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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  36/2017      

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ 

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 2.708/9.2.2017 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 23 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Μάρκου ∆ιονύσιος 

3 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 15 Μουράτογλου Ιωάννης  

4 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 16 Ρυσάφης Αντώνιος 

5 Γιώγας ∆ηµήτριος  17 Σαµλίδης Μιχαήλ 
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6 ∆ασκάλου Χρήστος  18 Σόντρας Ιωάννης  

7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 19 Ταµβίσκου Ευτυχία  

8 ∆ίου Αναστάσιος 20 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

9 Ζδρου Αικατερίνη  21 Τσιβόγλου Χρήστος  

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 22 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  23 Χατζόγλου Ιωάννης 

12 Κούκος Γεώργιος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Βερικούκης Χρήστος 6 Πέτκος Χρήστος 

2 Πασχάλης Αλέξανδρος 7 Φουνταλής Μιχαήλ 

 

Μετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης, συζητήθηκαν τα 

θέµατα ηµερήσιας διάταξης µε την εξής σειρά:  9ο έως 17ο και 1ο έως 8ο. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Πέτκος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη 

συζήτηση του 3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το 

λόγο στον ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Γιάννου, ο οποίος εξέθεσε τα εξής: 

«Στην εταιρία µε την επωνυµία «Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ» ο 

∆ήµος Έδεσσας συµµετέχει ως µεγαλύτερος µέτοχος µε ποσοστό 39,08 %. Η εταιρία 

αυτή διοικείται νόµιµα από τα καταστατικά της όργανα, δηλαδή από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο και από τη Γενική Συνέλευση.  

Η Γενική Συνέλευση της εταιρίας είναι το κορυφαίο συλλογικό όργανο, το οποίο 

εκλέγει και το συµβούλιο που την διοικεί, συγκαλείται δε τακτικά τουλάχιστον µία 

φορά κάθε έτος, ενώ έκτακτα όταν προκύπτει ανάγκη και κρίνεται απαραίτητο από το 
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∆.Σ., αλλά και κατόπιν αιτήσεως των µετόχων που εκπροσωπούν τα 2/3 του εταιρικού 

κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.  

 Σύµφωνα µε το καταστατικό τα µέλη του ∆.Σ. έχουν: α] Υποχρέωση πίστης 

(αρ.22α παρ.6 του Ν.2190/1920). Κύρια εκδήλωση της υποχρέωσης πίστης είναι η 

υποχρέωση µη ανταγωνισµού των συµφερόντων της εταιρίας, β] Υποχρέωση αποχής 

από ορισµένες συναλλαγές µε την εταιρία – άρθρο 23α του Ν.2190/1920, γ] 

Υποχρέωση εχεµύθειας (αρ.22 παρ.3 του Ν.2190/1920) και δ] Υποχρέωση θεραπείας 

εταιρικών συµφερόντων. Να µην επιδιώκουν δηλαδή ίδια συµφέροντα που αντιβαίνουν 

στα συµφέροντα της εταιρίας (αρ.22α παρ.3α του Ν2190/1920). 

  Μετά τις τελευταίες δηµοσιεύσεις στον τοπικό τύπο, τις αδικαιολόγητες 

απουσίες µελών ∆.Σ., που οδήγησαν σε αναβολές των συνεδριάσεων του ∆.Σ. της 

επιχείρησης, γεγονός που δεν προάγει την αποτελεσµατική και εύρυθµη λειτουργία της 

εταιρείας, αντίθετα οδηγεί σε απώλεια προγραµµάτων και εκθέτει σε άµεσο κίνδυνο την 

βιωσιµότητα της, προτείνω τη σύγκληση έκτακτου ∆.Σ. προκειµένου να συζητηθούν 

όλα τα θέµατα δυσλειτουργίας που εµφανίσθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστηµα και 

τη λήψη απόφασης για σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. µε µοναδικό θέµα την εκλογή νέου 

∆.Σ. Υπογραµµίζεται δε ότι η Γενική Συνέλευση, µπορεί οποτεδήποτε και µε 

αιτιολογηµένη απόφασή της να ανακαλέσει την εξουσία µελών του ∆.Σ, και αυτό γιατί 

το συµβούλιο πρέπει να απολαµβάνει της εµπιστοσύνης της εταιρίας, όπως εκφράζεται 

µέσω της Γ.Σ.  

Ως εκ τούτου, προτείνεται, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η υποβολή αιτήµατος 

σύγκλησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας µε την επωνυµία «Αναπτυξιακή 

Πέλλας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ» µε µοναδικό θέµα την εκλογή νέου ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου.  

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. Ιωάννη 

Σόντρα και Γεώργιο Παρθενόπουλο, προκειµένου να θέσουν ερωτήσεις σχετικά µε το 

θέµα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

Εγκρίνει την υποβολή αιτήµατος σύγκλησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 

εταιρίας µε την επωνυµία «Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ» µε µοναδικό 

θέµα την εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  36/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  23.2.2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα,  Γιώγας ∆ηµήτριος,  

∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης Βασίλειος, ∆ίου 

Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος, 

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου ∆ιονύσιος, 

Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος,    

Πέτκος Χρήστος, Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, 

Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, 

Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Γραφείο ∆ηµάρχου κα Ξ. Μήτσκου 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

 - ∆ήµαρχος κ. ∆. Γιάννου 

 

 


