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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 9/2021 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 148/2021
Πεξίιεςε
Έγθξηζε αγνξάο από ηνλ Γήκν Βέξνηαο, ζην πνζνζηό
πνπ ηνπ αλαινγεί, ησλ κεηνρώλ ησλ πξώελ Δ.Α..
Βέξνηαο, Νάνπζαο Αιεμάλδξεηαο, ζηελ εηαηξία κε ηελ
επσλπκία «ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΖΜΑΘΗΑ Α.Δ.» θαη
δηαθξηηηθό ηίηιν «ΑΝ.ΖΜΑ. Α.Δ.»
ήκεξα 23 Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2021 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάξηε θαη ώξα 18:00 ζπλήιζε
δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ύζηεξα από ηελ κε
εκεξνκελία 18-06-2021 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δόζεθε ζ’ όινπο ηνπο
πκβνύινπο, ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 67 ηνπ λ.3852/2010, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη
ηξνπνπνηήζεθε από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019, ηεο ππ’ αξηζ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 3060 ΚΤΑ
(ΦΔΚ Β΄ 89/16-1-2021) θαη ηεο ππ’ αξηζ. 60249/22-9-2020 εγθπθιίνπ ηνπ Τπ.Δζσηεξηθώλ.
Γηαπηζηώζεθε όηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ επί
ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 33 κέιε:
Παξόληεο
1) Ζ.Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδόπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ.
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6) Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8)
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβόπνπινο, 11) Θ.
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξόπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) .Σδήκα, 18) Δ.Κειεζίδεο,
19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20) Κ.Παινπθίδεο, 21) Γ.Ππξηλόο, 22)
Υ.Σζηνύληαο, 23) Ν.Λαδόπνπινο, 24) Π.Παπιίδεο, 25)
Γ.Γνπιηίδεο, 26) Γ.Μηραειίδεο, 27) Β.ηεθαλόπνπινο, 28)
Α.Μαξθνύιεο, 29) Κ.Σξνρόπνπινο, 30) Κ.Θενδσξίδεο, 31)
Γ.Ράιιε, 32) Γ.Μειηόπνπινο, 33) Η.Σζαλαμίδεο.

Απόληεο
Μ.νπκειίδεο,Ν.Αγγέινπ,
Υ.Κειεζίδεο,.ηνπγηάλλνο,
Π.Μνπρηάξε, Γ.Σζαλαθηζίδεο,
Γ.Γεκεξηδίδεο, Α.πκεσλίδνπ

Παξόληεο πξόεδξνη θαη εθπξόζσπνη Κνηλνηήησλ
Απόληεο πξόεδξνη & εθπξόζσπνη Κνηλνηήησλ
Γ.Σζηινγηάλλεο, .Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνύινπ, Δ.Υεηκσλόπνπινο, Α.Εεζηόπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο,
Η.Βνξγηαηδίδεο, Γ.Ληιηόπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο,
Η.ηδεξόπνπινο, Ν.Μαξγαξηηόπνπινο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκώλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βύδαο,
Γ.ίηαο, Δ.Παγνύξαο, Π. Πνηακόπνπινο, Α.Πηηνύιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

εκείσζε: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε απνρώξεζε ν θ.Κ.Θενδσξίδεο θαη πξνζήιζαλ νη θ.θ. .Σδήκα,
Λ.Αθξηβόπνπινο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ πξαθηηθνύ επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζαλ νη θ.θ Ζ.Σζηθιίδεο,
Γ.Μηραειίδεο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 147/2021 απνρώξεζε ν θ.Λ.Αθξηβόπνπινο θαη πξνζήιζε ν θ Ζ.Σζηθιίδεο
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ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 8-6-2021 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο
Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
Ζ Αλώλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΖΜΑΘΗΑ ΑΔ» θαη ηνλ
δηαθξηηηθό ηίηιν «ΑΝ.ΖΜ.Α Α.Δ.», αξρηθά ζπζηάζεθε λόκηκα κε ην κε αξηζκό 4322/2.6.1995
ζπκβόιαην ζύζηαζεο Αλώλπκεο εηαηξείαο ηεο πκβνιαηνγξάθνπ Βέξνηαο Παλαγηώηαο Κνιέηα
πνπ δεκνζηεύζεθε λόκηκα ζην Σεύρνο Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ θαη Δ.Π.Δ. ΦΔΚ 3373/26.6.1995.
ην πιαίζην ηεο 19εο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο, απνθαζίζηεθε ε
ηξνπνπνίεζε ηεο επσλπκίαο ηεο σο εμήο: «ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΝΟΜΟΤ ΖΜΑΘΗΑ Α.Δ. −
Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ», κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΑΝ.ΖΜ.Α Α.Δ.». Ζ ηξνπνπνίεζε
απηή δεκνζηεύηεθε ζην ΦΔΚ/ Σεύρνο Αλώλπκσλ Δηαηξεηώλ θαη Δηαηξεηώλ Πεξηνξηζκέλεο
Δπζύλεο.
θνπόο ηεο εηαηξείαο είλαη ε ζπκβνιή ζηελ αμηνπνίεζε, αλάπηπμε, ζπληήξεζε θαη
πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πόξσλ, ε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ θαη παξαγσγηθνύ
δπλακηθνύ θαη γεληθόηεξα ε ζπκβνιή ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ Ννκνύ
Ζκαζίαο θαη εθόζνλ δεηεζεί θαη άιισλ πεξηνρώλ.
