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ΑΔΑ: ΩΝΙΜΩ9Ο-ΓΙΚ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 15/2020 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 220/2020
Πεξίιεςε
Οξηζκόο εθπξνζώπσλ ηνπ Γήκνπ ζηελ Σαθηηθή
Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΑΝ.ΖΜΑ. Α.Δ.
ήκεξα 24 Ασγούζηοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ώξα 18:00
ζπλήιζε δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ύζηεξα από ηελ κε
εκεξνκελία 20-8-2020 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.
Γηαπηζηώζεθε όηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ επί
ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 36 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδόπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Β.Λπθνζηξάηεο, Κ.Βαζηιεηάδεο,
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8) Κ. Υ.Κειεζίδεο, .ηνπγηάλλνο,
Γξεγνξηάδεο, 9) Λ.Αθξηβόπνπινο, 10) Θ. Κνξσλάο, 11) Α. Α.πκεσλίδνπ
Λαδαξίδεο, 12) Α.ηδεξόπνπινο, 13)Α.Γέιιαο, 14)Λ.Αζιαλίδεο,
15)Γ.Μπαηζαξά, 16) . Σδήκα, 17) Δ.Κειεζίδεο, 18)
Κ.Παινπθίδεο,
19)
Γ.Ππξηλόο,
20)Υ.Σζηνύληαο,
21)Ν.Λαδόπνπινο, 22) Π.Παπιίδεο, 23) Μ. νπκειίδεο, 24)
Γ.Γνπιηίδεο, 25) Γ.Μηραειίδεο, 26) Ν.Αγγέινπ, 27)
Β.ηεθαλόπνπινο, 28) Α.Μαξθνύιεο, 29) Κ.Σξνρόπνπινο,
30)Κ.Θενδσξίδεο, 31) Π.Μνπρηάξε, 32)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 33)
Γ.Ράιιε, 34) Γ.Γεκεξηδίδεο, 35) Γ.Μειηόπνπινο, 36)
Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
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, Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκώλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βύδαο, Γ.ίηαο,
Δ.Παγνύξαο, Π. Πνηακόπνπινο, Α.Πηηνύιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

εμείωζε: 1) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 225/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. Γ.Μειηόπνπινο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 252/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ε θ. .Σδήκα

