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                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Του  Πρακτικού 6/2019  τακτικής συνεδρίασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

----------------------------------------- 
Αριθ. Απόφασης  66/2019 

------------------------------------------ 
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση αναδοχής του αναλογούντος χρέους από την Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, της υπό εκκαθάριση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
κατά ποσοστό 81,94 % για τις υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο [ΔΟΥ] και τον ΕΦΚΑ.  
 
  
    Στην Κομοτηνή σήμερα  9  Μαΐου 2019  ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30, στο αμφιθέατρο του 
Πολυλειτουργικού  Κέντρου Κομοτηνής,  Μαρασλή & Πύργου γωνίας 1 ,Κομοτηνή  (δίπλα στο 
ξενοδοχείο Ανατόλια), παρουσία του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου και παρουσία των 
Αντιπεριφερειαρχών: Μαρκόπουλου Θεόδωρου Π.Ε. Καβάλας, Ζαγναφέρη Κωνσταντίνου Π.Ε. 
Ξάνθης, Τσαλικίδη Νικολάου Π.Ε. Ροδόπης και απουσία  των Αντιπεριφερειαρχών: Πέτροβιτς 
Δημητρίου Π.Ε. Έβρου  και Πατακάκη Ανάργυρου Π.Ε Δράμας, διότι σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄/471/18-
02-2019 τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ. κ. Χρήστος Μέτιος, που κλήθηκαν 
νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167  παρ.4 του N.3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική 
συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από την Δ.Δ ΟΙΚ. 
2380/ 02 -05–2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό 
Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν.3852/2010. 

                ΠΑΡΟΝΤΕΣ :   
1.     Δημούδη- Τζατζαίρη Ελένη,   Πρόεδρος του Π.Σ.   
2.     Καβαρατζής Σταύρος,   Αντιπρόεδρος  του Π.Σ.  

                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ   
1. Τσιλιγγίρης Σπυρίδων  
2. Μποταΐτης  Σωτήριος 
3. Ευφραιμίδης Νικόλαος      
4. Βενετίδης Κωνσταντίνος 
5. Τερτσούδης Χρήστος   
6. Ιμπράμ Αχμέτ    
7. Ιωσηφίδης  Αλέξανδρος    
8. Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρα 
9. Χουσέ  Μουσταφά  Ισμαήλ      
10. Μπούτος  Ιωάννης      
11. Κατραντζή  Μουσταφά 
12. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά    
13. Ιντζέ  Μεμέτ Μπιρόλ    
14. Χειράκη Γεωργία     

               ΑΠΟΝΤΕΣ:  

15.  Λιθηρόπουλος Χρήστος 
16.  Τσολάκης Σταύρος 
17.  Καραλίδης Φώτιος    
18.  Δαμιανίδης  Παύλος      
19.  Τσαλδαρίδης  Αναστάσιος   
20.  Κοτζά Μουμίν Ριτβάν       
21.  Ζιμπίδης   Γεώργιος     
22.  Τουρτούρης Σπυρίδων  
23.  Λασκαρίδης  Παντελής    
24.  Γκανιάτσου-Ελευθεριάδου Στυλιανή      
25.  Κιτσόπουλος Χρήστος      

      26.  Τρέλλης Χρήστος 
          27.   Ναθαναηλίδης Αναστάσιος 

 28.   Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής 
  

           1.  Μεχμέτ Ούστα Χουσείν,    Γραμματέας του Π.Σ. 
 
                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 

     1.  Αντωνιάδης   Κωνσταντίνος                                11.   Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα      
   2.  Εξακουστός  Κωνσταντίνος                                  12.   Παπαδόπουλος Σωτήριος 
   3.  Ζάχαρη Ζηνοβία                                                     13.   Αραμπατζής  Αθανάσιος    

          4.  Γάκης  Χρήστος                                                       14.   Γρανάς  Αρχέλαος                  
          5.  Γεωργιτσόπουλος Χρήστος                                  15.   Γαλάνης Βασίλειος      

   6.  Αμοιρίδης  Μιχαήλ                                                16.   Ορφανίδης Χαράλαμπος 
7.  Χατζηγκενέ  Ιρφάν                                                 17.    Μαλτέζος Μενέλαος                                               

            8.  Βουδούρης Ευάγγελος                                          18.   Τραϊφόρος Βασίλειος 
            9.  Κινατζίδης Κωνσταντίνος                                     19.    Γεροστεργίου Αικατερίνη   