ηελ παξαπάλσ εηαηξεία ν Γήκνο Βέξνηαο είλαη κέηνρνο θαηέρνληαο ζπλνιηθά 1.450
κεηνρέο (πνζνζηό ζην κεηνρηθό θεθάιαην 22,05%) νλνκαζηηθήο αμίαο είθνζη ελλέα (29,0) επξώ ε
θάζε κία ( αλαιπηηθά νη πξώελ Γήκνη θαηείραλ: Βέξνηαο 750 κεηνρέο πνζνζηό ζην κεηνρηθό
θεθάιαην 11,41%, θαη Απ Παύινπ, Βεξγίλαο, Γνβξά θαη Μαθεδνλίδνο κε 175 κεηνρέο έθαζηνο
θαη πνζνζηό ζην κεηνρηθό θεθάιαην 2,66% έθαζηνο).
Με ην ππ αξηζ πξση 135/24-5-2021 έγγξαθν, ε ΑΝΖΜΑ ΑΔ ελεκέξσζε ηνπο κεηόρνπο
ηεο ΑΝΖΜΑ θαη κεηαμύ απηώλ θαη ηνλ Γήκν Βέξνηαο όηη, ε γεληθή ζπλέιεπζε ηελ 21/5/2021
απνθάζηζε, κεηαμύ άιισλ ζεκάησλ, ηελ δηάζεζε θαη εμαγνξά ησλ κεηνρώλ ησλ ελώζεσλ ΔΑ
Βέξνηαο-Νάνπζαο-Αιεμάλδξεηαο. Οη πξνο δηάζεζε κεηνρέο ησλ αλσηέξσ ελώζεσλ αλέξρνληαη ζε
1.750 , κε νλνκαζηηθή αμία 29,00 επξώ εθάζηε. Δλ όςεη ηεο κεηαηξνπήο ηεο εηαηξείαο ζε
Αλαπηπμηαθό Οξγαληζκό ζα πξέπεη νη κέηνρνη, κέρξη ηελ 31-5-2021 λα ελεκεξώζνπλ ηελ
ΑΝΖΜΑ γηα ηελ πξόζεζε εμαγνξάο κεηνρώλ θαηά ην πθηζηάκελν πνζνζηό ζπκκεηνρήο ζηελ
ΑΝΖΜΑ ΑΔ.
Πίλαθαο κεηνρώλ κε δηθαίσκα εμαγνξάο
α/α Μέηνρνο

Μεηνρέο
Αμία
νλνκαζηηθή αμία
1
Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
376
Υ
29,0 10.904,00 επξώ
2
Γήκνο Βέξνηαο
547
Υ
29,0 15.863,00 επξώ
3
Γήκνο Νάνπζαο
442
Υ
29,0 12.818,00 επξώ
4
Γήκνο Αιεμάλδξεηαο
385
Υ
29,0 11.165,00 επξώ
ύλνια
1.750
60.750,00 επξώ
Με ην ππ αξηζ πξση 9619/27-5-2021 έγγξαθν, ν Γήκνο Βέξνηαο απάληεζε όηη πξνηίζεηαη
λα εμαγνξάζεη ηηο κεηνρέο θαηά ην πνζνζηό πνπ ηνπ αλαινγεί.
Σν γξαθείν Ννκηθώλ κε ην 10189/3-5-2021 έγγξαθν γλσκνδνηεί γηα ηελ δπλαηόηεηα ηνπ
Γήκνπ λα αγνξάζεη κεηνρέο Αλσλύκνπ εηαηξείαο ζηελ νπνία είλαη ήδε κέηνρνο κεηνςεθηθνύ
κεξηδίνπ θαη έρεη δηθαίσκα πξνηίκεζεο».
Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν. 3852/2010, αλαθέξεη επί ιέμεη ηα εμήο:
"2. Οη δήκνη δελ επηηξέπεηαη λα ζπληζηνύλ ή λα ζπκκεηέρνπλ ζε άιιεο αλώλπκεο εηαηξείεο,
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, εθηόο από εθείλεο πνπ είραλ ζπζηαζεί
κέρξη ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο λόκνπ θαη ππό ηελ επηθύιαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 194
απηνύ."
Σν άξζξν 265 ηνπ λ. 3463/2006 αλαθέξεη , επίζεο, επί ιέμεη ηα εμήο:
“1. Γήκνη ή Κνηλόηεηεο, κόλνη ή κε Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο ή θαη άιινπο θνξείο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή ηξίηνπο, δύλαληαη λα ζπληζηνύλ αλώλπκεο εηαηξείεο, νη νπνίεο
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ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εκπνξηθήο θαη θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη ηηο
εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο ησλ επόκελσλ παξαγξάθσλ.
α. Οη Γήκνη, νη Κνηλόηεηεο, νη Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη νη ινηπνί θνξείο Σνπηθήο
ΑπηνΓηνίθεζεο δηαηεξνύλ πάληνηε θνηλέο κε πξνλνκηνύρεο κεηνρέο, πνπ αληηπξνζσπεύνπλ
αζξνηζηηθά ηελ πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. Καηά ην ππόινηπν κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ
ην Γεκόζην θαη θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ.
β. Οιεο νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο θαη δελ εηζάγνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ. Οη
θνηλέο κεηνρέο είλαη δεζκεπκέλεο νλνκαζηηθέο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 3
ηνπ θ.λ. 2190/1920, θαη νη πξνλνκηνύρεο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.
