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ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 202/2015
«Συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής
Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ».
Στους Μολάους σήμερα στις δεκατρείς (13) του μηνός Αυγούστου 2015, ημέρα της
εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 12/07.08.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι ένα (21) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ.
1. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γραμ. Δ.Σ.
2. Βελιώτης Ευστάθιος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
2. Τραϊφόρος Παναγιώτης
Αντιδ/χος
3. Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
3. Δρίβας Θεόδωρος
4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
4. Λεκάκης Δημήτριος
5. Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος
5. Λυριωτάκης Ιωάννης
6. Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
6. Σταθάκης Νεκτάριος
7. Τσαφατίνου Κατερίνα
Αντιδήμαρχος
8. Αλειφέρη Παναγιώτα
9. Βουνελάκης Γεώργιος
10. Γεωργακάκου Αικατερίνη
11. Κολλιάκος Ιωάννης
12. Μαρούσης Χαράλαμπος
13. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή
14. Παπαδάκης Πιερρής
15. Πετράκης Χρήστος
16. Σπυριδάκου Θεοδούλη
17. Χριστάκος Σταύρος
18. Δουμάνη Σοφία
19. Κόκκορης Παναγιώτης
20. Κουλουβάκος Βασίλειος
21. Αναγνωστοπούλου Ελένη
Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ.
Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος
Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Καπελέρης Απόστολος Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Κουσούλης
Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ.
Λαμποκάμπου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος είπε τα εξής:
Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 893/21-04-2015 έγγραφό της μας
ενημερώνει για τα παρακάτω:
«Στην αρ. 31/15-04-2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εγκρίθηκε η αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 324.992,55€ με την έκδοση 11.073
μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35€ εκάστης.
Οι άξονες της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου συμπυκνώνονται στα ακόλουθα:
των έργων που υλοποιεί.

