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∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθµ. 03/17-01-2017 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης.
Αριθµ. Απόφ. 4/2017

ΘΕΜΑ :
Εκποίηση των µετοχών της
Ανώνυµης
Εταιρείας
Εµφιάλωσης
&
Εµπορίας Μεταλλικού Νερού «Σουρωτή»
που κατέχει ο ∆ήµος Θέρµης.

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 :
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Αγοραστούδη Ευγενία

2
3
4

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος
(αποχώρησε πρίν από τη συζήτηση του
3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξη).
Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος
∆.Σ.)
Αναγνώστου Πασχάλης
Αποστόλου Στυλιανός
Βογιατζής ∆ηµήτριος
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Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή
Γκιζάρης Στέργιος
Ζελιλίδης ∆αµιανός
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Ιωσηφίδης Ιωάννης

8

Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος
Γκουστίλης Θεόδωρος
Λαγός Νικόλαος προσήλθε πρίν τη
συζήτηση του 2ου θέµατος
Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
Τριανταφυλλίδου Ιωάννα
Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα
προσήλθε πρίν τη συζήτηση του 2ου
θέµατος
Σαραφιανός Χρήστος προσήλθε πρίν τη
συζήτηση του 2ου θέµατος
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Καραουλάνης ∆ηµήτριος
Καρκατζίνος Νικόλαος
Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)
Κεφαλάς Ανέστης
Κουγιουµτζίδης Σταύρος
Κοντοπίδης Γεώργιος
Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)
Μουστάκας Βασίλειος
Μπίκος Κωνσταντίνος
Πονερίδης Παναγιώτης

1

ΑΠΟΝΤΕΣ
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20
21
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Πράτανος Απόστολος
Σαµαράς Σωκράτης
Σφονδύλας ∆ηµήτριος
Λιάντας ∆ηµήτριος
Τιτέλης Κωνσταντίνος
Τσολάκης Απόστολος
Χρυσοχόου Παύλος

