ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 16/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 438/2010
Περίληψη
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο μετοχικό κεφάλαιο της
Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ «Ψηφιακές πόλεις Κεντρικής
Ελλάδας Α.Ε.» και καταβολής υπόλοιπου ποσού».
Σήμερα 5 Ιουλίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 1-7-2010 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή

22. Ε.
23. Γ.

Γουναράς
Ορφανίδης

Σ.
Ν.
Ε.
Ι.

Aπόντες
Μηλιόπουλος
Τσιαμήτρος
Σοφιανίδης
Καλαϊτζίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθε ο κ. Μ. Τρανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Παπαστεργίου, Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 441/2010 απόφασης προήλθε
ο κ. Α. Παπαστεργίου.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 442/2010 απόφασης προήλθε
ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.
Ακριβόπουλος, Α. Τσιάρας.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 443/2010 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Γ. Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 451/2010 απόφασης
προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 457/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 459/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 461/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 479/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Γ. Κάκαρης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο Ανάπτυξης &
Οικονομικών Παύλο Παυλίδη, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Μετά τη σύσταση της εταιρείας «Ψηφιακές πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε.»
το κεφάλαιο αυτής διαμορφώθηκε στο ποσό των 550.000,00, συνεπώς η συμμετοχή
του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των € 50.000,00 συνολικά. Με την αριθ. 694/2008
απόφαση του Δ.Σ. είχε εγκριθεί η καταβολή ποσού € 20.000,00 στο αρχικό κεφάλαιο
και τώρα το Δ.Σ. πρέπει να αποφασίσει για την καταβολή του υπολοίπου ποσού των €
30.000,00 και για να μην υπάρχει καθυστέρηση στη λειτουργία της εταιρείας εξαιτίας
του Δήμου, προτείνω τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος.
Πρόεδρος: Συμφωνεί στο σώμα με την πρόταση του αντιδημάρχου κ. Π.
Παυλίδη;
Σύμβουλοι: Ναι.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Στη συνέχεια αφού συναίνεσε η Δήμαρχος και δέχθηκε το συμβούλιο να
συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην
ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, ο πρόεδρος εισηγούμενος το
θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 5-7-2010 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Παύλου Παυλίδη, που έχει ως εξής:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με την 694/08 ομόφωνη απόφασή του
Α) Ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας, ως εταίρου, στην υπό σύσταση
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ψηφιακές πόλεις Κεντρικής
Ελλάδας Α.Ε.» και τη συμμετοχή του στο αρχικό κεφάλαιο αυτής με το ποσό των €
20.000,00.
Β) Τροποποίησε τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2008, ως εξής:
Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο (Κ.Α. 9111)
ποσό € 20.000,00 και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με Κ.Α. 10/7513.001 και
τίτλο «Συμμετοχή στο κεφάλαιο της Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ με διακριτικό τίτλο
‘«Ψηφιακές πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε.’» από Ίδια Έσοδα και
Γ) Ψήφισε τη σχετική πίστωση.
Με την σύσταση της εταιρίας το τελικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στα €550.000,00
και άρα η συμμετοχή του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των € 50.000,00 οπότε ο Δήμος
μας θα πρέπει να καταβάλλει και το υπόλοιπο ποσό των € 30.000,00
Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 252 του ν 3463/2006 ,
προβλέπεται ότι « 1. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν να συνιστούν ή να
συμμετέχουν σε επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τις
παρακάτω ειδικότερες ρυθμίσεις. Οι επιτρεπόμενες μορφές των επιχειρήσεων αυτών
είναι οι εξής:
α. Δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις.
β. Ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α..
4. Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. που συνιστώνται βάσει ειδικών διατάξεων νόμου, οι οποίες
διέπουν την οργάνωση και λειτουργία τους, αποτελούν αντίστοιχες επιχειρήσεις Ο.Τ.Α.
ειδικού σκοπού.»
Στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους και στον Κ.Α. 10/7521.001
με τίτλο «Συμμετοχή στο κεφάλαιο της Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ με διακριτικό τίτλο
Ψηφιακές πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε.'» υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση
ύψους € 30.000,00 με σημερινό υπόλοιπο € 30.000,00.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει για την έγκριση ή μη της καταβολής του υπολοίπου της συμμετοχής του

Δήμου στο μετοχικό κεφάλαιο της Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ με διακριτικό τίτλο «
Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδος Α.Ε » ύψους € 30.000,00 ψηφίζοντας τις
σχετικές πιστώσεις σε βάρος του Κ.Α. 10/7521.001 με τίτλο «Συμμετοχή στο
κεφάλαιο της Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ με διακριτικό τίτλο Ψηφιακές πόλεις
Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε.'» του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους.
Σκουμπόπουλος: Αφού παρακάτω στο 7ο θέμα έχετε θέμα για τη σχετική
τροποποίηση του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, δεν
χρειαζόταν να βάλετε έκτακτο για την καταβολή. Αρκεί εκείνη η απόφαση.
Συμφωνούμε για την καταβολή του υπολοίπου ποσού των € 30.000,00.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 5-7-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Π. Παυλίδη.
2.- Την αριθ. 694/2008 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η τη συμμετοχή του
Δήμου Βέροιας, ως εταίρου, στην υπό σύσταση Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία με
την επωνυμία «Ψηφιακές πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε.» και τη συμμετοχή του στο
αρχικό κεφάλαιο αυτής με το ποσό των € 20.000,00 καθώς και η αντίστοιχη
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2008.
3.- Ότι με τη σύσταση της παραπάνω εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής
διαμορφώθηκε στο ποσό των € 550.000,00 και η συμμετοχή του Δήμου σ’ αυτό στο
συνολικό ποσό των € 50.000,00.
4.- Την αναγκαιότητα καταβολής του υπολοίπου ποσού των € 30.000,00 για τη
συμμετοχή του Δήμου στο μετοχικό κεφάλαιο της παραπάνω εταιρείας.
5.- Τις διατάξεις των άρθρων 93, 95 & 252 (παρ. 1 & 4) του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στο μετοχικό κεφάλαιο, ποσού
€ 550.000,00, της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. με την επωνυμία
«Ψηφιακές πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε.», στην οποία μετέχει ως εταίρος, με το
συνολικό ποσό των € 50.000,00.
Γ) Εγκρίνει την καταβολή του υπολοίπου ποσού των € 30.000,00 για τη
συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στο μετοχικό κεφάλαιο της παραπάνω Α.Ε..

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 438 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Ν.
Α.
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Κ.
Μ.
Γ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 7-7-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Ορφανίδης