γ. Αλ ε επηρείξεζε ιπζεί, νη Ο.Σ.Α. πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή έρνπλ δηθαίσκα
πξνηίκεζεο γηα ηελ αγνξά ηεο εθπνηνύκελεο πεξηνπζίαο.
2. Οη Γήκνη θαη νη Κνηλόηεηεο επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε άιιεο αλώλπκεο εηαηξείεο
πέξαλ απηώλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ. Πξνο ηνύην απαηηείηαη απόθαζε ηνπ νηθείνπ ζπκβνπιίνπ κε
ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ. Οη Γήκνη θαη νη Κνηλόηεηεο θαη
νη αλώλπκεο εηαηξίεο ηεο παξαγξάθνπ 1 δελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε πνδνζθαηξηθέο,
ηξαπεδηθέο θαη αζθαιηζηηθέο αλώλπκεο εηαηξίεο.
3. Οη αλώλπκεο εηαηξείεο Ο.Σ.Α. ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ δελ
επηρνξεγνύληαη άκεζα ή έκκεζα από Ο.Σ.Α.. Καη` εμαίξεζε, είλαη επηηξεπηή ε επηρνξήγεζε από
Ο.Σ.Α. λεζησηηθώλ πεξηνρώλ αλώλπκεο εηαηξείαο ή λαπηηθήο εηαηξείαο ηνπ λ. 959/1979, πνπ
απηνί έρνπλ ζπζηήζεη ή ζπκκεηέρνπλ θαηά πιεηνςεθία ζην εηαηξηθό ηνπο θεθάιαην γηα ηε
δηεμαγσγή ζαιάζζησλ ζπγθνηλσληώλ θαη κεηαθνξώλ, θαζώο επίζεο θαη ζηηο πεξηπηώζεηο γηα ηηο
νπνίεο πθίζηαηαη εηδηθή λνκνζεηηθή ξύζκηζε.
"4. Οη αλώλπκεο εηαηξείεο ΟΣΑ, κε εμαίξεζε ηηο αλαπηπμηαθέο αλώλπκεο εηαηξείεο, ηα
Γεκνηηθά Πεξηθεξεηαθά Θέαηξα (ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ.), ηα δεκνηηθά θαη ηνπ δηαδεκνηηθνύ ραξαθηήξα
ζέαηξα πνπ έρνπλ ηε κνξθή αλώλπκεο εηαηξείαο δελ ζπκκεηέρνπλ ζε Πξνγξακκαηηθέο
ζπκβάζεηο."
5. Γελ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε ή ε ύζηαζε εκπξάγκαηνπ βάξνπο επί αθίλεηεο
πεξηνπζίαο πνπ έρεη εηζθεξζεί από Γήκν ή Κνηλόηεηα ζε αλώλπκε εηαηξεία, ηελ νπνία έρεη
ζπζηήζεη ή ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο ζθνπνύ, ρσξίο ηελ
πξνεγνύκελε έγθξηζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
6. ………………7………………….
8. Οη αλώλπκεο εηαηξείεο Ο.Σ.Α. ζπγρσλεύνληαη, δηαζπώληαη ή ιύνληαη ζύκθσλα κε ηηο
νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920, όπσο ηζρύεη.
Λύνληαη ππνρξεσηηθώο, αλ γηα ηξεηο ζπλερείο εηαηξηθέο ρξήζεηο κεηά δηεηία από ηελ
ίδξπζή ηνπο είλαη δεκηνγόλεο ή, αλ γηα ηζάξηζκεο θνξέο εληόο δεθαεηίαο ηα ίδηα απηώλ θεθάιαηα,
όπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην ππόδεηγκα ηζνινγηζκνύ πνπ πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 42γ ηνπ θ.λ.
2190/1920, όπσο ηζρύεη, γίλνπλ θαηώηεξα ηνπ πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ηνπ κεηνρηθνύ
θεθαιαίνπ.
ηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ θ.λ. 2190/1920, ηπρόλ αύμεζε ηνπ
εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ πνπ θαηαβάιιεηαη από ηνπο Ο.Σ.Α. δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη πνζνζηό
κεγαιύηεξν ηνπ ελόο δεύηεξνπ (1/2) απηνύ.
…………………………………………………………………………… .»
ηελ ππόςε πεξίπησζε, όπσο πξνθύπηεη από ηελ γξακκαηηθή εξκελεία ησλ
πξναλαθεξζεηζώλ δηαηάμεσλ, έρσ ηελ γλώκε, όηη δελ ππάξρεη, θώιπκα ζπκκεηνρήο ζηελ ελ ιόγσ
δεκνπξαζία, θαζόζνλ ε ζπκκεηνρή καο ζηελ ελ ιόγσ ΑΔ θαη κάιηζηα κε δηθαίσκα πξνηίκεζεο,
ήηαλ παιαηόηεξε ηεο ηζρύνο ηεο δηάηαμεο ηνπ λ. 3852/2010.
Δλ θαηαθιείδη, έρσ ηελ γλώκε, όηη δελ πθίζηαηαη λνκηθό θώιπκα ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ
Βέξνηαο, ζηελ ελ ιόγσ δηαδηθαζία αγνξάο ησλ κεηνρώλ, αζθώληαο ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο,
εθόζνλ ην επηζπκεί, εθθεύγνληαο ηεο παξνύζαο ην νπζηαζηηθό ζέκα ηεο ζθνπηκόηεηαο αγνξάο.»
