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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 6
ης

/ 15-6-2015 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 30
ο
:  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αγιάς στη Γενική Συνέλευση της ανώνυμης μονομετοχικής 

εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΑΓΙΑΣ ΑΕ». 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 15 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 

«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 5785/10-6-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους 

Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 

3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Αράπης Χρήστος 5. Βατζιάς Αντίγονος 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γιαννουλέα Χριστίνα 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κασίδας Ιωάννης 

10. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
 1

 11. Μάρκου Σωτήριος 

12. Μασούρας Γεώργιος 13. Μπάτσικας Βασίλειος 

14. Λέτσιος Βασίλειος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος 

16. Ριζούλης Στέφανος 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Σουλιώτης Θεόδωρος 

20. Τσιώνης Αστέριος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος  

Απόντες 

23. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 24. Ζιούλη Αναστασία 

25. Κούκας Γεώργιος 26. Μπεϊνάς Αντώνιος 

27. Σιμούλης Θωμάς  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα. 

 

                                                 
1
 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

http://www.dimosagias.gr/
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), 

Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), Κολοβός Κων/νος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), 

Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και 

Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας). 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης.  

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 

κ. Δημήτριος Παπακώστας και η Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα.  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 30
ο
:  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αγιάς στη Γενική Συνέλευση της ανώνυμης μονομετοχικής 

εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΑΓΙΑΣ ΑΕ». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας κ. Βασίλειος Λέτσιος, που έθεσε 

υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«H ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΕ αποτελεί ανώνυμη μονομετοχική 

εταιρεία ΟΤΑ του άρθρου 266 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006). 

 

Με την υπ’ αριθμ. 39/2015 (ΑΔΑ: 7ΘΜ7ΟΕΕ8-ΤΡΒ) ΔΣ απόφαση της ανωτέρω δημοτικής ΑΕ κοινοποιήθηκε 

στο Δήμο Αγιάς η ΓΣ της εταιρείας στην οποία καλείται να προσέλθει ο μέτοχος για συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της πέμπτης εταιρικής χρήσης 1/1/2014 έως 31/12/2014 μετά της 

επί αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 

χρήσης 1/1/2014 ως 31/12/2014. 

H Τακτική Γ.Σ. συνέρχεται το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου κάθε 

εταιρικής χρήσης (άρθρου 25 του Κ.Ν.2190/1920). Ενόψει της λήξης των διαχειριστικών περιόδων (εταιρικών 

χρήσεων) στις 31 Δεκεμβρίου ή στις 30 Ιουνίου κάθε έτους, ο χρόνος συνόδου της Τακτικής Γ.Σ. ορίζεται 

μέχρι τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους στην πρώτη περίπτωση και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους 

στη δεύτερη περίπτωση. Όσον αφορά τη Δ.Ε. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΑΓΙΑΣ Α.Ε. αυτή ορίζεται έως 30 Ιουνίου κάθε χρόνου.  

 

Όσον αφορά τη δημοσίευση του ισολογισμού, αυτή πρέπει να πραγματοποιείται 20 ημέρες πριν τη Γ.Σ. (παρ. 1 

του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920). Με το άρθρο 232 του Ν. 4072/2012, θεσπίσθηκε ο «Περιορισμός 

υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων» και ειδικότερα στο άρθρο αυτό, 

αναφέρονται τα εξής: “Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα 

έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ, αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των 

δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει 

καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας……..….. Δεδομένου ότι «οι προθεσμίες (που προβλέπει ο 

Ν.2190/1920 και ο Ν.3190/1955) και που συνδέονται με τη δημοσίευση σε έντυπα μέσα (δηλαδή των 20 

ημερών πριν την γενική συνέλευση), λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία 

ανακοίνωσε στο οικείο Μητρώο (δηλαδή στο ΓΕΜΗ) την κάθε ανάρτηση στην ιστοσελίδα (και δεν εκκινούν 

από την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η ανάρτησή των).” Η ανάρτηση για την δημοτική εταιρεία Α.Ε. 

πραγματοποιήθηκε στην ιστοσελίδα της www.campingstomio.gr και τα στοιχεία έχουν κατατεθεί στο ΓΕΜΗ 

εντός των νόμιμων προθεσμιών.  
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Όσο η εταιρεία παραμένει ανώνυμος εταιρεία ΟΤΑ του άρθρου 266 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 

3463/2006) με μοναδικό μέτοχο τον Δήμο Αγιάς, τη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το Δημοτικό 

Συμβούλιο Αγιάς, ως ένα, όχι σαν μεμονωμένα άτομα.  

 

Αναλογικώς εφαρμοζομένων των διατάξεων περί των μονομετοχικών εταιρειών καλείται το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς όπως ορίσει έναν εκπρόσωπό του, ο οποίος θα προσέλθει στη ΓΣ της 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΕ στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 12 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: 

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της πέμπτης εταιρικής χρήσης 1/1/2014 έως 31/12/2014 μετά της 

επί αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 

χρήσης 1/1/2014 ως 31/12/2014. 

Η απόφαση θα κοινοποιηθεί στη δημοτική ΑΕ».  

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

Ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνης είπε στην τοποθέτησή του: «Θα ήθελα να συμπληρώσω στην 

εισήγησή μας, τα εξής:  Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί 

μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο. Η ίδρυση ανώνυμης εταιρείας ως 

μονοπρόσωπης ή η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα μόνο πρόσωπο, καθώς και τα στοιχεία του 

μοναδικού μετόχου της, υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.» (Ν. 3604/2007, άρθρο 3, 

παρ. & Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 1, παρ. 3). 

H ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποτελεί 

ανώνυμη μονομετοχική εταιρεία ΟΤΑ του άρθρου 266 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (καταστατικό, 

άρθρο 1, παρ. 2). Όσο η εταιρεία παραμένει ανώνυμος εταιρεία ΟΤΑ του άρθρου 266 του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) με μοναδικό μέτοχο τον Δήμο Αγιάς, τη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί 

το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, αναλογικώς εφαρμοζομένων των διατάξεων που ισχύουν (καταστατικό, άρθρο 

10, παρ. 1).  

Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος 

προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης. (ΚΝ 2190/1920, άρθρο 32, παρ. 2 & Ν.3604/2007, 

άρθρο 40, παρ. 2)». 

 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» κ. 

Κασίδας Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: «Εμείς ως “Λαϊκή Συσπείρωση” διαφωνούμε με την ύπαρξη 

Ανωνύμων Εταιρειών στους Δήμους και δεν θα παραστούμε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 

Εταιρείας». 

 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ.  Καλαγιάς Γρηγόριος 

είπε στην τοποθέτησή του: «Εμείς προτείνουμε να συμμετάσχει όλο το δημοτικό Συμβούλιο στη Γενική 

Συνέλευση, ώστε να ενημερωθούν όλοι οι δημοτικοί Σύμβουλοι για τη λειτουργία της. Μετά την τοποθέτηση 

του κ. Κασίδα αυτό δεν είναι εφικτό. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί και πρέπει η μειοψηφία να συμμετέχει με τα 

2/5 των μετοχών. Δεν δεχόμαστε να εκπροσωπήσει το δημοτικό Συμβούλιο μόνον ο Δήμαρχος και θα 

καταψηφίσουμε».  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. Ολύμπιος 

Αθανάσιος είπε στην τοποθέτησή του: «Θα συνταχθώ με την παράταξή μου. Αλλά θέλω να σημειωθεί ότι 

όσον αφορά τη Γενική Συνέλευση, εγώ συμφωνώ ως προς τον Ισολογισμό και διαφωνώ ως προς την απαλλαγή 

από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου». 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. 

Τριανταφύλλου Αθανάσιος είπε στην τοποθέτησή του: «Δεν αποδέχομαι την εισήγησή σας. Επιμένω στην 

τήρηση του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 10 του οποίου προβλέπεται ότι όσο η Εταιρεία 

παραμένει Ανώνυμος Εταιρεία Ο.Τ.Α., του άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ. του Ν. 3463/2006 , με μοναδικό μέτοχο τον 

Δήμο Αγιάς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς. Εξάλλου είναι γνωστό 

ότι η Γενική Συνέλευση είναι κυρίαρχο όργανο και πάντως ευρύτερο του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε αυτό 
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πρόκειται για Εταιρείες, Συνεταιρισμούς, Συλλόγους κλπ. Δεν είναι δυνατόν η Γενική Συνέλευση να 

απαρτίζεται από το Διοικητικό Συμβουλίου και ένα επιπλέον μέλος, των εκπρόσωπο δηλαδή του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Και πως θα ενημερωθούν για όσα συμβαίνουν στην Εταιρεία τα μέλη του δημοτικού Συμβουλίου; 

Και πως εγώ θα εκφράσω τις ενστάσεις μου, τις επιφυλάξεις μου ή τις καταγγελίες μου; Θα εκφράσει τις 

θέσεις μου αυτές ο εκπρόσωπος και στην προκειμένη ο Δήμαρχος; Ποιός θα με αποκλείσει από την ενεργό 

συμμετοχή μου στην Γενική Συνέλευση ως μέλος της; Γι’ αυτούς τους λόγους καταψηφίζω την πρότασή σας» 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Λέτσιου Βασίλειου, 

- την υπ’ αριθμ. 39/2015 (ΑΔΑ: 7ΘΜ7ΟΕΕ8-ΤΡΒ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης 

μονομετοχικής εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε.», 

- τις διατάξεις του άρθρου 266 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), 

- τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 και του Ν.3190/1955,  

- τις τοποθετήσεις του Δημάρχου και των δημοτικών Συμβούλων, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 
Α. Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου Αγιάς στη Γενική Συνέλευση της ανώνυμης μονομετοχικής εταιρείας 

ΟΤΑ με την επωνυμία : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε.» τον 

Δήμαρχο Αγιάς κ. Αντώνη Γκουντάρα και στην περίπτωση απουσίας του τον Αντιδήμαρχο Βασίλειο 

Λέτσιο, ο οποίος θα προσέλθει στη Γενική Συνέλευση της ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΕ στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 μ.μ. για συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: 

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της πέμπτης εταιρικής χρήσης 1/1/2014 έως 31/12/2014 μετά 

της επί αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα 

της χρήσης 1/1/2014 ως 31/12/2014. 

 

Β. Η απόφαση να κοινοποιηθεί στη δημοτική ανώνυμη μονομετοχική εταιρεία ΟΤΑ με την επωνυμία: 

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε.».  

 

Μειοψήφισαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ.κ. Καλαγιάς 

Γρηγόριος (επικεφαλής), Αναστασίου Ιωάννης, Βατζιάς Αντίγονος, Μασούρας Γεώργιος, Ολύμπιος 

Αθανάσιος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της 

παρούσας. 

 

Ψήφισε «παρών» και μειοψήφισε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας: «Λαϊκή 

Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» κ. Ιωάννης Κασίδας, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι 

της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 119/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 

ΑΔΑ: ΨΞΗΤΩ6Ι-6ΤΖ
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