        10.  Μουσταφά Μετίν                                                  20.    Μουμίν Οντέρ   
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    Παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας  και Θράκης κα Ζωή  Κοσμίδου.      
    Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  
και Θράκης κα  Ελένη Κατσικούδη. 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών  ήταν παρόντα τα 26 μέλη, άρχισε η 
συζήτηση των  θεμάτων   της ημερήσιας διάταξης. 
   Στη συνέχεια, αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση των θεμάτων με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 13 του Κανονισμού Λειτουργίας του 
Περιφερειακού Συμβουλίου και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. 
Λόγω απουσίας του  Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Μεχμέτ Ούστα Χουσεΐν από την 
συνεδρίαση, καθήκοντα  γραμματέα άσκησε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.  Αναστάσιος 
Τσαλδαρίδης, σύμφωνα με το άρθρο 7  παρ. 2  του Πρότυπου Κανονισμού λειτουργίας  του   
Περιφερειακού Συμβουλίου .   
    Προσήλθαν στη συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση του πρώτου θέματος της  ημερήσιας διάταξης 
οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι  κ.κ.1) Ιωσηφίδης  Αλέξανδρος και  2) Μπούτος  Ιωάννης.      
   Προσήλθαν στη συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση του πέμπτου θέματος της  ημερήσιας διάταξης 
οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι  κ.κ.1) Ιμπράμ Αχμέτ   και  2) Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά. 
   Εισηγούμενoς  το δεύτερο  θέμα της ημερήσιας διάταξης  ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Αριστοτέλης 
Γκαράνης, έθεσε υπόψη των μελών  του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, το αριθμ. πρωτ: ΔΔ.οικ.2135/17-04- 2019 έγγραφο  της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,  το οποίο αναφέρει τα εξής :  
 Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είναι μέτοχος της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Κ. Ν.Α. Δράμας Α.Ε.» κατέχοντας ποσοστό 
81,94% του μετοχικού κεφαλαίου. Δυνάμει της από 27-01-2012 Απόφασης της έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η λύση της εταιρείας και η εκκαθάρισή της. 
Καθώς μεταξύ των μετόχων υφίσταντο διαφωνίες για τον ορισμό εκκαθαριστών, η από 04-04-2013 
Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε των ορισμό 2 εκκαθαριστών από το 
Πρωτοδικείο Δράμας (πλέον από το Ειρηνοδικείο Δράμας). Μετά τον αρχικό ορισμό εκκαθαριστών 
και την αποποίηση του διορισμού τους, πλέον με τις με αριθμό 87/2014 και 88/2014 αποφάσεις του 
Ειρηνοδικείου Δράμας (Εκουσία Δικαιοδοσία), έχουν οριστεί εκκαθαριστές ο Γρηγόριος 
Παπαδόπουλος και Φώτιος Κούστας. 
 
