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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
της 12/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Στον Πολύγυρο, σήμερα την τριακοστή (30η) του μηνός Αυγούστου του έτους 2017,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου,
ύστερα από την με αριθ. 12/25.8.2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Μαρία
Σαράντη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο
Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Α/Α Επίθετο
Όνομα
Α/Α Επίθετο
Όνομα
1
Ζαγγίλας
Δημήτριος
15
Τσινάς
Αργύριος
2
Βασιλάκης
Αθανάσιος
16
Ματθαίου
Αθανάσιος
3
Σιμώνης
Ιωάννης
17
Πάνο
Ιωακείμ
4
Βορδός
Χρήστος
18
Λαφαζάνης
Βασίλειος
5
Ζούνη
Στέλλα
19
Χριστιανού
Αγγελική
6
Κοντογιώργης
Δημήτριος
20
7
Ματέας
Γεώργιος
21
8
22
Σαράντη
Μαρία
9
Ζαβράκογλου
Άγγελος
23
10
Σιδέρης
Νικόλαος
24
11
Κυριάκου
Ιφιγένεια
25
12
Λιόντας
Γεώργιος
26
13
Κανταράς
Αναστάσιος
14
Παπούλιος
Ιωάννης
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1
Δέας
Παύλος
2
Γκλάβας
Γεώργιος
3
Λακρός
Αλέξανδρος
4
Δημητριάδης
Χρήστος
5
Καραφουλίδης
Αναστάσιος
6
Φυλαχτός
Χρήστος
7
Σιδέρης
Νικόλαος
8
Ξάκης
Ιωάννης
9
Ζιούπου
Άννα
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την
τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και
παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης, ο Πρόεδρος της
Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Νικόλαος
Κλαμούρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γεροπλατάνου κ. Δημήτριος Σεραφείμ, ο Πρόεδρος της
Τ.Κ. Γαλάτιστας, κ. Εμμανούηλ Σειράς και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου, κ.
Χρήστος Γκαρανάτσιος
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Αριθμός
θέματος
:1ο Τροποποίηση
συστατικής
πράξης
έκτακτο
Επιχείρησης Σφαγείων Βορείου Ελλάδος»
Αριθμός Απόφασης : 210

