
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 03/17-01-2017 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 

Αριθµ. Απόφ. 19/2017      ΘΕΜΑ :  «Συµµετοχή του ∆ήµου Θέρµης 
στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της     
Μ.Α.Θ. Αναπτυξιακή Α.Ε./Ο.Τ.Α» 

  

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 17η Ιανουαρίου 2017 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από 
την υπ’ αριθ. 887/13-01-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού 
Συµβούλου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της 
διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί 
«Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 25 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος 
(αποχώρησε πρίν από τη συζήτηση του 
3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης). 

  

1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) 

1 Αγοραστούδη Ευγενία 

2 Αναγνώστου Πασχάλης 2 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 

3 Αποστόλου Στυλιανός 3 Γκουστίλης Θεόδωρος 

4 Βογιατζής ∆ηµήτριος 4 Λαγός Νικόλαος προσήλθε πρίν τη 
συζήτηση του 2ου θέµατος 

5 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 5 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 

6 Γκιζάρης Στέργιος 6 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα 

7 Ζελιλίδης ∆αµιανός 7 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 
προσήλθε πρίν τη συζήτηση του 2ου 
θέµατος 

8 Ιωσηφίδης Ιωάννης 8 Σαραφιανός Χρήστος προσήλθε πρίν τη 
συζήτηση του 2ου θέµατος 

9 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

10 Καρκατζίνος Νικόλαος    

11 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)    

12 Κεφαλάς Ανέστης   

13 Κουγιουµτζίδης Σταύρος   

14 Κοντοπίδης Γεώργιος   

15 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

16 Μουστάκας Βασίλειος   

17 Μπίκος Κωνσταντίνος   

18 Πονερίδης Παναγιώτης   

19 Πράτανος Απόστολος     

20 Σαµαράς Σωκράτης   

21 Σφονδύλας ∆ηµήτριος   

22 Λιάντας ∆ηµήτριος   

23 Τιτέλης Κωνσταντίνος   

24 Τσολάκης Απόστολος   

25 Χρυσοχόου Παύλος   
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κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.  

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για 
την τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου. 
 

Το 3ο , 4ο και 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκαν µαζί. 
 
Λόγω αποχώρησης του δηµάρχου κ. Θεόδωρου Παπαδόπουλου µετά από τη συζήτηση του 
2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, τον αναπλήρωσε νοµίµως ο Αντιδήµαρχος κ. Τσολάκης 
Απόστολος λόγω απουσίας του Αντιδηµάρχου κ. Γκουστίλη Θεοδώρου σύµφωνα µε την 
υπ΄αριθµ.2635/39670/1-10-2014 απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆Α: Ω9ΕΡΩΡΣ-8ΑΣ). 
 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενος το 17ο  της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε ότι µε τη µε αριθµό 
πρωτοκόλλου 285/6.12.2016 πρόσκληση ενδιαφέροντος η Μητροπολιτική Αναπτυξιακή 
Θεσσαλονίκης ΑΑΕ/ΟΤΑ ΟΤΑ καλεί τους µετόχους για την άσκηση του δικαιώµατος 
προτίµησης στη διαδικασία αύξησης µετοχικού κεφαλαίου.  
Σύµφωνα µε την από 6-12-2016 (αρ.πρωτ. ∆ήµου 43078/9-12-2016)  επιστολή της 
Προέδρου του ∆.Σ. της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ: 
 
«…το δικαίωµα άσκησης προτίµησης των µετόχων κατά την Νοµοθεσία προβλέπει 
δυνατότητα συµµετοχής στην αύξηση Κεφαλαίου στο ύψος του ποσοστού το οποίο ο κάθε 
ΟΤΑ - Μέτοχος κατέχει. Με την διαδικασία αυτή η ποσοστιαία σύνθεση του Κεφαλαίου 
παραµένει όπως έχει διαµορφωθεί στο παρελθόν. Αν και εφόσον δεν εκδηλωθεί ζήτηση στο 
µέγιστο ύψος του ποσοστού τότε η αύξηση του Κεφαλαίου µπορεί να κλείσει σε ποσόν 
µικρότερο της αρχικής απόφασης ή µε απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου να διατεθεί σε 
µετόχους που το επιθυµούν σε ποσοστό µεγαλύτερο του υφιστάµενου ή µε διάθεση µετοχών 
σε τρίτους ∆ηµόσιους και Κοινωνικούς Εταίρους. 