  Στο αρ. 109 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) ορίζεται ότι: «9.α. Σε περίπτωση λύσης 
κοινωφελούς επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α. και ανάληψης των δραστηριοτήτων της από τον οικείο δήμο ή 
από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού, το προσωπικό της με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, ανεξαρτήτως τρόπου πρόσληψης, μεταφέρεται στον 
αντίστοιχο φορέα με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 
Συμβάσεις έργου που έχουν συναφθεί από τις επιχειρήσεις που λύονται εκτελούνται από τον 
αντίστοιχο φορέα άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων. Το προσωπικό με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που μεταφέρεται στο νέο φορέα, κατατάσσεται σε 
προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων του, με απόφαση του αρμοδίου προς 
διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη 
της προϋπηρεσίας του για τη μισθολογική και βαθμολογική του κατάταξη. Η ρύθμιση του εδαφίου 
αυτού εφαρμόζεται και για το προσωπικό κοινωφελών εταιρειών και Δ.Ε.Υ.Α. που έχουν λυθεί, 
εφόσον απασχολούταν πραγματικά, κατά τις 30.5.2011. 
β. Οφειλές των κοινωφελών επιχειρήσεων και Δ.Ε.Υ.Α., καθώς και των αμιγών επιχειρήσεων του 
π.δ. 410/1995 «που λύoνται» , προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, 
συμπεριλαμβανομένων των 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. 
γ. Οι ρυθμίσεις της περίπτωσης β` εφαρμόζονται αναλόγως και για οφειλές των: 
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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 «31.10.2018». 
Το ύψος των οφειλών που μπορεί να αναλάβει ο κάθε φορέας προκύπτει από το λόγο συμμετοχής 
του στο εταιρικό κεφάλαιο. 
Αν μέτοχος είναι αγροτικός συνεταιρισμός, o οποίος κατέχει έως το πέντε τοις εκατό (5%) του 
μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης και υπάρχει αδυναμία εκ μέρους του, να αναλάβει τις 
αναλογούσες σε αυτόν οφειλές, δύναται ο δήμος ή η περιφέρεια που κατέχει την πλειοψηφία των 
μετοχών της λυθείσας επιχείρησης, με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου δημοτικού ή 
περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
μελών του, να βεβαιώσει την ως άνω αδυναμία και να αναλάβει το σύνολο των οφειλών που 
αναλογούν στο συνεταιρισμό. 
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.». 
Επειδή οι υποχρεώσεις της εταιρείας δεν καλύπτονται από τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας και 
το Περιφερειακό  Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει την αναδοχή του χρέους της ανώνυμης 
εταιρίας προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα. 
Επειδή η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» πληροί τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στο αρ. 109 του ν. 3852/2010, καθώς κατέχει ποσοστό 81,94% του μετοχικού 
κεφαλαίου, ήτοι την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας, όπως 
απαιτείται από την παρ. 9 του αρ. 109 του ν. 3852/2010. Επιπλέον, η Ανώνυμη Εταιρεία με την 
επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση πριν τις 31-10-2018. 
  Επειδή μετά από την με αριθμό πρωτ. 6252/06-03-2019 αίτησή της ΠΕ Δράμας προς την ΔΟΥ 
Δράμας, ενημερωθήκαμε με τη με αριθμό πρωτ. 6252/07-03-2019 απάντηση της ΔΟΥ Δράμας ότι το 
συνολικό ποσό των φόρων που είναι βεβαιωμένα στον ΑΦΜ 094387411 της α.ε. με την επωνυμία 
«ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και βεβαιώθηκαν ταμειακά έως 06-03-2010 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 471.097,16 
Ευρώ [328.348,44 Ευρώ κεφάλαιο, 142.565,36 Ευρώ προσαυξήσεις και 183,36 Ευρώ λοιπά].  
Επειδή με το με αριθμό πρωτ. 3614/12-03-2019 Έγγραφο του ΕΦΚΑ ενημερωθήκαμε ότι το συνολικό 
ποσό οφειλής της α.ε. «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανέρχεται στο ποσό των 18.317,65 Ευρώ. 
Επειδή προτείνεται η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να αναδεχτεί κατά ποσοστό 
81,94% τις υποχρεώσεις της ανώνυμης εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο, ποσού 386.017,013 
Ευρώ (471.097,16 χ 81,94 %) και τον ΕΦΚΑ ποσού 15.009,48 (18.317,95 x 81,94% ).  
Επειδή η Περιφέρεια δύναται να υπαγάγει τις οφειλές που θα αναδεχθεί στη ρύθμιση της παρ. 2 
του αρ. 79 του ν. 4316/2014, με τους όρους και τα ευεργετήματα που εκεί προβλέπονται, και να 
εξοφλήσει αυτές συμψηφιστικά με ποσοστό επί των εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους (ΚΑΠ). 
Επειδή η αναδοχή των οφειλών της υπό εκκαθάριση επιχείρησης συνεπάγεται την απαλλαγή των 
συνυπόχρεων με την επιχείρηση προσώπων από κάθε αστική, ποινική ή άλλη ευθύνη για την 
καταβολή των οφειλών που αναδέχεται ο ΟΤΑ. 
Για τους λόγους αυτούς: 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

 
Την έγκριση της αναδοχής του αναλογούντος χρέους από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονία 
και Θράκης, της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά ποσοστό 81,94 % 
για τις υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο [ΔΟΥ] και τον ΕΦΚΑ.                                      
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   Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση 
και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163  και 109  του N. 3852/2010. 
 
 
 
                                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
  Δεν εγκρίνει  την αναδοχή   του αναλογούντος χρέους από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονία 
και Θράκης, της υπό εκκαθάρισης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά ποσοστό 81,94 % 
ήτοι  για τις υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο [ΔΟΥ] ποσού 386.017,013 Ευρώ  και τον ΕΦΚΑ 
ποσού 15.009,48, διότι δεν συγκεντρώθηκε το απαιτούμενο ποσοστό πλειοψηφίας (26 μέλη)  από 
τον νόμο και συγκεκριμένα , σύμφωνα με το Π.Δ 410/199 οι οφειλές , των κοινωφελών 
επιχειρήσεων και Δ.Ε.Υ.Α. καθώς και των αμιγών επιχειρήσεων που λύoνται , προς το Ελληνικό 
Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, μπορούν να καταβάλλονται με  απόφαση που 
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Περιφερειακού  Συμβουλίου , 
στην παρούσα ψηφοφορία στο υπό κρίση θέμα στο σύνολο των 51 μελών  του Περιφερειακού  
Συμβουλίου  ψήφισαν ως εξής :  21 υπέρ , 5 κατά  και 2 λευκά.  
 
 
 
    Κατά  της  ανωτέρω απόφασης ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. κ. 1) Μποταΐτης  Σωτήριος , 
2)Τουρτούρης Σπυρίδων, 3)Λασκαρίδης Παντελής, διότι θεωρούν ότι πρέπει να διερευνηθούν οι 
οφειλές των εταιρειών και να αποδοθούν εάν υπάρχουν ευθύνες, 4)Δαμιανίδης Παύλος και 5) 
Γκανιάτσου-Ελευθεριάδου Στυλιανή,  χωρίς αιτιολόγηση . 
 
 
 
 Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Καραλίδης Φώτιος και 2)Τρέλλης Χρήστος, 
χωρίς αιτιολόγηση.  
     
 
 
  Η  παρούσα απόφαση έλαβε α/α   66/2019. 
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