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
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Μειηόπνπινο: Ο Γήκνο Βέξνηαο ζα αγνξάζεη 547 κεηνρέο έλαληη πνζνύ 15.863€ όπσο
γξάθεηε ζην εηζεγεηηθό. Ση σθέιεηα πξνζδνθά ν Γ.Βέξνηαο από απηή ηελ αγνξά ησλ κεηνρώλ;
Σζηνύληαο: Όπσο μέξεηε νη ΔΑ έθιεηζαλ εδώ θαη 20 ρξόληα, έγηλε αίηεζε πηώρεπζεο,
έγηλαλ πιεηζηεξηαζκνί. Απηά ηα ζηνηρεία πνπ είλαη εύθνια ξεπζηνπνηήζηκα, νκόινγα,
ρξεόγξαθα, κεηνρέο, δελ έπξεπε λα είραλ πνπιεζεί από ηηο πξώηεο κέξεο γηα λα πάξνπλ νη
εξγαδόκελνη θαη νη ππόινηπνη δαλεηζηέο ηα ρξήκαηα ηνπο; Ξέξνπκε αλ έγηλε θάηη ηέηνην; Γηαηί δελ
πνπιήζεθαλ ή δελ πιεηζηεξηάζηεθαλ ηα 20 ρξόληα.
Ση ιόγνο ππάξρεη λα δώζνπκε ηα 15.863€; Θα γίλεη θάηη αλ έρνπκε ηηο 1.450 κεηνρέο πνπ
έρνπκε ζήκεξα ή αλ έρνπκε ηηο 1997, ζα αιιάμεη θάηη; Θα έρεη θάπνην όθεινο ν Γήκνο; Γελ
βιέπσ ηνλ ιόγν. Μέρξη ηώξα θαη ηα 11 ρξόληα πνπ ζπλελώζεθαλ νη Γήκνη, ν Γ.Βέξνηαο είλαη ν
κεγαιύηεξνο κέηνρνο, είρε θαλέλα κεγαιύηεξν πξνλόκην από ηνπο άιινπο κεηόρνπο πνπ ήηαλ
Γήκνη ή ε Πεξηθέξεηα ή ην Δπηκειεηήξην; Γελ λνκίδσ.
πλερώο δηνηθείηαη από δηνηθήζεηο πνπ έθαλε ε Ννκαξρεία από ην 1995 ή ε Πεξηθέξεηα
από ην 2010 θαη πνηέ ν Γήκνο Βέξνηαο, αλ θαη ήηαλ κεγαιύηεξνο κέηνρνο, δελ πήξε ηελ πξνεδξία
ή θάπνηα ζέζε γηα λα σθειεζεί.
Ση ελλνείηε όηαλ ιέηε εθθεύγνληαο ηεο παξνύζαο ην νπζηαζηηθό ζέκα ηεο ζθνπηκόηεηαο
αγνξάο; Κάπνηνο λα καο εμεγήζεη.
Αζιάλνγινπ: Αλ έρεηε ζθνπηκόηεηα λα αγνξάζεηε, αγνξάδεηε.
Να πσ θαη θάπνηα πξάγκαηα γηα ηελ ΑΝΖΜΑ γηαηί είκαη θαη κέινο ζηε δηνίθεζε θαη
δεηώ από ηνλ Γήκαξρν θαη από ηνλ θ.Σζαρνπξίδε ιόγσ απηήο ηεο ηδηόηεηαο κνπ λα έρσ ιόγν.
Ζ κεηαηξνπή ηεο εηαηξία ζε αλαπηπμηαθό νξγαληζκό πξνϋπνζέηεη ηε δηάζεζε ησλ κεηνρώλ
ησλ ΔΑ νη νπνίεο κέρξη ζηηγκήο πνπ είπε θαη ν Σζηνύληαο δελ είραλ νπζηαζηηθό ξόιν ζηε
δηνίθεζε, ζηελ ζπλέιεπζε θαη είραλ θαη έλα ηεξάζηην πνζνζηό θαηά εκέ γηα ηελ όιε ιεηηνπξγία
ηεο εηαηξείαο, απνηεινύζαλ ηξνρνπέδε.
Σώξα ε κεηαηξνπή ηεο Αλαπηπμηαθήο ζε αλαπηπμηαθό νξγαληζκό πξνϋπνζέηεη λα κελ
ππάξρνπλ ηδηώηεο κε θεθάιαην πάλσ από ην 3%, επνκέλσο νη ΔΑ πξέπεη λα θύγνπλ γηα λα
ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί ε εηαηξεία σο αλαπηπμηαθόο νξγαληζκόο, απηό έρεη απνθαζηζηεί από ην
Γ/θό πκβνύιην. ηα πιαίζηα απηά δξνκνινγείηαη ε δηάζεζε ησλ κεηνρώλ ησλ ΔΑ Βέξνηαο,
Αιεμάλδξεηαο, Νάνπζαο, ε παξάηαμε απνθάζηζε λα εμαζθήζεη απηό ην δηθαίσκα, ζα ην θέξνπκε
ζην Γ.. Οη ΔΑ έρνπλ πνζνζηό 30% θαη εκείο αζθνύκε ην δηθαίσκα ηεο εμαγνξάο, δει. βνεζάκε
ηελ εηαηξεία θαη νπζηαζηηθά παξακέλνπκε σο κέηνρνη κε πςειό πνζνζηό.