ΑΔΑ: ΩΝΙΜΩ9Ο-ΓΙΚ
ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ Γήκαξρν Κσλζηαληίλν Βνξγηαδίδε, ν
νπνίνο εμέζεζε ζην ζώκα ηα εμήο:
Εεηώ από ην Γ.. ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο εθηάθησο επί ηνπ ζέκαηνο ηνπ νξηζκνύ
εθπξνζώπσλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΑΝ.ΖΜΑ. Α.Δ.. Σν ζέκα
θαηαηίζεηαη σο έθηαθην δηόηη ε γεληθή ζπλέιεπζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 9-9-2020 θαη κέρξη
ηόηε πηζαλόλ λα κε γίλεη άιιε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ..
Πξόεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ πξόηαζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο
απηνύ σο εθηάθηνπ;
Μέιε: Ναη.
ηε ζπλέρεηα, αθνύ δέρζεθε νκόθσλα ην ζπκβνύιην λα ζπδεηήζεη θαη απνθαζίζεη γηα ην
παξαθάησ ζέκα πνπ δελ είλαη γξακκέλν ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ην νπνίν έθξηλε σο
θαηεπείγνλ, ν πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην ζέκα, έζεζε ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 21-8-2020
εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ Κσλζηαληίλνπ Βνξγηαδίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
ηελ εηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΝΟΜΟΤ ΖΜΑΘΗΑ Α.Δ.Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξία Ο.Σ.Α.» θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΑΝ.ΖΜΑ. Α.Δ.», ν Γήκνο
Βέξνηαο είλαη κέηνρνο θαηέρνληαο ζπλνιηθά 1.450 κεηνρέο (πνζνζηό ζην κεηνρηθό θεθάιαην
22,05%) νλνκαζηηθήο αμίαο είθνζη ελλέα (29,00) επξώ ε θάζε κία {αλαιπηηθόηεξα νη πξώελ
Γήκνη θαηείραλ: Βέξνηαο κε 750 κεηνρέο (πνζνζηό ζην κεηνρηθό θεθάιαην 11,41%) θαη Απ.
Παύινπ, Βεξγίλαο, Γνβξάο θαη Μαθεδνλίδνο κε 175 κεηνρέο έθαζηνο (πνζνζηό ζην κεηνρηθό
θεθάιαην 2,66% )}.
Μεηά από απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο πνπ ειήθζε ζηε
ζπλεδξίαζε κε εκεξνκελία 05-08-2020, απνθαζίζηεθε ε ζύγθιεζε Σαθηηθήο Γεληθήο
πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξίαο ηελ Σεηάξηε 09-09-2020 θαη ώξα 13:30.
ηελ ζρεηηθή πξόζθιεζε πνπ εζηάιε από ηελ ΑΝ.ΖΜΑ. Α.Δ., δεηείηαη ν νξηζκόο ησλ
εθπξνζώπσλ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο
ηεο εηαηξίαο.
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ αξζ. 65 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α’ 87/07-062010) «Σν δεκνηηθό ζπκβνύιην απνθαζίδεη γηα όια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην δήκν, εθηόο από
εθείλα πνπ αλήθνπλ εθ ηνπ λόκνπ ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ δεκάξρνπ ή άιινπ νξγάλνπ ηνπ δήκνπ ή
ην ίδην ην δεκνηηθό ζπκβνύιην κεηαβίβαζε ζε επηηξνπή ηνπ».
Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ παξαθαιείηαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη:
Να νξίζεη ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Σαθηηθή
Γεληθή πλέιεπζε ηεο εηαηξίαο «ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΝΟΜΟΤ ΖΜΑΘΗΑ Α.Δ.-Αλαπηπμηαθή
Αλώλπκε Δηαηξία Ο.Σ.Α.» θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΑΝ.ΖΜΑ. Α.Δ.» ηεο 9-09-2020 θαη ζε
ελδερόκελε επαλαιεπηηθή απηήο ζε πεξίπησζε κε ύπαξμεο απαξηίαο, θαζώο θαη ζε νπνηαδήπνηε
έθηαθηε Γεληθήο πλέιεπζε ηεο εηαηξίαο έσο ην ηέινο ηνπ 2020, θαηαλέκνληαο αληίζηνηρα ηηο
κεηνρέο, σο αθνινύζσο :
1. ηπιηαλόο Αζιάλνγινπ
500 κεηνρέο
2. Υξήζηνο Σζηνύληαο
500 κεηνρέο
3. Καιιίζηξαηνο Γξεγνξηάδεο 450 κεηνρέο.
ΤΝΟΛΟ
1.450 κεηνρέο
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Μειηόπνπινο: Έλαο από ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ Γήκνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο
ΑΝ.ΖΜΑ. ήηαλ ν θ.Υ.Σζηνύληαο.
Πσο κπνξνύκε σο Γ.. λα έρνπκε ελεκέξσζε γηα ηα ηεθηαηλόκελα ζηελ ΑΝ.ΖΜΑ., γηαηί
απηά πνπ αθνύζηεθαλ δελ πεξηπνηνύλ ηηκή ζηελ ΑΝ.ΖΜΑ. θαη ζηνπο εθπξνζώπνπο ηεο.
Καηαζέησ εξώηεκα γηα ηελ πιήξε ελεκέξσζε ηνπ Γ.. όζνλ αθνξά ην ηη γίλεηαη ζηελ
ΑΝ.ΖΜΑ.
Γνπιηίδεο: Ο θ.Σζηνύληαο καο είπε πσο πήγε σο εθπξόζσπνο ησλ Γήκσλ. Οη άιινη δπν
εθπξόζσπνη γηαηί δελ πήγαλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε;
Γήκαξρνο: Σν ζέκα καο αθνξά ηνλ νξηζκό εθπξνζώπσλ. Μπνξνύκε γηα ην ζέκα λα ζαο
πνύκε όηη ζέιεηε.