χυπρόθεσμων
υποχρεώσεων η οποία θα καταστεί η απαραίτητη εγγύηση για την αταλάντευτη ανοδική πορεία
της Εταιρείας.
-2020:
ίηση
των προγραμμάτων της 5ης Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση θα ανέρχεται σε 1.372.053,80 €,
αποτελούμενο από 46.748 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35€ εκάστης.
Στο πλαίσιο της αύξησης εκπονήθηκε Οικονομοτεχνική Μελέτη Βιωσιμότητας, την οποία
σας αποστέλλουμε συνημμένα και για την οποία απαιτείται έγκριση του αρμόδιου αποφασιστικού
οργάνου σας. Σας ενημερώνουμε ότι η Οικονομοτεχνική Μελέτη έχει ήδη αποσταλεί στο Τμήμα
Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Τρίπολης και στα Τμήματα Διοικητικού –
Οικονομικού Αρκαδίας, Λακωνίας και Αργολίδας.
Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει ολικά μέχρι 15/08/2015 ή τμηματικά
σε δόσεις, η 1η των οποίων πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον με το ¼ και να καταβληθεί
μετρητοίς μέχρι την 15/08/2015 και η 2η ίση με τα ¾ μέχρι την 15/01/2016, σύμφωνα με τα
άρθρα 8, 11 παρ. 3 και 12 του Ν. 2190/20.
Σύμφωνα με τα παραπάνω:
α) Παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων σε ολόκληρο το νέο μετοχικό
κεφάλαιο υπέρ των κατά την εποχή έκδοσης μετοχών ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο
υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο μέσα σε διάστημα δύο μηνών, ήτοι από την 15/04/2015 μέχρι
την 15/06/2015.
β) Οι ήδη μέτοχοι που θα κάνουν χρήση της τμηματικής καταβολής του μετοχικού
κεφαλαίου θα πρέπει με υπεύθυνη δήλωση προς την Εταιρεία να αναλάβουν την υποχρέωση
καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου στις παραπάνω ημερομηνίες.
Για τους ΟΤΑ και τους Συνεταιρισμούς η παραπάνω δέσμευση θα συνοδεύεται με απόφαση των
Δημοτικών Συμβουλίων και των Διοικητικών Συμβουλίων αντίστοιχα.
γ) Για τους μετόχους κατά την εποχή έκδοσης νέων μετοχών παρέχει το δικαίωμα
προτίμησης μετοχών που θα προκύψουν ως αδιάθετες ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο
μετοχικό κεφάλαιο μετά την πιστοποίηση της 15/08/2015.
δ) Μετά την παραπάνω προτίμηση παρέχει το δικαίωμα σε νέους μετόχους, Δήμους,
Επιμελητήρια, Συνεταιρισμούς και λοιπούς φορείς που έχουν εκδηλώσει ήδη ενδιαφέρον.
ε) Οι υπόλοιπες μετοχές θα διατεθούν με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας με σειρά
προτεραιότητας την σειρά εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τρίτους.
Το προς καταβολή ποσό πρέπει να κατατεθεί στο Λογαριασμό της Εταιρείας αρ.
248/001084-74, στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Υποκατάστημα Άστρους.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
σύμφωνα με τα παραπάνω, θα εξεταστεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 11
παρ. 2 του Ν. 2190/20.
Για τη λήψη της απόφασης από το Δ.Σ. της Εταιρείας οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να
προσκομίσουν μέχρι την 15/08/2015 τα εξής:
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Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός
και το ποσό των μετοχών που αιτείται ο ενδιαφερόμενος (επισυνάπτεται η αίτηση).
Πρωτότυπη απόδειξη κατάθεσης στην οποία θα αναγράφεται ο καταθέτης (πλήρης
ονομασία) και στην αιτιολογία να αναγράφεται «Για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου».
Προκειμένου για τους Ο.Τ.Α. παλαιούς και νέους Μετόχους.
Μέχρι 15/06/2015 πρέπει να λάβουν απόφαση τα Δημοτικά Συμβούλια για το
συνολικό αριθμό και το ποσό των μετοχών με το οποίο ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (επισυνάπτεται σχέδιο απόφασης).
Μέχρι 15/08/2015 πρέπει να καταβάλουν το σύνολο του ποσού στην περίπτωση
ολικής καταβολής.
Μέχρι 15/08/2015 πρέπει να καταβάλουν το ¼ του παραπάνω ποσού (τροποποίηση
προϋπολογισμού 2015 εάν απαιτείται) στην περίπτωση μερικής καταβολής.
Μέχρι 15/01/2016 πρέπει να καταβάλουν τα ¾ του παραπάνω ποσού
(προϋπολογισμός 2016)».
Εν συνεχεία, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1559/12-06-2015 έγγραφό της
μας ενημερώνει για την απόφασή της, την οποία έλαβε κατά τη συνεδρίασή του Διοικητικού
Συμβουλίου στις 10/06/2015, για παράταση του χρόνου άσκησης δικαιώματος προτίμησης των
παλαιών μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των
324.992,55€ με την έκδοση 11.073 μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35€ εκάστης, σύμφωνα με το
Άρθρο 13 παρ. 8 του κ.ν. 2190/20.
Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι οι παλαιοί μέτοχοι θα ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στην
ανωτέρω αύξηση, μέχρι την 15/07/2015.
Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει ολικά μέχρι
15/08/2015 ή τμηματικά σε δόσεις, η 1η των οποίων πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον με το ¼
και να καταβληθεί μετρητοίς μέχρι την 15/08/2015 και η 2η ίση με τα ¾ μέχρι την 15/01/2016,
σύμφωνα με τα άρθρα 8, 11 παρ. 3 και 12 του Ν. 2190/20.
Κατόπιν των παραπάνω, προκειμένου για τους Ο.Τ.Α. παλαιούς και νέους Μετόχους:

Μέχρι 15/07/2015 πρέπει να λάβουν απόφαση τα Δημοτικά Συμβούλια για το συνολικό
αριθμό και το ποσό των μετοχών με το οποίο ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου.

Μέχρι 15/08/2015 πρέπει να καταβάλουν το σύνολο του ποσού στην περίπτωση
ολικής καταβολής.

Μέχρι 15/08/2015 πρέπει να καταβάλουν το ¼ του παραπάνω ποσού (τροποποίηση
προϋπολογισμού 2015 εάν απαιτείται) στην περίπτωση μερικής καταβολής.