Ζ δηαδηθαζία ηεο εμαγνξάο πξέπεη λα νινθιεξσζεί κέρξη ηέινο ηνπ κήλα.
Ζ Πεξηθέξεηα έρεη απνθαζίζεη ηελ αγνξά, ην ίδην θαη νη Γήκνη Νάνπζαο θη Αιεμάλδξεηαο,
δε μέξσ αλ ιέεη θάηη απηό.
Ζ ΑΝΖΜΑ θέηνο έρεη κνηξάζεη 5.050.000€ θη επηπιένλ 1.450.000€. Πεξίπνπ 6.000.000€
κνίξαζε ζε επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο, ζύλνιν 6.500.000€. Ο Γήκνο κέζσ ΑΝΖΜΑ έρεη πεηύρεη
λα εθηειέζεη έξγα ηεο ηάμεο ησλ 800.000€, ε Νάνπζα 300.000€, ην ζύλνιν είλαη 1.100.000€, ε
Αιεμάλδξεηα θαζόινπ, εκείο είκαζηε σθειεκέλνη θαη από απηήλ ηελ ζρέζε κε ηελ Αλαπηπμηαθή.
Μειηόπνπινο: ηελ πξώηε ζειίδα ηνπ εηζεγεηηθνύ ζηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ζεηξέο είλαη όιε ε
νπζία ηνπ ζέκαηνο.
Δλ όςε ηεο κεηαηξνπήο ηεο εηαηξείαο ζε νξγαληζκό ζα πξέπεη νη κέηνρνη λα ελεκεξώζνπλ
θαη λα απνθαζίζνπλ γηα ηελ πξόζεζε εμαγνξάο ησλ κεηνρώλ θαηά ην πθηζηάκελν πνζνζηό
ζπκκεηνρήο ζηελ ΑΝΖΜΑ. Οη κέηνρνη, εθηόο από ηελ ΔΑ πνπ βξίζθεηε ζε εθθαζάξηζε εδώ θαη
πόζα ρξόληα. Ση είλαη απηόο ν αλαπηπμηαθόο νξγαληζκόο; Γηαηί όινη νη εξγαδόκελνη ζηνπο Γήκνπο
αληηδξνύλ, όρη ζηνλ δηθό καο θαη γηα απηό ζπλαίλεζε θαη ε Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη
ν Γ.Νάνπζαο θη ν Γ.Αιεμάλδξεηαο ζα ζπλαηλέζεη.
Ο αλαπηπμηαθόο νξγαληζκόο είλαη ην όρεκα πνπ ζα πξνρσξήζεη ηελ παξαπέξα
ηδησηηθνπνίεζε ησλ Γήκσλ, πεξί απηνύ πξόθεηηαη, ζε απηό ζα κεηαηξαπεί ε ΑΝΖΜΑ.
Όζν γηα ην ηη είλαη ε ΑΝΖΜΑ ην αθνύζακε γηα ηα έξγα θηι., δελ πξόθεηηαη λα πξνθύςεη
θακηά σθέιεηα, ζα ρξεσζεί ν Γήκνο θη νη δεκόηεο κε απηό ην πνζό θαη δελ ζα πξνθύςεη θακία
σθέιεηα κε ηελ κεηαηξνπή ζε αλαπηπμηαθό νξγαληζκό, ζα δηαιπζνύλ, ζα ηδησηηθνπνηεζνύλ
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παξαπέξα όιεο νη ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ θαη ζε απηά είκαζηε αληίζεηνη, δελ ζα ςεθίζνπκε ην
ζπγθεθξηκέλν εηζεγεηηθό.
Λπθνζηξάηεο: Θέισ λα ηνπνζεηεζώ θαη λα δώζσ θαη κηα απάληεζε ζηνλ θ.Σζηνύληα.
Δπεηδή ππήξμα κέινο ζην Γ/θό πκβνύιην ηεο ΑΝΖΜΑ ζέισ λα θαηαζέζσ ην εμήο: Ζ γεληθή
ζπλέιεπζε είλαη απηή πνπ απνθαζίδεη αλάινγα κε ην πνζνζηό πνπ έρεη θάζε κέηνρνο. Άξα κπνξεί
λα είρακε ην κεγαιύηεξν πνζνζηό λα πάξνπκε ηελ πξνεδξία, νη ζπζρεηηζκνί ήηαλ ηέηνηνη ζηνπο
άιινπο Γήκνπο θαη ηελ Πεξηθέξεηα πνπ δελ καο δίλνπλ απηό ην δηθαίσκα.
Παξόια απηά όκσο εκείο δελ πξέπεη λα ζηαζνύκε ζε απηό πνπ έηπρε ζήκεξα, π.ρ. λα είλαη
απηόο Γήκαξρνο ζηελ Νάνπζα ή ηελ Αιεμάλδξεηα, γηαηί απηνί νη ζπζρεηηζκνί αιιάδνπλ θαη δελ
μέξνπκε ηη κπνξεί λα ζπκβεί αύξην.
Απηό πνπ καο ελδηαθέξεη θαη πξέπεη λα θάλνπκε είλαη λα κεηέρνπκε ζηελ ΑΝΖΜΑ κε όζν
κεγαιύηεξν πνζνζηό κπνξνύκε γηα λα έρνπκε θαη ιόγν ύπαξμεο θαη δπλαηή θσλή πνπ ζην κέιινλ
κε κηα άιιε ζπλεξγαζία, κε έλαλ άιιν Γήκν ζα κπνξεί λα καο δώζεη αθόκα θαη ηελ πξνεδξία ή
νηηδήπνηε άιιν εκείο ζέινπκε λα έρνπκε από ηελ αλαπηπμηαθή.
