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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 3/2020 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 25/2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ’ αξηζ. 441/2018 απόθαζεο ηνπ
Γ.., πεξί έγθξηζεο α) ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ζηνλ δεκόζην
πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό-πιεηζηεξηαζκό γηα ηελ πώιεζε κεηνρώλ
ηεο εηαηξίαο «ΑΜΑΛΘΔΗΑ Α.Δ.», ηεο ππό εθθαζάξηζε ηεινύζαο
Γεπηεξνβάζκηαο Αγξνηηθήο πλεηαηξηζηηθήο Οξγάλσζεο κε ηελ
επσλπκία «Έλσζε Αγξνηηθώλ πλεηαηξηζκώλ Βέξνηαο» θαη β)
νξηζκνύ εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ.
ήκεξα 5 Φεβροσαρίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάρηη θαη ώξα 18:00
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Βέξνηαο, Μεηξνπόιεσο 46, ζην Γεκαξρείν, ύζηεξα από ηελ κε
εκεξνκελία 31-1-2020 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ.. 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.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε 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. Ρίδνο, Β.Λπθνζηξάηεο,
Θ.Θενδσξίδεο, 5)Α.Σζαρνπξίδεο, 6) .Γηακάληεο, 7) Κ. Γξεγνξηάδεο, Α.Λαδαξίδεο, Π.Μνπρηάξε,
8) Λ.Αθξηβόπνπινο, 9) Θ. Κνξσλάο, 10) Α.ηδεξόπνπινο, Γ.Γεκεξηδίδεο
11)Α.Γέιιαο, 12)Λ.Αζιαλίδεο, 13)Γ.Μπαηζαξά, 14) . Σδήκα, 15)
Δ.Κειεζίδεο, 16)Κ.Βαζηιεηάδεο, 17) Κ.Παινπθίδεο, 18) Γ.Ππξηλόο,
19)Υ.Σζηνύληαο, 20)Ν.Λαδόπνπινο, 21) Π.Παπιίδεο, 22) Μ.
νπκειίδεο, 23) Γ.Γνπιηίδεο, 24) Γ.Μηραειίδεο, 25)Υ.Κειεζίδεο, 26)
Ν.Αγγέινπ, 27) Β.ηεθαλόπνπινο, 28) Α.Μαξθνύιεο, 29)
Κ.Σξνρόπνπινο, 30) .ηνπγηάλλνο, 31)Κ.Θενδσξίδεο, 32)
Α.πκεσλίδνπ, 33)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 34) Γ.Ράιιε, 35) Γ.Μειηόπνπινο,
36) Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, Υ.Κεραΐδεο, Α.Σζαπξάλεο, Η.ηδεξόπνπινο, Η.Καξαγηάλλεο, Κ.Βύδαο, Ζ.Καξακήηζνο