Μέχρι 15/01/2016 πρέπει να καταβάλουν τα ¾ του παραπάνω ποσού
(προϋπολογισμός 2016).»
Εν συνεχεία, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1899/15-07-2015 έγγραφό της
μας ενημερώνει για την απόφασή της, την οποία έλαβε κατά τη συνεδρίασή του Διοικητικού
Συμβουλίου στις 14/07/2015, για παράταση του χρόνου άσκησης δικαιώματος προτίμησης των
παλαιών μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των
324.992,55€ με την έκδοση 11.073 μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35€ εκάστης, σύμφωνα με το
Άρθρο 13 παρ. 8 του κ.ν. 2190/20.
Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι οι παλαιοί μέτοχοι θα ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στην
ανωτέρω αύξηση, μέχρι την 15/08/2015.
Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει ολικά μέχρι
15/08/2015 ή τμηματικά σε δόσεις, η 1η των οποίων πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον με το ¼
και να καταβληθεί μετρητοίς μέχρι την 15/08/2015 και η 2η ίση με τα ¾ μέχρι την 15/01/2016,
σύμφωνα με τα άρθρα 8, 11 παρ. 3 και 12 του Ν. 2190/20.
Κατόπιν των παραπάνω, προκειμένου για τους Ο.Τ.Α. παλαιούς και νέους Μετόχους:

Μέχρι 15/08/2015 πρέπει να λάβουν απόφαση τα Δημοτικά Συμβούλια για το συνολικό
αριθμό και το ποσό των μετοχών με το οποίο ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου.

Μέχρι 15/08/2015 πρέπει να καταβάλουν το σύνολο του ποσού στην περίπτωση
ολικής καταβολής.
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Μέχρι 15/08/2015 πρέπει να καταβάλουν το ¼ του παραπάνω ποσού (τροποποίηση
προϋπολογισμού 2015 εάν απαιτείται) στην περίπτωση μερικής καταβολής.

Μέχρι 15/01/2016 πρέπει να καταβάλουν τα ¾ του παραπάνω ποσού
(προϋπολογισμός 2016)».
Ο Δήμος Μονεμβασίας συμμετέχει ήδη στο μετοχικό κεφάλαιο της Αναπτυξιακής Πάρνωνα
με ποσοστό 27,524 % και ποσό συμμετοχής 288.187,65 €.
Προτείνεται με την παρούσα εισήγηση, η λήψη απόφασης περί άσκησης μέρους του
δικαιώματος προτίμησης με το οποίο συμμετέχει ο Δήμος Μονεμβασίας στην προτεινόμενη
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της “Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης
Εταιρείας Ο.Τ.Α.” με το ποσό των 49.895,00 €, το οποίο αντιστοιχεί σε 1.700 νέες μετοχές των
29,35 € εκάστης. Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ο Δήμος Μονεμβασίας θα διαθέτει
9.819 (ήδη υπάρχουσες)+ 1.700 (νέες)= 11.519 μετοχές.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Τη συμμετοχή του Δήμου Μονεμβασίας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας «Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» με το ποσό των
49.895,00 € (αριθμός μετοχών 1.700 των 29,35 € εκάστης).
2. Εγκρίνει την Οικονομοτεχνική Μελέτη Βιωσιμότητας για την αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας «Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.».
3. Αναμορφώνει το δημοτικό προϋπολογισμό τρέχοντος έτους και από τον ΚΑ 307413.013 «Μελέτες
Δήμου Μονεμβασίας» πίστωσης 534.104,46 €, μεταφέρει πίστωση
49.895,00 € η οποία πλεονάζει στον επιμέρους ΚΑ και μέσω αποθεματικού γράφει ίδιο ποσό
στον ΚΑ 10-7515.001 για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Συμμετοχή στην αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.»,
σύμφωνα με την από 10/08/2015 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, λόγω της
καταληκτικής προθεσμίας 15/08/2015 για τη λήψη της παρούσας.
4. Να καταβληθεί το ¼ του ποσού μέχρι τις 15/09/2015 και μέχρι 15/01/2016 τα ¾ του
ποσού, στο Λογαριασμό της Εταιρείας «Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία
Ο.Τ.Α.» αρ. 248/001084-74 στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Υποκατάστημα Άστρους.
5. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κο Ηρακλή Τριχείλη να καταθέσει μέχρι 15/08/2015 στην
Εταιρεία σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός και το
ποσό των μετοχών που ζητά να αποκτήσει ο Δήμος.
6. Να αποσταλεί στην Εταιρεία απόδειξη κατάθεσης, στην οποία θα αναγράφεται ο
καταθέτης και στην αιτιολογία να αναγράφεται «Για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου».
Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 202/2015.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Απούσα
Βελιώτης Ευστάθιος Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Τσαφατίνου Κατερίνα Αντιδήμαρχος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Κολλιάκος Ιωάννης
Μαρούσης Χαράλαμπος
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
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Χριστάκος Σταύρος
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας
Παπαδάκη Ευγενία
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