ΑΔΑ: ΩΝΙΜΩ9Ο-ΓΙΚ
Γνπιηίδεο: Απηή δελ είλαη ε νπζία; Δγώ απεπζύλζεθα ζηνλ θ.Σζηνύληα, όρη ζηνλ
Γήκαξρν.
Σζηνύληαο: Όπσο είπε ν Γήκαξρνο, ην ζέκα είλαη ζπγθεθξηκέλν.
Ζ ελεκέξσζε πνπ έπξεπε λα γίλεη θη απηά πνπ ήμεξα ζαο ηα είπα ζηελ πξν εκεξήζηαο
δηάηαμεο ζπδήηεζε. Απηήλ ηε ζηηγκή ζπδεηνύκε γηα ηνπο εθπξνζώπνπο θαη ηίπνηε άιιν.
Αλ ππνβιεζεί άιιε εξώηεζε ζε επόκελε ζπλεδξίαζε θαη γλσξίδσ ην ζέκα ζα ζαο
απαληήζσ.
Γνπιηίδεο: Ωο εθπξόζσπνο δελ πήγαηε θ.Σζηνύληα;
Σζηνύληαο: Ωο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ, όρη ησλ παξαηάμεσλ. Από ηηο παξαηάμεηο ην
δήηεζα γηαηί ήζεια λα νξηζηώ θαη ην Γ.. κε όξηζε. Όηη ήμεξα ζαο ηα αλέθεξα. Σώξα όκσο
κηινύκε γηα ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη πξέπεη λα απνθαζίζνπκε επί απηνύ.
Γήκαξρνο: Ωο εθπξόζσπνη ηνπ Γήκνπ ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΑΝ.ΖΜΑ.
Α.Δ. πξνηείλσ λα ζπκκεηέρνπλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη ηπιηαλόο Αζιάλνγινπ κε 500 κεηνρέο,
Υξήζηνο Σζηνύληαο κε 500 κεηνρέο θαη ν Καιιίζηξαηνο Γξεγνξηάδεο κε 450 κεηνρέο.
Πξόεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε θαη ηελ πξόηαζε ηνπ Γεκάξρνπ;
Λεπθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη Γ.Μειηόπνπινο, Η.Σζαλαμίδεο
Γήκαξρνο: Ωο εθπξόζσπνη ηνπ Γήκνπ ζηηο Σαθηηθέο θαη Έθηαθηεο Γεληθέο πλειεύζεηο
ηεο ΑΝ.ΖΜΑ. Α.Δ. κέρξη ηηο 31-12-2020 πξνηείλσ λα ζπκκεηέρνπλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη
ηπιηαλόο Αζιάλνγινπ κε 500 κεηνρέο, Υξήζηνο Σζηνύληαο κε 500 κεηνρέο θαη ν Καιιίζηξαηνο
Γξεγνξηάδεο κε 450 κεηνρέο.
Πξόεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε θαη ηελ πξόηαζε ηνπ Γεκάξρνπ;
Λεπθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη Α.Μαξθνύιεο, Κ.Σξνρόπνπινο,
Κ.Θενδσξίδεο, Π.Μνπρηάξε, Γ.Μειηόπνπινο, Η.Σζαλαμίδεο
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο θαη ηεο πξόηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ ςήθηζαλ όινη νη ππόινηπνη
δεκνηηθνί ζύκβνπινη
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 21-8-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα θαη ηελ πξόηαζε ηνπ Γεκάξρνπ.
2.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο.
3.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018 θαη 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.
Απνθαζίδεη Οκόθσλα
Οξίδεη σο εθπξνζώπνπο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο Σαθηηθέο θαη
Έθηαθηεο Γεληθέο πλειεύζεηο ηεο εηαηξίαο «Αλαπηπμηαθή Ννκνύ Ζκαζίαο Α.Δ.-Αλαπηπμηαθή
Αλώλπκε Δηαηξία Ο.Σ.Α.» θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «ΑΝ.ΖΜΑ. Α.Δ.» κέρξη ηηο 31-12-2020, ηνπο
θάησζη δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο θαη ηνπο θαηαλέκεη ηηο κεηνρέο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο, σο εμήο:
1.
ηπιηαλόο Αζιάλνγινπ κε
500 κεηνρέο
2.
Υξήζηνο Σζηνύληαο κε
500 κεηνρέο
3.
Καιιίζηξαηνο Γξεγνξηάδεο κε
450 κεηνρέο
ΤΝΟΛΟ
1.450 κεηνρέο

ΑΔΑ: ΩΝΙΜΩ9Ο-ΓΙΚ
Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 220 / 2020
.............................................................................................……….................................
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

Αριζηομένες Λαδαρίδες
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

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

Μιταήλ οσμελίδες

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 3-9-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