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 εισηγούµενη το 2ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα έθεσε υπόψη την από 5-12017 εισήγηση του ∆ηµάρχου κ. Θεοδώρου Παπαδόπουλου µε την οποία αιτείται τη
συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκποίηση των µετοχών της Ανώνυµης Εταιρείας
Εµφιάλωσης & Εµπορίας Μεταλλικού Νερού «Σουρωτή» που κατέχει ο ∆ήµος Θέρµης.
Σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση ο ∆ήµος Θέρµης κατέχει ποσοστό 15,9% των µετοχών
της ανώνυµης εταιρείας εµφιάλωσης και εµπορίας µεταλλικού νερού ΣΟΥΡΩΤΗ. Οι µετοχές
αυτές περιήλθαν στην κατοχή του ∆ήµου Θέρµης µετά τη συνένωση µε τον ∆ήµο Βασιλικών
µε την εφαρµογή του Σχεδίου Καλλικράτης (ν. 3852/2010). Το ποσοστό αυτό καθιστούσε τον
∆ήµο Θέρµης µέχρι το πρόσφατο παρελθόν ως έναν από τους σηµαντικότερους µετόχους
της εν λόγω ανώνυµης εταιρείας. Ο ∆ήµος Θέρµης συµµετείχε στα όργανα διοίκησης της
εταιρείας µε εκπρόσωπό του κυρίως για να διασφαλίσει την κοινωνική ανταπόδοση της
λειτουργίας σε σχέση µε την τοπική κοινωνία της Σουρωτής και τη βιωσιµότητα της εταιρείας
και όχι για λόγους επιχειρηµατικού κέρδους.
Ωστόσο, πρόσφατα µέσα από διαδικασίες εκποίησης µέσω τραπεζών αλλά και
αγοραπωλησίες µετοχών που κατείχαν κυρίως ιδιώτες µέτοχοι (δηλαδή όχι θεσµικοί ή
εταιρείες) η µετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει αλλάξει και στο νέο µετοχικό σχήµα
συµµετέχουν πλέον επιχειρηµατικά συγκροτήµατα τα οποία έχουν διασφαλίσει µεγάλα
ποσοστά και διακηρύσσουν την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών που θα αναδείξει
περισσότερο την εταιρεία και θα την καταστήσει κερδοφόρο και επωφελή για την τοπική και
εθνική οικονοµία. Οι συγκεκριµένες νέες συνθήκες αποτελούν ταυτόχρονα πρόκληση αλλά
και ευκαιρία και για τον ∆ήµο µας.
Η περιοχή της Σουρωτής έχει ανάγκη από παρεµβάσεις σε επίπεδο υποδοµών. Ωστόσο, µε
τις παρούσες οικονοµικές συνθήκες και την υποχρηµατοδότηση των ΟΤΑ, ο ∆ήµος Θέρµης
παρά την οικονοµική σταθερότητα που παρουσιάζει δεν είναι σε θέση να χρηµατοδοτήσει
µεγάλα έργα υποδοµής. Ένα από αυτά που πραγµατικά είναι απαραίτητο αλλά και κρίσιµο
για την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Σουρωτής είναι η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου.
Πρόκειται για ένα σηµαντικό έργο που ο ∆ήµος Θέρµης θα µπορέσει να υλοποιήσει αν έχει
στη διάθεσή του ανάλογους πόρους. Σηµειώνουµε ότι ο ∆ήµος Θέρµης για το συγκεκριµένο
έργο έχει ολοκληρωµένες µελέτες καθώς και εγκεκριµένη µελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.
Κατά συνέπεια σε αυτή τη χρονική συγκυρία που υπάρχει επιχειρηµατικό ενδιαφέρον για την
ανάπτυξη της ΣΟΥΡΩΤΗΣ Α.Ε. θα φανεί χρήσιµο αν προχωρήσει ο ∆ήµος σε διαδικασία
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δηµόσιας πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκποίηση ενός µέρους των µετοχών που
κατέχει ο ∆ήµος ώστε να είµαστε σε θέση να υλοποιήσουµε το προαναφερόµενο έργο. Ο
∆ήµος έχει τη δυνατότητα να εκποιήσει το 10,9 % των µετοχών του, το οποίο εκτιµάται ότι θα
αποφέρει ένα ικανό ποσό για την προαναφερόµενη παρέµβαση. O ∆ήµος θα συνεχίσει να
κατέχει ποσοστό ίσο µε 5% ώστε να συνεχίσει να έχει ουσιαστικό λόγο στην αναπτυξιακή
πορεία της εταιρείας µέσω των δικαιωµάτων που της παρέχει ο ν. 2190/1920 (δικαιώµατα
µειοψηφίας).
Το τίµηµα του ποσοστού που θα εκποιηθεί (10,9 %) θα καθοριστεί από επιτροπή η οποία
αποτελείται από δύο (2) δηµοτικούς συµβούλους που ορίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και έναν
µηχανικό που ορίζει µε απόφασή του ο ∆ήµαρχος.
Ύστερα από τα παραπάνω ο κ. ∆ήµαρχος εισηγείται τη λήψη απόφασης από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο για :
1. Την εκποίηση των µετοχών της ΣΟΥΡΩΤΗΣ Α.Ε. του που κατέχει ο ∆ήµος Θέρµης και
που αντιστοιχεί στο 10,9% των µετοχών της εταιρείας
2. Την αποκλειστική διάθεση του προϊόντος της εκποίησης για την κατασκευή του
αποχετευτικού δικτύου της κοινότητας της Σουρωτής και τη διάθεση τυχόν υπολοίπου
για την εκτέλεση άλλων έργων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 186 του
νόµου 3463/2006.
3. Τον ορισµό δύο δηµοτικών συµβούλων µε τα αναπληρωµατικά τους µέλη για τον
καθορισµό του τιµήµατος.
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το λόγο πήρε ο ∆ήµαρχος ο οποίος προσέθεσε ότι ο ∆ήµος διατηρεί το 5% προκειµένου να
έχει τα δικαιώµατα της καταστατικής µειοψηφίας και δεσµεύεται να το διατηρήσει και σε
ενδεχόµενη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου Τα χρήµατα θα επενδυθούν σε έργα υποδοµής
που έχει ανάγκη ο ∆ήµος και αντικειµενικά η λύση που προτείνεται είναι η καλύτερη για το
σκοπό αυτό. Η εκποίηση θα ωφελήσει το ∆ήµο και µέσω της αναβάθµισης της επιχείρησης,
καθώς το τοπικό αυτό φυσικό προϊόν θα γίνει γνωστό παγκοσµίως. Όπως και να έχει η τύχη
της ΣΟΥΡΩΤΗΣ είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το ∆ήµο Θέρµης και λόγω της άδειας
λειτουργίας και της παραχώρησης
του χώρου που έχουν γίνει στο όνοµα της πρώην
κοινότητας Σουρωτής. Ο δήµος θα καταθέσει φάκελο για την παράταση της αδείας για
ακόµη 40 έτη. Τέλος ο ∆ήµος δεν µπορεί και δεν πρέπει να σταθεί εµπόδιο στην ανάπτυξης
της επιχείρησης και θα πρέπει να συµµετέχει συµβολικά και στη διοίκησή της.
Ο ∆.Σ. Πράτανος Απόστολος θεωρεί ότι η εισήγηση αποτελεί µία ισορροπηµένη πρόταση
καθώς το δίληµµα είναι πως διασφαλίζεται καλύτερα η τοπική κοινωνία. Σίγουρα µε την
παρακολούθηση και την παρέµβαση του ∆ήµου µε τη διατήρηση αυτού του ποσοστού που
προτείνεται αλλά και µέσω της ανάπτυξης της επιχείρησης . Απαιτείται η συνεργασία και όχι
η αντιπαλότητα ενώ µε την εκποίηση µέρους του περιουσιακού αυτού στοιχείου θα
µπορέσουν να γίνουν απαραίτητα έργα υποδοµής.
Ο ∆.Σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης είπε ότι η µετοχική σύνθεση έχει διαµορφωθεί έτσι ώστε
µικρή αξία έχει η ύπαρξη και παρουσία του ∆ήµου πρακτικά. Στην πορεία θα υπάρξει
χειροτέρευση των συνθηκών εργασίας των εργαζοµένων . Η επιχειρηµατολογία δεν βρίσκει
σύµφωνη την παράταξη ενώ η κατασκευή των έργων υποδοµής πρέπει να γίνει µέσω της
πίεσης για χρηµατοδότηση.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση της Προέδρου και του ∆ηµάρχου το, άρθρο 199 του ν. 3463/2006 «Κινητά
Πράγµατα ∆ήµων και Κοινοτήτων» , του Ν. 2190/1920 καθώς και τις σχετικές διατάξεις του
Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του Ν. 3852/2010
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