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
.Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνύινπ, Δ.Υεηκσλόπνπινο, Α.Εεζηόπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο, Η.Βνξγηαηδίδεο,
Γ.Ληιηόπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκώλαο, Υ.
Σζαλαζίδεο, Γ.ίηαο, Δ.Παγνύξαο, Π. Πνηακόπνπινο, Α.Πηηνύιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε απνρώξεζε ε θ.Α.πκεσλίδνπ
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 24/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. Γ.Μηραειίδεο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 25/2020 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Ν.Αγγέινπ, Υ.Κειεζίδεο, Θ.Θενδσξίδεο θαη
πξνζήιζε ν θ.Γ.Μηραειίδεο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 27/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. Θ.Κνξσλάο θαη πξνζήιζαλ νη θ.θ. Θ.Θενδσξίδεο,
Υ.Κειεζίδεο
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 28/2020 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Κ.Θενδσξίδεο, Λ.Αθξηβόπνπινο, .ηνπγηάλλνο,
Μ.νπκειίδεο
6) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 29/2020 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Κ.Σξνρόπνπινο, Α.Μαξθνύιεο, Ζ.Σζηθιίδεο,
Υ.Κειεζίδεο, Γ.Μηραειίδεο, Β.ηεθαλόπνπινο, Γ.Γνπιηίδεο θαη πξνζήιζε ν θ.Μ.νπκειίδεο
7) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 38/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ.Π.Παπιίδεο
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ηε ζπλέρεηα ν πξνεδξεύσλ αληηπξόεδξνο 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 ηεο
ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ’ αξηζ. 441/2018 απόθαζεο ηνπ Γ..
Πξ.Αληηπξόεδξνο: πκθσλείηε γηα ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο απηνύ σο εθηάθηνπ;
Μέιε: Ναη.
ηε ζπλέρεηα, αθνύ θαη 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 πξνεδξεύσλ αληηπξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην ζέκα, έζεζε ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην
από 5-2-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ Κσλζηαληίλνπ Βνξγηαδίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
Με ηελ 441/2018 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε ζπκκεηνρή ηνπ
Γήκνπ ζηνλ δεκόζην πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό γηα ηελ πώιεζε ησλ κεηνρώλ ηεο εηαηξείαο
ΑΜΑΛΘΔΗΑ Α.Δ ηεο ππό εθθαζάξηζε ηεινύζαο δεπηεξνβάζκηαο αγξνηηθήο ζπλεηαηξηζηηθήο
νξγάλσζεο κε ηελ επσλπκία «Έλσζε Αγξνηηθώλ πλεηαηξηζκώλ Βέξνηαο αζθώληαο ην δηθαίσκα
πξνηίκεζεο κε ηελ θαηάζεζε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξάο γηα ην 1/3 ησλ πξνζθεξόκελσλ
κεηνρώλ.
Ζ πξώηε εκέξα ηνπ πιεηζηεξηαζκνύ είρε νξηζηεί ηελ 31-10-2018 θαη ν επαλαιεπηηθόο
ηελ 5-12-2018, ν νπνίνο όκσο καηαηώζεθε ιόγσ κε εκθάληζεο πιεηνδνηώλ.
ύκθσλα κε ηελ 14538/14-1-2020 πξάμε δήισζεο ζπλέρηζεο πιεηζηεξηαζκνύ ηεο
ζπκβνιαηνγξάθνπ Άλλαο Πέηζθνπ, ν επαλαιεπηηθόο πιεηζηεξηαζκόο ζα δηεμαρζεί ζηηο 12-022020 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα δέθα ην πξσί έσο θαη δύν ην απόγεπκα ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν
κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ πιεηζηεξηαζκώλ https/www.eauction.gr κε
ηελ ίδηα ηηκή πξώηεο πξνζθνξάο, δειαδή γηα ηηο 2.400 κεηνρέο ηεο ΑΜΑΛΘΔΗΑ ΑΔ ην πνζό ησλ
10,0 επξώ γηα θάζε κεηνρή θαη ζπλνιηθά ην πνζό ησλ 24.000,00 επξώ.
Λόγσ ηεο αλάξηεζεο ηνπ δηθαζηηθνύ επηκειεηή θαη ηεο 14538/14-1-2020 πξάμεο ηεο
ζπκβνιαηνγξάθνπ Άλλαο Πέηζθνπ θαη δεδνκέλεο ηεο ηππνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο
ειεθηξνληθώλ πιεηζηεξηαζκώλ, δειαδή εθπιεηζηεξίαζεο ησλ κεηνρώλ ζην ζύλνιό ηνπο,
πθίζηαηαη ππνρξέσζε θαη αλαγθαηόηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα ην ζύλνιν ησλ
πξνζθεξόκελσλ κεηνρώλ σο εληαίν ζύλνιν.
Μεηά ηα παξαπάλσ θαιείηαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε
ή κε ηεο 441/2018 απόθαζεο Γ, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζε επαλαιεπηηθό πιεηνδνηηθό
ειεθηξνληθό πιεηζηεξηαζκό ησλ κεηνρώλ, ηεο ππό εθθαζάξηζε ηεινύζαο δεπηεξνβάζκηαο
