
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 της 4/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι μία (21) του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα 

Τρίτη 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. 4/17.3.2017 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 Σιδέρης Νικόλαος 

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Κανταράς Αναστάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Παπούλιος Ιωάννης 

4 Βορδός Χρήστος 18 Λαφαζάνης Βασίλειος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Τσινάς Αργύριος 

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 20 Πάνος Ιωακείμ 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Χριστιανού Αγγελική 

8 Φυλαχτός Χρήστος 22   

9 Σαράντη Μαρία 23   

10 Δέας Παύλος 24   

11 Ζαβράκογλου Άγγελος 25   

12 Κυριάκου Ιφιγένεια 26   

13 Λιόντας  Γεώργιος    

14 Γκλάβας  Γεώργιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

2 Δημητριάδης Χρήστος 

3 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

4 Ζιούπου  Άννα 

5 Ξάκης Ιωάννης 

6 Ματθαίου Αθανάσιος 

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 Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος 

της Τ.Κ. Βάβδου κ. Νικόλαος Κλαμούρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. 

Χρήστος Γκαρανάτσιος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης κ. Ιωάννης Καγιακεϊσίδης, 

και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης. 

 

Αριθμός θέματος : 34
ο
  ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. – Αύξηση ή μη Μετοχικού Κεφαλαίου 

Αριθμός Απόφασης : 98  

  

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εισηγούμενη το 34
ο
 θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ. Αστέριο Ζωγράφο, ο οποίος τόνισε 

τα εξής: «ο Δήμος Πολυγύρου είναι μέτοχος στην «Αναπτυξιακή Χαλκιδικής ΑΕ - 
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Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» (διακρ.τίτλος ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. ΑΕ) , κατέχοντας το 9,9% 

του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.  

Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποφάσισε (Πρακτ. 35/ 25.01.2017) την αύξηση του 

Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 300.000,00 ευρώ, με την έκδοση 3000 νέων ονομαστικών 

μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία, οι οποίες θα διατεθούν στην ονομαστική 

τους αξία. Σύμφωνα με την ίδια απόφαση της Γ.Σ., καθώς και με το υπ’ αρθμ. πρωτ 33/06-02-

2017 έγγραφο της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. ΑΕ, ο Δήμος μπορεί να ασκήσει δικαίωμα προτίμησης στην 

αύξηση αυτή, κατά το ποσοστό που του αντιστοιχεί. Ήτοι  29.700,00 €, δηλαδή 297 μετοχές. 

Στη συνέχεια, ο κος. Δήμαρχος παρουσίασε αναλυτικά την οικονομοτεχνική μελέτη 

βιωσιμότητας, και ανέφερε μεταξύ άλλων ότι στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον και παρ’ 

όλο που η ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. ΑΕ. παρουσίασε εξαιρετικά αποτελέσματα στην υλοποίηση και 

ολοκλήρωση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που είχε αναλάβει κατά την 

τελευταία προγραμματική περίοδο, θα πρέπει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και να 

βελτιώσει τις υπηρεσίες που προσφέρει προκειμένου:  

α) να υλοποιηθεί το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα που έχει ήδη εγκριθεί στα πλαίσια 

του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοκ – ΤΟΠΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» του ΠΑΑ 2014-2020, και 

της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑλΘ 

2014-2020, το Δεκέμβριο του 2016,  

β) να διεκδικήσει με αξιώσεις νέα επενδυτικά προγράμματα για το Νομό Χαλκιδικής 

στην Ε’ προγραμματική περίοδο, και  

γ) να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητά της τα αμέσως επόμενα 

χρόνια. 

 

Τέλος, ανέφερε ότι το όφελος του Δήμου είναι πολλαπλάσιο σε σχέση με το ποσό που 

έχει καταβάλλει για την αγορά μετοχών της εταιρείας, υπολογίζοντας τα επενδυτικά 

προγράμματα και τα προγράμματα υποδομών που υλοποιήθηκαν/χρηματοδοτήθηκαν μέσω της 

ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. ΑΕ., καθώς επίσης και τα προγράμματα στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού που 

υλοποίησε η εταιρεία στα διοικητικά όρια του Δήμου Πολυγύρου, από τη σύστασή της μέχρι 

σήμερα. 

Προσβλέποντας ότι με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου η ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. ΑΕ, 

σχεδιάζει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και σε νέους τομείς (G.I.S., Τμήμα Ελέγχου και 

Επιθεωρήσεων Ποιότητας, Κέντρο Επιχειρηματικότητας Αγροδιατροφής & Παρατηρητήριο 

Τουρισμού), θα επιτευχθεί βελτίωση στην επιστημονική και τεχνική στήριξη που παρέχει τόσο 

στο Δήμο όσο και στους δημότες του, και θα προσελκύσει και νέους χρηματοδοτικούς πόρους 

για την προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης, 

εισηγείται τη θετική ανταπόκριση του Δήμου στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της 

εταιρείας. 

 

Τέλος, ανέφερε ότι για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων στην 

αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην 

οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα : 

1) Την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και συμμετοχή στην αύξηση του 

Μετοχικού Κεφαλαίου 

2) Ο αριθμός των νέων μετοχών και το αντίστοιχο μετοχικό κεφάλαιο που θα 

αναλάβει να καλύψει ο Δήμος Πολυγύρου, σύμφωνα με το δικαίωμα προτίμησης. 

3) Η πρόθεση για την αγορά επιπλέον μετοχών, σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων, 

μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τους μετόχους. 
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Οι αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των μετόχων περί άσκησης του δικαιώματος 

προτίμησης, θα πρέπει να ληφθούν και να κοινοποιηθούν στην «Αναπτυξιακή Χαλκιδικής ΑΕ – 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» το αργότερο μέχρι τις 24/04/2017. 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο αφού 

άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το άρθρο 252 και 253 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

(Ν. 3463/06) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

Α) Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου Πολυγύρου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 

της «Αναπτυξιακή Χαλκιδικής ΑΕ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», ασκώντας το 

δικαίωμα προτίμησης πλήρως, με την προμήθεια  297  μετοχών (ονομαστικής αξίας 100 ευρώ 

έκαστη) αντί συνολικού ποσού είκοσι εννιά χιλιάδες επτακόσια ευρώ (29.700,00 €). 

 

Β) Σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων μετοχών μετά την άσκηση του δικαιώματος 

προτίμησης από τους μετόχους, ο Δήμος Πολυγύρου δεν προτίθεται να αγοράσει επιπλέον 

Μετοχές. 

 

Γ) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή κάθε αναγκαίου εγγράφου για την 

περαίωση των παραπάνω. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 98/2017 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 28-3-2017 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ 
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