µε πλειοψηφία

1.
Την εκποίηση των µετοχών της ΣΟΥΡΩΤΗΣ Α.Ε. του που κατέχει ο ∆ήµος Θέρµης και
που αντιστοιχεί στο 10,9% των µετοχών της εταιρείας µε τη διαδικασία φανερής δηµόσιας
πλειοδοτικής δηµοπρασίας. O ∆ήµος θα συνεχίσει να κατέχει ποσοστό ίσο µε 5% ώστε να
συνεχίσει να έχει ουσιαστικό λόγο στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας µέσω των
δικαιωµάτων που της παρέχει ο ν. 2190/1920 (δικαιώµατα µειοψηφίας).
2.
Την αποκλειστική διάθεση του προϊόντος της εκποίησης για την κατασκευή του
αποχετευτικού δικτύου της κοινότητας της Σουρωτής και τη διάθεση τυχόν υπολοίπου για την
εκτέλεση άλλων έργων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 186 του νόµου
3463/2006.
Η περιοχή της Σουρωτής έχει ανάγκη από παρεµβάσεις σε επίπεδο υποδοµών. Ωστόσο, µε
τις παρούσες οικονοµικές συνθήκες και την υποχρηµατοδότηση των ΟΤΑ, ο ∆ήµος Θέρµης
παρά την οικονοµική σταθερότητα που παρουσιάζει δεν είναι σε θέση να χρηµατοδοτήσει
µεγάλα έργα υποδοµής. Ένα από αυτά που πραγµατικά είναι απαραίτητο αλλά και κρίσιµο
για την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Σουρωτής είναι η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου.
Πρόκειται για ένα σηµαντικό έργο που ο ∆ήµος Θέρµης θα µπορέσει να υλοποιήσει αν έχει
στη διάθεσή του ανάλογους πόρους.
Ο ∆ήµος Θέρµης για το συγκεκριµένο έργο έχει ολοκληρωµένες µελέτες καθώς και
εγκεκριµένη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
3. Ορίζει ως µέλη της επιτροπής εκτίµησης του προς εκποίηση ακινήτου :
α) τον κο Βογιατζή ∆ηµήτριο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, ο οποίος ορίζεται και Πρόεδρος της
επιτροπής µε αναπληρώτρια την κα Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή , ∆ηµοτική Σύµβουλο
β) τον κο Πράτανο Απόστολο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο µε αναπληρωµατικό τον κο Μοσχόπουλο
Μοσχόπουλο, αναπληρωµατικό µέλος.
Το τρίτο µέλος της επιτροπής (υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου και το
αναπληρωµατικό του ) θα ορισθεί µε απόφαση του ∆ηµάρχου.
Παρών δήλωσε ο ∆.Σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης
Μειοψήφησε ο ∆.Σ. Σφονδύλας ∆ηµήτριος.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 4/2017.
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