«Διαδημοτικής

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εκφώνησε το 1ο θέμα μετά
την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος και
έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ. Αστέριο Ζωγράφο, ο οποίος τόνισε τα εξής: «Η
«Διαδημοτική Επιχείρηση Σφαγείων Βόρειας Χαλκιδικής», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
Δικαίου, η λειτουργία της οποίας διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 277 και επόμενα του
ΠΔ 410/1995, συστάθηκε νόμιμα δυνάμει της με αριθμό 6385/6789/16-06-2005 (ΦΕΚ
943/Β/07-07-2005) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
ως διαδημοτική επιχείρηση των τότε Δήμων Αρναίας, Σταγείρων-Ακάνθου, Ζερβοχωρίων και
Παναγίας, απόφαση η οποία τροποποιήθηκε ακολούθως με τη με αριθμό 3437/3183/20-052011 (ΦΕΚ 1438/Β/16-06-2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
Καταστατικός σκοπός την εν λόγω επιχείρησης είναι η ίδρυση, λειτουργία και
εκμετάλλευση σύγχρονου σφαγείου, σύμφωνα με τις εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές,
καθώς και η βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των σφαγείων και των λοιπών
προϊόντων και υποπροϊόντων των σφαγείων. Στο πλαίσιο του ανωτέρω σκοπού της
Διαδημοτικής Επιχείρησης, αποφασίστηκε η κατασκευή σύγχρονων εγκαταστάσεων
σφαγείων σε ιδιόκτητο γήπεδο του Δήμου Αρναίας, στην Αρναία Χαλκιδικής, ένα έργο
προϋπολογισμού 2.600.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, το οποίο με επιμέλεια της επιχείρησης
εντάχθηκε στο επιδοτούμενο από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση,
πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000-2006», στο μέτρο
«Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων», με συνολικό ποσό
επιδότησης 975.000,00€. Πρόθεση του Φορέα ήταν να θέσει άμεσα και μέχρι τη λήξη του
έτους 2009, σε λειτουργία την επένδυση, σύμφωνα με τους καταστατικούς της σκοπούς, κάτι
το οποίο δεν κατέστη εφικτό, καθώς το όλο εγχείρημα προσέκρουσε από την αρχή σε
κωλύματα, συνέπεια οικονομικών και θεσμικών συγκυριών κυρίως.
Συγκεκριμένα, η προσπάθεια του Φορέα να καταστήσει λειτουργική την επένδυση,
ολοκληρώνοντας με ιδίους πόρους σημαντικά έργα υποδομής τα οποία δεν εντάχθηκαν στις
επιλέξιμες δαπάνες της Πράξης επιδότησης και τα λειτουργικά προβλήματα νομικής φύσεως
που σχετίζονταν με την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» (Ν 3852/2010), στο
πλαίσιο συγχωνεύσεων των αυτοδιοικητικών μονάδων που συνέθεταν το Φορέα της
Επιχείρησης, ήταν οι ισχυρότεροι λόγοι που προσέδωσαν αναβλητικότητα στην αναγκαία
τροποποίηση της συστατικής πράξης της Διαδημοτικής Επιχείρησης, η οποία δημοσιεύθηκε
εν τέλει στις 16-06-2011 (ΦΕΚ 1438/Β/16-06-2011), με αποτέλεσμα την αδυναμία
λειτουργίας της επιχείρησης προ του έτους 2012. Έκτοτε, οι νέες Δημοτικές Αρχές των
Δήμων Αριστοτέλη και Πολυγύρου, ως «καλλικρατικοί» πλέον φορείς σύστασης της
Διαδημοτικής Επιχείρησης, που ανέλαβαν καθήκοντα από 01-09-2014 και η νέα Διοίκηση της
επιχείρησης που προέκυψε αντίστοιχα, έχουν ήδη προγραμματίσει και έχουν σε εξέλιξη
ενέργειες ουσιαστικές προς την κατεύθυνση της έναρξης λειτουργίας της μονάδας, όπως
αποκατάσταση ζημιών στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου, έρευνα για την ενημέρωση του
τεχνικού φακέλου της μονάδας και έρευνα για την εξεύρεση μισθωτή προς εκμετάλλευση των
εγκαταστάσεών της. Σύμφωνα, όμως, με την παρ. 8 της τροποποίησης της συστατικής πράξης
της Επιχείρησης, προβλέπεται ότι, ως λόγος διάλυσης της επιχείρησης αποτελεί η περίπτωση
«…που δεν επιτευχθεί η λειτουργία του νέου σφαγείου, εντός τεσσάρων ετών από την
ημερομηνία τροποποίησης της συστατικής πράξης της Επιχείρησης», ήτοι τις 16-06-2015
(σχετ. η υπ’ αριθμ. 3437/3183/20-05-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
2
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 1438/Β/16-06-2011). Ενώ, λοιπόν,
οι προγραμματισμένες δράσεις, που αναφέρθηκαν παραπάνω, προς την εξυπηρέτηση του
σκοπού αυτού βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη και όπως εύλογα προκύπτει, ήταν αδύνατο να
ολοκληρωθούν έως την καταληκτική ημερομηνία που προβλεπόταν από την τροποποιημένη
συστατική πράξη, ήταν αναγκαία η εκ νέου τροποποίηση αυτής, προκειμένου να διασφαλιστεί
η συνέχιση της Διαδημοτικής Επιχείρησης και να παραταθεί ο χρονικός ορίζοντας
ολοκλήρωσης του έργου.
Όμως, απρόβλεπτοι παράγοντες εν τω μέσω της περιόδου αυτής, όπως η κήρυξη του
Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από 30-10-2014 έως και 12-06-2016, καθώς και η
ανάγκη σύγκλισης των δυνάμεων του Δήμου ενόψει κλεισίματος της προγραμματικής
περιόδου 2007-2013, συνετέλεσαν στην εκπρόθεσμη λήψη σχετικών αποφάσεων, για τη
