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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 22/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 332/2015
«Περί συμμετοχής του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
Αναπτυξιακής Πάρνωνα, αναπτυξιακής ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ».
Στους Μολάους σήμερα στις 28 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα 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
22/22.12.2015 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 27 μελών βρέθηκαν
παρόντα τα 23, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ.
1. Βελιώτης Ευστάθιος
2. Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
2. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
3. Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος
3. Λυριωτάκης Ιωάννης
4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος
4. Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
5. Τραϊφόρος Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος
6. Τσαφατίνου Κατερίνα
Αντιδήμαρχος
7. Αλειφέρη Παναγιώτα
8. Γεωργακάκου Αικατερίνη
9.
Δρίβας Θεόδωρος
10. Βουνελάκης Γεώργιος
11. Κολλιάκος Ιωάννης
12. Λεκάκης Δημήτριος
13. Μαρούσης Χαράλαμπος
14. Παπαδάκης Πιερρής
15. Πετράκης Χρήστος
16. Σπυριδάκου Θεοδούλη
17. Χριστάκος Σταύρος
18. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα
19. Δουμάνη Σοφία
20. Κόκκορης Παναγιώτης
21. Κουλουβάκος Βασίλειος
22. Σταθάκης Νεκτάριος
23. Αναγνωστοπούλου Ελένη
Στη συνεδρίαση παρέστη και ο κ. Δήμαρχος.
Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Ευθύμιος Κοντοσταθάκος ΔΚ
Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης ΔΚ Νεάπολης, Γεώργας Σωτήριος ΤΚ Αγγελώνας, Μάρκος
Παναγιώτης ΤΚ Αγ. Γεωργίου, Φάββας Βασίλειος ΤΚ Αγ. Δημητρίου, Καπελέρης Απόστολος ΤΚ
Αγ. Ιωάννου, Λιβανός Γεώργιος ΤΚ Αγ. Νικολάου Βοιών, Μπίλιας Γεώργιος ΤΚ Αγ. Νικολάου
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Μονεμβασίας, Μπατσάκης Απόστολος ΤΚ Αγ. Αποστόλων, Τζάκας Γεώργιος ΤΚ Ελαίας, Ραμάκης
Κων/νος ΤΚ Κουλεντίων, Μανούσος Στυλιανός ΤΚ Κουπίων, Γαβρίλης Κων/νος ΤΚ Κυπαρισσίου,
Αρτινιός Παναγιώτης ΤΚ Λιρών, Χουσάκος Δημήτριος ΤΚ Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης
Παναγιώτης ΤΚ Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ ΤΚ Πακίων.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος είπε τα εξής:
Με την αριθ. 202/2015 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συμμετοχή
του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Εταιρείας «Αναπτυξιακή Πάρνωνα.
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» με το ποσό των 49.895,00 € (αριθμός μετοχών 1.700
των 29,35 € έκαστη) και αναμορφώθηκε σχετικά ο προϋπολογισμός οικ. έτους 2015.
Στη συνέχεια, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 2797/02-11-2015 έγγραφό
της, μας ενημερώνει για τα παρακάτω:

«Αναφορικά με τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μας στην
οποία συμμετέχετε, θα θέλαμε καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε για την άμεση ανταπόκρισή σας
στην κοινή μας προσπάθεια.
Εν συνεχεία, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις κάτωθι ενέργειες, προκειμένου να
ολοκληρωθεί σύμφωνα με το νόμο η διαδικασία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2608/15-10-2015 επιστολή μας, σας κοινοποιήσαμε την
τροποποιημένη/συμπληρωμένη Οικονομοτεχνική Μελέτη Βιωσιμότητας, ως αυτή διαμορφώθηκε
από την Οικονομική Υπηρεσία της Εταιρείας και εγκρίθηκε από την αρ. 17/14-10-2015
συνεδρίαση του Δ.Σ., κατόπιν της διαδικασίας ελέγχου βάσει της υπ’ αριθμ. 17/2015 Πράξης του
Επιτρόπου Λακωνίας. Με τις εν λόγω τροποποιήσεις αποτυπώνονται σαφώς και αναλυτικά οι
επικείμενες δραστηριότητες της Εταιρείας μας, σύμφωνα με νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου
που απαντά τους λόγους που δεν εγκρίθηκε η δαπάνη από τον αρμόδιο Επίτροπο.
