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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΣΤΙΣ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  182/2019      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

11. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΕΛΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 

ΟΤΑ  

 

 Σήμερα M. Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 και ώρα 14.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 7129/19.4.2019 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 16 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 10 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  

3 Βερικούκης Χρήστος  11 Πέτκος Χρήστος  

4 Γιώγας Δημήτριος  12 Ρυσάφης Αντώνιος 

5 Δασκάλου Χρήστος  13 Σαμλίδης Μιχαήλ 

6 Δημητριάδης Βασίλειος 14 Σόντρας Ιωάννης  

ΑΔΑ: ΩΚΤ9ΩΡΠ-ΝΕ9



 2 

7 Δίου Αναστάσιος 15 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

8 Ζδρου Αικατερίνη  16 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 7 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 8 Ταμβίσκου Ευτυχία  

3 Κούκος Γεώργιος 9 Ταπαζίδης Δημήτριος 

4 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 10 Τσιβόγλου Χρήστος  

5 Μάρκου Διονύσιος 11 Φουνταλής Μιχαήλ  

6 Μουράτογλου Ιωάννης   

 

Η συζήτηση του 15ου θέματος διεκόπη και συνεχίστηκε στο τέλος της 

συνεδρίασης, μετά την συζήτηση όλων των υπολοίπων θεμάτων.  

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μουράτογλου προσήλθε στη συνεδρίαση 

μετά τη συζήτηση και ψήφιση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αντώνιος Ρυσάφης αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος, δηλώνοντας ότι θα ψηφίσει το νέο 

σχέδιο κανονισμού άρδευσης και δεν συμμετείχε στη συζήτηση και ψήφιση των 16ου 

έως 19ου θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Αναστασία Ιατρίδου - Βλαδίκα αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος και δεν συμμετείχε στη ψήφισή του, 

αλλά και στη συζήτηση και ψήφιση των 16ου έως 19ου θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Δασκάλου αποχώρησε πριν τη ψήφιση 

του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.  

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της 

Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που 

περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν 

τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α.  Αγ. Αθανασίου κ. Βασίλειος Νάντσης 

β. Άγρα κ. Θεόφιλος Καραμπάσης 
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γ. Βρυτών κ. Θωμάς Τζαβέλλας 

δ. Καρυδιάς κ. Πέτρος Πασιαλής 

ε. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος.  

στ. Σωτήρας κ. Αθανάσιος Μπογόιτσης  

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση, έως τη συνέχιση συζήτησης του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος 

του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τα θέματα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 19.4.2019 εισήγηση του Δημάρχου, η 

οποία έχει ως εξής: 

«Ο Δήμος Έδεσσας είναι μέτοχος στην «Αναπτυξιακή Πέλλας - Αναπτυξιακή 

Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» (διακριτικός τίτλος ΑΝ.ΠΕ Α.Ε.), κατέχοντας το 39,08% του 

συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.  

Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποφάσισε (Πρακτικό Επαναληπτικής Ετήσιας 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων Νο 47/05.09.2018) την αύξηση του 

Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατόν πέντε χιλιάδες εξακόσια σαράντα οκτώ ευρώ 

(105.648,00 €), με την έκδοση 1.200 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 

88,04 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 9212/05.02.2019 

έγγραφο της ΑΝ.ΠΕ. ΑΕ Ο.Τ.Α., ο Δήμος μπορεί να ασκήσει δικαίωμα προτίμησης 

στην αύξηση αυτή, κατά το ποσοστό που του αντιστοιχεί (39,08% του Μετοχικού 

κεφαλαίου) ήτοι 41.290,76 €, δηλαδή 469 μετοχές. 

Στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον και παρ’ όλο που ΑΝ.ΠΕ 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 υλοποιήσει το επενδυτικό πρόγραμμα που έχει εγκριθεί στα πλαίσια του 

Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοκ – ΤΟΠΙΚΗ 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» του ΠΑΑ 2014-2020, το 

Δεκέμβριο του 2016,  

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

στην Ε’ προγραμματική περίοδο, και  

γ) να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητά της τα αμέσως 

επόμενα χρόνια. 

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.ΠΕ ΑΕ  από τη σύστασή της μέχρι 

σήμερα. 

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

σχεδιάζει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και σε νέους τομείς που θα επιφέρει  

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, 

παρακαλώ στην προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να εισάγεται το 

θέμα για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Πέλλας και το 

Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:  

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 Έδεσσας σύμφωνα με το δικαίωμα προτίμησης. 

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

αδιάθετων, μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τους 

μετόχους». 

           Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Δημότη κ. Θεόδωρο Κουκουλή και στον 

Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αντώνιο Ρυσάφη  προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους 

και να θέσουν ερωτήσεις για το θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 252 & 253  του Ν.3463/2006  
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α) Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Έδεσσας στην αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου της «Αναπτυξιακής Πέλλας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.», 

ασκώντας το δικαίωμα προτίμησης πλήρως, με την προμήθεια  469  μετοχών 

(ονομαστικής αξίας 88,04  ευρώ έκαστην) αντί συνολικού ποσού σαράντα ενός 

χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (41.290,76 €). 

  Β) Σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων μετοχών μετά την άσκηση του 

δικαιώματος προτίμησης από τους μετόχους, ο Δήμος Έδεσσας     δεν    προτίθεται να 

αγοράσει επιπλέον μετοχές. 

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

την περαίωση των παραπάνω. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  182/2019 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  13.5.2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Βερικούκης Χρήστος,  Γιώγας Δημήτριος,  Δασκάλου  

Χρήστος, Δημητριάδης Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, 

 Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία,  

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Μουράτογλου Ιωάννης, 

Παρθενόπουλος Γεώργιος,   Πέτκος Χρήστος,  

 Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, 

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Γραφείο Δημάρχου Ξ. Μήτσκου 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

- Πρόεδρο Δ.Σ. ΑΝ.ΠΕ. Μ.  Ζωγράφου - Τσαντάκη 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

-  Πρ/νη Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Μ. 

Καλούση 

- Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών  Μ. Ρούσκα 

- Αντιδήμαρχο Οικονομικών  Ι. Μουράτογλου 
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