αγξνηηθήο ζπλεηαηξηζηηθήο νξγάλσζεο κε ηελ επσλπκία «Έλσζε Αγξνηηθώλ πλεηαηξηζκώλ
Βέξνηαο» ζηελ εηαηξεία ΑΜΑΛΘΔΗΑ Α.Δ, αζθώληαο ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο. Δπεηδή όκσο
πθίζηαηαη ππνρξέσζε θαη αλαγθαηόηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα ην εληαίν ζύλνιν ησλ
πξνζθεξόκελσλ κεηνρώλ, λα ππνβιεζεί πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ηνπο θαη κέρξη ηνπ ύςνπο ησλ
100.000,00 επξώ, κε ηελ επηθύιαμε γηα ηελ πξνζβνιή ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ πιεηζηεξηαζκνύ γηα
ηπρόλ αθπξόηεηεο
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Ζ ζπδήηεζε ηνπ παξόληνο ζέκαηνο είλαη θαηαρσξεκέλε ζην βηβιίν πξαθηηθώλ ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Βέξνηαο θαη ζηελ παξνύζα απόθαζε.
Πξ.Αληηπξόεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ;
Λεπθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη Γ.Μειηόπνπινο, Η.Σζαλαμίδεο
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ Γεκάξρνπ ςήθηζαλ είθνζη πέληε (25) δεκνηηθνί ζύκβνπινη, νη:
Ζ. Σζηθιίδεο, Β. Παπαδόπνπινο, .Αζιάλνγινπ, Α.Σζαρνπξίδεο, .Γηακάληεο, Κ. Γξεγνξηάδεο,
Λ.Αθξηβόπνπινο, Θ. Κνξσλάο, Α.ηδεξόπνπινο, Α.Γέιιαο, Λ.Αζιαλίδεο, Γ.Μπαηζαξά, .
Σδήκα, Δ.Κειεζίδεο, Κ.Βαζηιεηάδεο, Κ.Παινπθίδεο, Γ.Ππξηλόο, Υ.Σζηνύληαο, Ν.Λαδόπνπινο,
Π.Παπιίδεο, Μ. νπκειίδεο, Γ.Μηραειίδεο, Β.ηεθαλόπνπινο, Γ.Σζαλαθηζίδεο, Γ.Ράιιε
Αξλεηηθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη Α.Μαξθνύιεο, Γ.Γνπιηίδεο,
Κ.Σξνρόπνπινο, .ηνπγηάλλνο, Κ.Θενδσξίδεο
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 5-2-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ.
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2.- Σελ ππ’ αξηζ. 441/2018 απόθαζε ηνπ Γ..
3.- Σελ ππ’ αξηζ. 14538/14-1-2020 πξάμε δήισζεο ζπλέρηζεο πιεηζηεξηαζκνύ ηεο
ζπκβνιαηνγξάθνπ Α.Πέηζθνπ.
4.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
5.- 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
Α) Οκόθσλα: Δγθξίλεη ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ην παξαπάλσ ζέκα πνπ δελ
είλαη γξακκέλν ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
Β) Καηά Πιεηνςεθία: Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 441/2018 απόθαζεο ηνπ
Γ.., πεξί έγθξηζεο α) ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ζηνλ δεκόζην πιεηνδνηηθό δηαγσληζκόπιεηζηεξηαζκό γηα ηελ πώιεζε κεηνρώλ ηεο εηαηξίαο «ΑΜΑΛΘΔΗΑ Α.Δ.», ηεο ππό
εθθαζάξηζε ηεινύζαο Γεπηεξνβάζκηαο Αγξνηηθήο πλεηαηξηζηηθήο Οξγάλσζεο κε ηελ
επσλπκία «Έλσζε Αγξνηηθώλ πλεηαηξηζκώλ Βέξνηαο» θαη β) νξηζκνύ εθπξνζώπνπ ηνπ
Γήκνπ θαη εηδηθόηεξα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ Α, σο εμήο:
«Α) Δγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο ζηνλ επαλαιεπηηθό πιεηνδνηηθό
ειεθηξνληθό πιεηζηεξηαζκό ησλ κεηνρώλ πνπ θαηέρεη ε ππό εθθαζάξηζε ηεινύζα
Γεπηεξνβάζκηα Αγξνηηθή πλεηαηξηζηηθή Οξγάλσζε κε ηελ επσλπκία «Έλσζε Αγξνηηθώλ
πλεηαηξηζκώλ Βέξνηαο» ζηελ εηαηξία «ΑΜΑΛΘΔΗΑ Α.Δ.», αζθώληαο ην δηθαίσκα
πξνηίκεζεο, ππνβάιινληαο πξνζθνξά γηα ην εληαίν ζύλνιν ησλ πξνζθεξνκέλσλ κεηνρώλ
(ήηνη 2.400 κεηνρέο) θαη κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 100.000,00€, κε ηελ επηθύιαμε πξνζβνιήο ηεο
δηαδηθαζίαο ηνπ πιεηζηεξηαζκνύ γηα ηπρόλ αθπξόηεηεο».
Καηά ηα ινηπά ηζρύεη ε ππ’ αξηζ. 441/2018 απόθαζε ηνπ Γ..
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Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 25 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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.
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Α.
.
Κ.
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Θ.
Α.
Α.
Λ.
Γ.
.
Δ.
Κ.
Κ.
Υ.
Ν.
Π.
Γ.
Γ.
Υ.
Ν.
Β.
Α.
Κ.
.
Κ.
Α.
Γ.
Γ.
Γ.
Η.

Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Γημήηριος Πσρινός
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

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

Μιταήλ οσμελίδης
Γ.
Υ.
Α.
Η.
Η.
Κ.
Ζ.

Σζηινγηάλλεο
Κεραΐδεο
Σζαπξάλεο
ηδεξόπνπινο
Καξαγηάλλεο
Βύδαο
Καξακήηζνο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 6-2-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