Όζν ε ΑΝΖΜΑ είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη λα
ζηαζνύκε ζε απηά πνπ είπαλ πξηλ όηη: «απηό ζα είλαη ην όρεκα γηα αγνξά θηι.» αιιά ζα είλαη έλα
όρεκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο πνπ ην έρεη θάζε Πεξηθέξεηα.
Σζηνύληαο: Να πσ ζηνλ θ.Λπθνζηξάηε όηη είκαη ππέξ ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ ΑΝΖΜΑ, ην
έρσ πεη θαη ην έγξαςα, δελ μέξσ αλ άιινη ζπλάδειθνη έρνπλ ελεκέξσζε, ζαο είρα δεηήζεη πξηλ 4
κήλεο θάηη πξαθηηθά, ζαο ην ππελζπκίδσ λα ηα έρσ ησλ 10 εηώλ ηα πξαθηηθά, ηηο ελεκεξώζεηο πνπ
έθαλαλ νη εθπξόζσπνη ηνπ Γήκνπ ζηελ ζπλέιεπζε ηεο ΑΝΖΜΑ.
Ζ ΑΝΖΜΑ είλαη έλα ζνβαξό εξγαιείν. Γηαηί δελ καο θαιύπηεη ην πνζνζηό ησλ κεηνρώλ
πνπ έρνπκε θαη ν αξηζκόο ησλ 1.450 θαη πξέπεη λα δώζνπκε 15.000€; Απηό ξώηεζα, δειαδή ηη ζα
γίλεη αλ έρνπκε 1.997; Σίπνηα. Από ην 1995 δελ κπνξέζακε σο Γ.Βέξνηαο θαη ζε ζπλέρεηα ν
ζπλελσκέλνο Γήκνο, δελ κπνξέζακε θάπνηα ζηηγκή λα ζπλελλνεζνύκε κε έλαλ άιιν Γήκν ή ηελ
Πεξηθέξεηα ή λα ππάξρεη κηα ζπλελλόεζε κε όινπο λα γίλεηαη ή ελαιιαγή ζηα πξόζσπα.
Γελ κπνξεί ε Ννκαξρία θαη ε Πεξηθέξεηα επί 25 ρξόληα λα νξίδνπλ – εθιέγνπλ ηνλ
Πξόεδξν.
Σα 15.000€ γηα ηνλ Γ. Βέξνηαο δελ είλαη πνζό λα ην ζπδεηάκε αιιά είλαη έλα πνζό γηαηί
δελ ππάξρεη ιόγνο λα ην δώζνπκε. Θα ζαο δηαβάζσ κία παξάγξαθν από ηνλ ηζνινγηζκό (αδύλαηε
ε απνκαγλεηνθώλεζε ιόγσ δηαθνπήο ηεο ζύλδεζεο).
Μειηόπνπινο: Πξέπεη λα δώζνπκε βάζε ζε απηό πνπ πξναλέθεξα θαη απηό είλαη ην δνπκί
ηεο ππόζεζεο ζε αλαπηπμηαθό νξγαληζκό θαη μαλαιέσ όηη κηα ζεηξά εξγαδόκελσλ ζε Γήκνπο
αληηδξνύλ, θάηη ζα έρνπλ δεη πνπ εδώ δελ κπνξεί λα εηπσζεί.
Σν όηη ην ςεθίδνπλ θαη νη άιιεο ηνπηθέο δηνηθήζεηο καδί κε ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο είλαη πξνθαλέο, γηαηί ηα θόκκαηα απηώλ πνπ δηνηθνύλ έρνπλ απνθαζίζεη ηελ αιιαγή
ηεο ΑΝΖΜΑ ζε αλαπηπμηαθό νξγαληζκό θαη σο όρεκα λα θάλνπλ απηό πνπ πξεζβεύνπλ ζηελ
παξαπέξα ηδησηηθνπνίεζε ησλ Γήκσλ. Μπνξεί ζηελ δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ λα είλαη δύν παξαηάμεηο
άιια λα είλαη θαη κία ηξίηε πνπ κόλν ζηηο εθεκεξίδεο από όηη θαίλεηαη θαη ζηα sites δηαθσλεί κε
ηελ πνιηηηθή πνπ αζθείηαη ζηνλ Γήκν Βέξνηαο
Αλαθέξνκαη ζηελ παξάηαμε ηνπ θ.Παπιίδε πνπ ζε όια ηα ζεκαληηθά θαη ηα δεπηεξεύνληα
ζπκθσλεί, θαίλεηαη από ηηο ςεθνθνξίεο.
ε απηό ην ζεκαληηθό δήηεκα πξόιαβε λα πεη πξηλ αθόκα ην ζπδεηήζνπκε όηη ην ςεθίδεη.
Άξα γηα πνηα δηαθσλία κηιάκε απνξώ θαη εγώ θαη νη δεκόηεο, ζε ηη δηαθσλεί; Πνηα είλαη ε
δηαθνξά ηεο παξάηαμεο ηνπ θ.Παπιίδε ζε όια ηα ζεκαληηθά ηνπ Γήκνπ θαη γηα πνηα αιιαγή
πνιηηηθήο κηιάεη κόλν γηα αιιαγή πξνζώπσλ κηιάεη γηα ην πνηνο ζα θάηζεη ζηελ θαξέθια.