Κατά την τελευταία περίοδο ανασυγκρότησης της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ και σε πολλές διαδικασίες 
και διαβουλεύσεις σε επίπεδο ∆ηµάρχων εκφράστηκε η αναγκαιότητα αλλά και η βούληση 
µιας πιο ισορροπηµένης κατανοµής των ποσοστών και του Κεφαλαίου ώστε να υπάρξει 
αναλογικότερη συµµετοχή των ΟΤΑ - Μελών στις λειτουργίες και τις προοπτικές της 
Εταιρείας, ιδιαίτερα στην προσεχή περίοδο που µε βάση τις υπηρεσίες που αναπτύσσει η 
ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ καθίσταται ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ των ∆ήµων της ευρύτερης Αστικής Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης σε 
συνεργασία µε στρατηγικούς ∆ηµόσιους και Κοινωνικούς Εταίρους της πόλης (ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ ΑΕ, ΑΠΘ, ΕΚΕΤΑ, ΣΑΣΘ κλπ). 

Για τον λόγο αυτό παρακαλούµε να µας δηλώσετε την πρόθεσή σας για συµµετοχή σας σε 
ποσοστό µεγαλύτερο ή και µικρότερο από αυτό που σας αναλογεί µε βάση την 
υπάρχουσα διάρθρωση των ποσοστών του κεφαλαίου και σύµφωνα µε την διαδικασία 
άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης, ώστε να ληφθούν υπ’ όψιν τυχόν αιτήµατα για την 
συµµετοχή του ∆ήµου σας σε ποσό µεγαλύτερου ή µικρότερου του ποσού της αύξησης του 
µετοχικού κεφαλαίου, ώστε να καλυφθεί το σύνολο της αύξησης του Κεφαλαίου από τους 
ΟΤΑ - Μέλη….» 

 
 Στη συνέχεια έθεσε υπόψη την εισήγηση του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών Υπηρεσιών κου 
∆ηµητρίου Βογιατζή  σύµφωνα µε την οποία στον προϋπολογισµό οικ. Έτους 2017 υπάρχει 
γραµµένη πίστωση ποσού 1.660,00 € στον Κ.Α. εξόδων 00.7521.002 µε τίτλο «Συµµετοχή 
του ∆ήµου Θέρµης στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΘ Α.Ε.» και εισηγείται τη λήψη 
απόφασης για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης στη διαδικασία αύξησης µετοχικού 
κεφαλαίου της Μ.Α.Θ. Αναπτυξιακή Α.Ε./Ο.Τ.Α. προκειµένου να διατηρήσει ο ∆ήµος το 
ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου (0,65%).  
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.   
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση 
που υποβλήθηκε από την Εταιρεία, καθώς και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, του Ν. 
3463/2006 (∆.Κ.Κ.) και του Ν. 3852/2010 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      µε πλειοψηφία 

 
 
Εγκρίνει την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης στη διαδικασία αύξησης µετοχικού 
κεφαλαίου της Μ.Α.Θ. Αναπτυξιακή Α.Ε./Ο.Τ.Α. προκειµένου να διατηρήσει ο ∆ήµος το 
ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου (0,65%).  
 
Στον προϋπολογισµό οικ. Έτους 2017 υπάρχει γραµµένη πίστωση ποσού 1.660,00 € στον 
Κ.Α. εξόδων 00.7521.002 µε τίτλο «Συµµετοχή του ∆ήµου Θέρµης στην αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου της ΑΝΕΘ Α.Ε.» , η οποία θα δεσµευτεί από την Οικονοµική Επιτροπή του 
∆ήµου.  
 

Καταψήφισαν οι  ∆.Σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης και Σφονδύλας ∆ηµήτριος καθώς διαφωνούν 
µε το σκοπό της εταιρείας . 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 19/2017. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

 

                ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 
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