθώς  και  ad hoc Ν.Σ.Κ.
323/2012 για τις αμιγείς ειδικά επιχειρήσεις).

δ(2). Τη διάταξη του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010, ως ισχύει μετά την αντικατάσταση των
παρ.   7, 7α, 7β, 8 και 9 με  το άρθρο 15 του Ν. 4483/2017, ( ΦΕΚ Α΄ 107/31-07-2017), με την
οποία:  “  Οφειλές των  κοινωφελών  επιχειρήσεων  και  Δ.Ε.Υ.Α.,  καθώς  και  των  αμιγών
επιχειρήσεων  του  π.δ.  410/1995  που  λύθηκαν,  προς  το  Ελληνικό  Δημόσιο...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.  γ. Οι ρυθμίσεις της
περίπτωσης  β`  εφαρμόζονται  αναλόγως  και  για  οφειλές  των:  αα.  ανωνύμων  και
αναπτυξιακών εταιριών, των οποίων οι εταίροι είναι αποκλειστικά Ο.Τ.Α. και νομικά τους
πρόσωπα ή   ββ. ανωνύμων και αναπτυξιακών εταιριών στις οποίες οι Ο.Τ.Α. και οι λοιποί  
φορείς  τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού τους     κεφαλαίου,  
εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι τις 31.10.2017 .
Το ύψος των οφειλών που μπορεί να αναλάβει ο κάθε φορέας προκύπτει από το λόγο συμμετοχής
του  στο  εταιρικό  κεφάλαιο.  Αν  μέτοχος  είναι  περιφέρεια  ή  ήταν  τέως  Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση,  στα δικαιώματα και  τις υποχρεώσεις  της οποίας αυτή έχει  υπεισέλθει,  η
αναδοχή  και  η  καταβολή  των  οφειλών  που  της  αναλογούν  γίνεται,  έπειτα  από
αιτιολογημένη  απόφαση  του  περιφερειακού  συμβουλίου,  η  οποία  λαμβάνεται  με  την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.».

ε.  Τη θέση του Κ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκη σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης προ της 31-10-
2017.

στ. Τη φύση της οφειλής ( ασφαλιστικές εισφορές), το ύψος της, και το φορέα προς τον
οποίο οφείλεται.

ζ.  Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 περί των αρμοδιοτήτων της Ο.Ε.
η. Το γεγονός ότι με τη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 ( 120 δόσεις), υφίσταται δυνατότητα

ευνοϊκής ρύθμισης, με πολύ μεγάλο κούρεμα προσαυξήσεων που φθάνει το ποσό των 84.267,89
ευρώ, για το σύνολο της ούτως ή άλλως αναληπτέας από την Π.Κ.Μ. οφειλής της αμιγούς
επιχείρησης, η  οποία  άλλωστε  συνάγεται  και  από  το  σχετικό  γ΄  (  επικαιροποιημένη  έκθεση
εκκαθάρισης).  Ενόψει τούτου, και ενόψει της ανάληψης μέρους με τα α΄ και β΄ σχετικά, δε νοείται
μη ανάληψη του συνόλου της υποχρέωσης της αμιγούς επιχείρησης προς το Ε.Φ.Κ.Α., καθόσον
ναι μεν η υποχρέωση καταβολής αφορά ένα πρόσθετο ποσό ύψους 16.632,36 ευρώ, αλλά έναντι
του συνολικώς οφειλομένου ( που θα εξοφληθεί στο ακέραιο)  και όχι του αναληφθέντος με την
1342/2019 απόφασή σας. 
 Προτείνουμε  την  αυτοδίκαιη,  ενόψει  της  φύσης  της  επιχείρησης  ως  αμιγούς,  αποδοχή  της
υποχρέωσης επί του  συνολικώς οφειλόμενου ποσού και την εισήγηση στο Π.Σ. περί   λήψης
απόφασης για την ανάληψη και ρύθμιση με τον ως άνω τρόπο της συνολικής πλέον οφειλής προς
το Ε.Φ.Κ.Α. καθόσον αυτό επιτάσσει το οικονομικό όφελος της Υπηρεσίας ( ενόψει της υπαγωγής
στη ρύθμιση του συνόλου του χρέους του οποίου ούτως ή άλλως αποτελεί διάδοχο),  ενώ δε
διαφοροποιείται το νομικό και πραγματικό μέρος υπό το οποίο ελήφθησαν οι αποφάσεις
των σχετικών α΄ και β΄».      

2.  Την  αριθμ. 2234/15-10-2019  (ΑΔΑ:  ΩΕΘΗ7ΛΛ-ΝΡ9)  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής.

     Το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε
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Αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει,  ενόψει  της  φύσης  της  επιχείρησης  Κ.Ε.Κ.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ως αμιγούς, την
αυτοδίκαιη  αποδοχή  της  υποχρέωσης  επί  του  συνολικώς οφειλόμενου  ποσού  για  την
ανάληψη  και  ρύθμιση  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  4611/2019  (εφάπαξ),  της  συνολικής  πλέον
οφειλής προς τον Ε.Φ.Κ.Α., μετά και την 1548/11-06-2019 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας,
για την αποδοχή της επικαιροποιημένης έκθεσης εκκαθάρισης του Κ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, που
περιλαμβάνει το σύνολο της οφειλής της προς τον  ΕΦΚΑ,  ποσού  225.953,42€, μείον  α)
ποσού  έκπτωσης  84.267,89€,  βάσει  της  ρύθμισης  του  Ν.  4611/2019  και  β) ποσού
καταβολής  141.685,53€  (125.053,17€ απόφαση  Ο.Ε.  1342/14-05-2019),  και
συμπληρωματικό  ποσό  16.632,36€,  καθόσον αυτό επιτάσσει   το  οικονομικό  όφελος  της
Υπηρεσίας (ενόψει της υπαγωγής στη ρύθμιση του συνόλου του χρέους, του οποίου ούτως ή
άλλως αποτελεί διάδοχο),  ενώ δε διαφοροποιείται το νομικό και πραγματικό μέρος υπό το
οποίο ελήφθησαν οι αποφάσεις     1342/14-05-2019 με ΑΔΑ: ΨΗ487ΛΛ-Ω89  της Οικονομικής
Επιτροπής και  98/2019 με ΑΔΑ: 6ΒΞΣ7ΛΛ-Μ34 του  Περιφερειακού Συμβουλίου.

Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ.  Α. Αγγελίδης και Α. Αρβανίτης.

H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως: 

                

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Σ.

              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ     ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319658,  787, 831 – ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ : 2313319862 

E-mail : persymb  @  pkm  .  gov  .  gr  

mailto:persymb@pkm.gov.gr
ΑΔΑ: ΨΩΨΝ7ΛΛ-ΧΨ4
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