Γηα απηό είλαη όιεο νη δηακάρεο θαη ηα δηθαζηήξηα θαη ε ππνβάζκηζε απηνύ ηνπ Γ θαη
ησλ ζπλεδξηάζεσλ.
Δκείο όρη κόλν ζα ςεθίζνπκε αξλεηηθά γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο ΑΝΖΜΑ ζε αλαπηπμηαθό
νξγαληζκό, θαινύκε θαη ηνπο εξγαδόκελνπο λα είλαη ζε επηθπιαθή λα ην δνύλε θαη λα ην ςάμνπλ
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ην δήηεκα ηη πξόθεηηαη λα θέξεη ζηνλ Γ.Βέξνηαο, ζηνπο δεκόηεο θαη ζηνπο εξγαδόκελνπο λα κελ
ην αθήζνπλ λα πεξάζεη.
Σζηνύληαο: Έιεγα ινηπόλ όηη είκαη ππέξ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΑΝΖΜΑ θαη ηεο ζπκκεηνρήο
καο, είπα όηη ηα 15.000€ είλαη πνιύ κηθξό πνζό γηα ηνλ Γήκν αιιά γηαηί λα ηα δώζνπκε, δελ
ππάξρεη ιόγνο.
Θα ζαο δηαβάζσ γηα ηηο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο ΑΝΖΜΑ πνπ είλαη πάξα
πνιιέο θνληά ζηα 500.000€, κεηά ηα 500.000€ πνπ δηαγξάθεθαλ θαη δελ μέξσ αλ ν Η.Σζαλαμίδεο
πήξε απάληεζε από ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο ΑΝΖΜΑ ηη έγηλαλ ηα 500.000€ πνπ κεηώζεθαλ νη
βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο;
Θα ζαο δηαβάζσ από ηελ έθζεζε ηνπ ηζνινγηζκνύ κηα παξάγξαθν «ζην ζεκείν απηό
αλαθέξνπκε ηελ πηζαλόηεηα θηλδύλνπ πηώρεπζεο ηεο εηαηξείαο ζηελ πεξίπησζε αδπλακίαο
εμόθιεζεο ησλ πηζησηώλ καο, ζηνλ ρξόλν πνπ ζα απαηηήζνπλ ηα ρξήκαηα ηνπο, θαζώο δύλαηαη
απηνί λα ππνβάινπλ αίηεκα πηώρεπζήο ηεο», δειαδή αλ εκείο ζήκεξα πάξνπκε κηα απόθαζε λα
δώζνπκε ηα 15.000€ θη αύξην θάπνηνο δαλεηζηήο θάλεη κηα αίηεζε πηώρεπζεο ε ΑΝΖΜΑ ζα
θιείζεη, γηαηί όπσο ιέεη δελ έρεη λα πιεξώζεη, γηα απηό δελ ζα ςεθίζσ ηελ εμαγνξά ησλ 547
κεηνρώλ.
Παπιίδεο: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο. Δδώ ππάξρεη κηα αιινίσζε απηώλ πνπ ιέκε θαη γίλνληαη,
δελ πξόθεηηαη λα καο ξίρλνπλ επζύλεο επεηδή ιέκε όηη ςεθίδνπκε έλα ζέκα θαη λα δερόκαζηε
ρσξίο λα αηηηνινγνύκε.
Δκείο δελ ζέινπκε λα απεκπνιήζεη ν Γήκνο δηθαηώκαηα ζηελ ΑΝΖΜΑ θαη ζα ην
ςεθίζνπκε θαη ίζσο ηζάκπα λα ην ζπδεηάλε θάπνηνη, γηαηί εδώ είλαη Γ δελ είλαη θεληξηθή
πνιηηηθή ζθελή, νύηε λα βάδνπλ ζην ζηόκα καο ιόγηα, ζα ην ζηεξίμνπκε, ζα ην ςεθίζνπκε, ην
ζεσξνύκε επλόεην ην ζέκα. Γειαδή αλ δελ πάξνπκε εκείο ηηο κεηνρέο δελ ζα ηηο πάξεη άιινο
Γήκνο; Ση ζα ιέκε κεηά όηη απηνί έρνπλ ηελ πιεηνςεθία θαη εκείο αδηαθνξνύζακε;
Μειηόπνπινο: Γελ βνεζάηε Πξόεδξε, επί ηεο δηαδηθαζίαο καο απεπζύλεηε ηνλ ιόγν, καο
ιέηε πνηνο ζα πάξεη ηνλ ιόγν, ζεθώλνπκε ην ρέξη γηα πξσηνκηιία, δεπηεξνκηιία. Πέληε θνξέο
δώζαηε ηνλ ιόγν ζην πξνιαιήζαληα. Όινη νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη λα πάξνπλ ηνλ ιόγν όηαλ
πξέπεη θαη ηη ζα πνπλ.
Γήκαξρνο: Ζ ΑΝΖΜΑ σο αλαπηπμηαθόο νξγαληζκόο είλαη εξγαιείν, απηό ην εξγαιείν
ιείπεη από ηνλ Γήκν, ε ΑΝΑΔ δελ ππάξρεη εδώ θαη ρξόληα θαη είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν.