συνέχιση της Διαδημοτικής Επιχείρησης, από τα Δημοτικά Συμβούλια των φορέων σύστασής
της, κάτι το οποίο οδήγησε στην ακύρωση αυτών από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (σχετικές οι προγενέστερες και με αριθμό 246/2015 και
264/2015 αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων Αριστοτέλη και Πολυγύρου
αντίστοιχα), αφήνοντας σε μετέωρο καθεστώς τη νομική υπόσταση της Επιχείρησης,
λαμβάνοντας υπόψιν, μάλιστα και την απόρριψη της προσφυγής που κατατέθηκε από το
Δήμο Αριστοτέλη, κατά της σχετικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, στο πλαίσιο των συμπληρωματικών διατάξεων της παρ.
2 του άρθρου 111 του Ν 3852/2010, όπως αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 23
του Ν 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τεύχος Α’/31-07-2017), σύμφωνα με τις οποίες «Κατ’ εξαίρεση,
διαδημοτικές επιχειρήσεις των οποίων έχει παρέλθει ο χρόνος λειτουργίας που προβλεπόταν
στη συστατική τους πράξη και συμμετείχαν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούν να συνεχίζουν να λειτουργούν, αναδρομικά από την ημερομηνία
λύσης τους, προς εκπλήρωση των σκοπών των προγραμμάτων αυτών, μετά από τροποποίηση
του καταστατικού τους», προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 8 σημείο ε) της
«Τροποποίησης συστατικής πράξης της Διαδημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων Βόρειας
Χαλκιδικής» (υπ’ αριθμ. 3437/3183/20-05-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 1438/Β/16-06-2011), ως εξής: Παρ.
8. Διάλυση: Η επιχείρηση διαλύεται: ε) Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η λειτουργία του
νέου σφαγείου μέχρι τις 16-06-2021 ήτοι εντός έξι ετών από την παρέλευση στις 16-06-2015
της τετραετούς προθεσμίας που τέθηκε με την τροποποίηση της συστατικής πράξης της
Επιχείρησης (υπ’ αριθμ. 3437/3183/20-05-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης ΦΕΚ 1438/τεύχος Β’/16-06-2011).
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έχοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231/ τεύχος Α'/14-11-1995)
 Τις διατάξεις του άρθρου 269, παρ. 9 του Ν 3463/2006 (ΦΕΚ 114/ τεύχος Α'/08-062006) Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας
 Τις διατάξεις του άρθρου 111 παρ. 2 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τεύχος Α'/07-062010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης
 Τη με αριθμό 3437/3183/20-05-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 1438/τεύχος Β’/16-06-2011)
«Τροποποίηση συστατικής πράξης της Διαδημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων Βόρειας
Χαλκιδικής»
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 Τις με αριθμό 246/2015 και 264/2015 αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων
Αριστοτέλη και Πολυγύρου αντίστοιχα «2η Τροποποίηση συστατικής πράξης της
Διαδημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων Βόρειας Χαλκιδικής» 
Τη με αριθμό 20051/13-09-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «Έλεγχος νομιμότητας της με αριθμό 246/2015 απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη και της με αριθμό 264/2015 απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πολυγύρου αναφορικά με «2η Τροποποίηση
συστατικής πράξης Διαδημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων Β. Χαλκιδικής»
 Τη με αριθμό 59/17-12-2015 απόφαση της 2ης Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152
του Ν 3463/2006, επί της με αριθμό 20051/13-09-2015 προσφυγής του Δήμου Αριστοτέλη 
Τις συμπληρωματικές διατάξεις του άρθρου 111 παρ. 2 του Ν 3852/2010, όπως προστέθηκαν
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τεύχος Α’/31-07-2017)
 Την εισήγηση του Δημάρχου
Και έπειτα από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
-

Τη συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσια διάταξης

Εγκρίνει την τροποποίηση της παραγράφου 8 σημείο ε του καταστατικού της
Διαδημοτικής Επιχείρησης διαδημοτικών Σφαγείων Βόρειας Ελλάδας, ως εξής:
Παρ. 8. Διάλυση: Η επιχείρηση διαλύεται: ε) Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η λειτουργία
του νέου σφαγείου μέχρι τις 16-06-2021 ήτοι εντός έξι ετών από την παρέλευση στις 16-062015 της τετραετούς προθεσμίας που τέθηκε με την τροποποίηση της συστατικής πράξης της
Επιχείρησης (υπ’ αριθμ. 3437/3183/20-05-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης ΦΕΚ 1438/τεύχος Β’/16-06-2011)
Κατά τα λοιπά ισχύει το καταστατικό της επιχείρησης όπως τροποποιείται δια της παρούσης.
-

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 210/2017
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 13-9-2017
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ
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