Πξνθαλώο δελ είλαη ν ζθνπόο ε πξνεδξία ζε έλα ηέηνην εξγαιείν θαη δελ ήηαλ ην δήηεκα γηα καο
αλ ήηαλ θάπνηνο πξόεδξνο από ηνλ Γήκν ή αλ είλαη από ηελ πεξηθέξεηα ή από άιινλ Γήκν.
Δκάο καο ελδηαθέξεη ε αληηπξνζώπεπζε. Όπσο είπε θαη ν θ.Αζιάλνγινπ, έρνπκε πάξεη 4
έξγα κέζσ ηνπ Leader, λα ζπκίζσ θεξθίδεο Αγ. Γεσξγίνπ, ε πιαηεία ζην Μαθξνρώξη κπξνζηά
από ην παιηό Γεκαξρείν, ην θηήξην ηνπ πνιηηηζηηθνύ ζπιιόγνπ ζηε Ν. Νηθνκήδεηα, όπσο ε
Βηβιηνζήθε από ηελ ΚΔΠΑ.
Πξνθαλήο ε ρξεζηκόηεηα. Ρεηνξηθά ζα πσ ζηνλ θ.Σζηνύληα όηη κε ηελ ινγηθή λα κελ
πάξνπκε ην παξαπάλσ πνζνζηό, ηόηε λα πνπιήζνπκε 10% θαη λα πάξνπκε 15.000δ. Γελ ζα είλαη
θαη ηίπνηα ηα 15.000€ πνπ ζα πάξνπκε εκείο γηα ηνλ Γήκν αιιά ηη δηαθνξά έρεη από ην 22% πνπ
έρνπκε ηώξα κε ην 12% πνπ ζα έρνπκε κεηά; Πξνθαλώο θη έρεη δηαθνξά.
Πξόεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο Αιεμάλδξνπ
Σζαρνπξίδε;
Οη δεκνηηθνί ζύκβνπινη Α.Μαξθνύιεο, Κ.Σξνρόπνπινο απείραλ από ηελ ςεθνθνξία ηνπ
παξόληνο ζέκαηνο
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε ςήθηζαλ
είθνζη πέληε (25) δεκνηηθνί ζύκβνπινη, νη: Ζ.Σζηθιίδεο, Β.Παπαδόπνπινο, .Αζιάλνγινπ,
Κ.Ρίδνο, Θ.Θενδσξίδεο, Α.Σζαρνπξίδεο, .Γηακάληεο, Β.Λπθνζηξάηεο, Κ.Γξεγνξηάδεο,
Θ.Κνξσλάο, Α.Λαδαξίδεο, Α.ηδεξόπνπινο, Α.Γέιιαο, Λ.Αζιαλίδεο, Γ.Μπαηζαξά, .Σδήκα,
Δ.Κειεζίδεο, Κ.Βαζηιεηάδεο, Κ.Παινπθίδεο, Γ.Ππξηλόο, Ν.Λαδόπνπινο, Π.Παπιίδεο,
Γ.Γνπιηίδεο, Β.ηεθαλόπνπινο, Γ.Ράιιε.
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Αξλεηηθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη Υ.Σζηνύληαο, Γ.Μειηόπνπινο,
Η.Σζαλαμίδεο
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 8-6-2021 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο Αιεμάλδξνπ
Σζαρνπξίδε.
2.- Σν κε αξ. πξση. 135/24-5-2021 έγγξαθν ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ
ΖΜΑΘΗΑ Α.Δ.».
3.- Σν κε αξ. πξση. 9619/27-5-2021 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
4.- Σν κε αξ. πξση. 10189/3-6-2021 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο
5.- Όηη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ έηνπο 2021 θαη ζηνλ ΚΑ. 10.7521.004 κε ηίηιν «Δμαγνξά
κεηνρώλ ηεο ΑΝΖΜΑ Α.Δ. θαηνρήο ησλ ελώζεσλ ΔΑ Βέξνηαο-ΔΑ Νάνπζαο-ΔΑ
Αιεμάλδξεηαο» ππάξρεη γξακκέλε ζρεηηθή πίζησζε.
6.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
7.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018, ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019, ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ λ.
3852/2010 θαη ηνπ άξζξνπ 265 ηνπ λ.3463/2006.
Απνθαζίδεη θαηά Πιεηνςεθία
Δγθξίλεη ηελ αγνξά από ηνλ Γήκν Βέξνηαο, ζην πνζνζηό πνπ ηνπ αλαινγεί, ησλ κεηνρώλ
ησλ πξώελ Δ.Α.. Βέξνηαο, Νάνπζαο Αιεμάλδξεηαο, ζηελ εηαηξία κε ηελ επσλπκία
«ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΖΜΑΘΗΑ Α.Δ.» θαη δηαθξηηηθό ηίηιν «ΑΝ.ΖΜΑ. Α.Δ.», ήηνη 547 κεηνρέο
νλνκαζηηθήο αμίαο 29,00€/κεηνρή θαη ζπλνιηθνύ πνζνύ 15.863,00€ (δει. 547 κεηνρέο Υ
29,00€/κεηνρή = 15.863,00€)
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Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 148 / 2021
.............................................................................................……….................................
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριστομένης Λαζαρίδης
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδόπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβόπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξόπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλόο
Σζηνύληαο
Λαδόπνπινο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
ηεθαλόπνπινο
Μαξθνύιεο
Σξνρόπνπινο
Θενδσξίδεο
Ράιιε
Μειηόπνπινο
Σζαλαμίδεο

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 25-6-2021
Ο Γήμαρχος
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