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 18/15-10-2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. της Αναπτυξιακής
Πάρνωνα πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού των 54.002,85 € και η άσκηση του δικαιώματος
προτίμησης για ποσό ύψους 147.989,90 €, από τη στιγμή που είχατε ήδη λάβει την υπ’ αριθμ.
202/2015 απόφαση περί της συμμετοχής σας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με το ποσό
των 49.895,00 €. Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης εξεδόθη εκ μέρους σας και το υπ’ αριθμ.
150/2015 χρηματικό ένταλμα ποσού 12.473,75 €, η πληρωμή του οποίου, ωστόσο, δεν κατέστη
εφικτή για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 17/2015 Πράξη του Επιτρόπου
Λακωνίας, σε συμμόρφωση με την οποία προχωρήσαμε και στην ανωτέρω αναφερόμενη
τροποποίηση της Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας.
Ήδη με την παρούσα σας καλούμε όπως προβείτε στη λήψη νέας απόφασης του Δημοτικού
σας Συμβουλίου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 202/2015 απόφασής σας, που να αντιστοιχεί στο
συνολικό ποσό συμμετοχής σας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να εκδοθεί
νέο χρηματικό ένταλμα ποσού 49.895,00 € που θα συνοδεύεται πλέον από την
τροποποιημένη/συμπληρωμένη Οικονομοτεχνική Μελέτη Βιωσιμότητας.
Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι παρέχεται η δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ
μέρους σας για την ανάληψη νέων μετοχών από τις αδιάθετες, συνολικού ποσού 98.050,75 €
(προς 29,35 € εκάστης).
Επισημαίνεται η ανάγκη επίσπευσης των ως άνω διαδικασιών, δεδομένου ότι η
15η/01/2016 αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για την ολοσχερή καταβολή της αύξησης του
μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την από 15-04-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης».
Δεδομένου ότι κρίνεται αλυσιτελής η εξέταση του υπ’ αριθμ. 150/2015 Χρηματικού
Εντάλματος Δήμου Μονεμβασίας ποσού 12.473,75 €, ύστερα και από την επιστροφή εκ μέρους
του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου στο VII Τμήμα Ελεγκτικού Συνεδρίου του υπ’ αριθμ.
323/2015 φακέλου σχετικά με το υπ’ αριθ. 216/2015 χρηματικό ένταλμα του Δήμου Σπάρτης,
που αφορά την απολύτως όμοια περίπτωση συμμετοχής στη διαδικασία αύξησης του μετοχικού
κεφαλαίου, προτείνεται η λήψη νέας απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν της υπ’
αριθμ. 202/2015 απόφασης, που να αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό συμμετοχής στην αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να εκδοθεί νέο χρηματικό ένταλμα ποσού 49.895,00 €
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που θα συνοδεύεται πλέον από την τροποποιημένη/συμπληρωμένη Οικονομοτεχνική Μελέτη
Βιωσιμότητας, όπου αποτυπώνονται σαφώς και αναλυτικά οι επικείμενες δραστηριότητες της
Εταιρείας μας, σύμφωνα με νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου που απαντά τους λόγους που
δεν εγκρίθηκε η δαπάνη από τον αρμόδιο Επίτροπο.
Ειδικότερα οι λόγοι, βάσει της τροποποιηθείσας επισυναπτόμενης Οικονομοτεχνικής
Μελέτης Βιωσιμότητας που αιτιολογούν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, συμπυκνώνονται
στα ακόλουθα:
Να ανταποκριθεί η Εταιρεία στην επικείμενη επέκταση των δραστηριοτήτων της τόσο σε
γεωγραφικό επίπεδο όσο και σε ανάληψη μεγαλύτερης - σημαντικότερης δέσμης αντικειμένων
και δράσεων.
Δημιουργία συνθηκών σε νέους μετόχους – Δήμους να εισέλθουν στο μετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρείας.
Να προετοιμαστεί η Εταιρεία ενόψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 για τη
χρηματοδότηση νέων προγραμμάτων που συνδέονται με αυτή.
Περαιτέρω στήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας για αρτιότερη παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Στήριξης
στους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τους μικρότερους δυνατούς χρόνους.
Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να συμμετάσχει ο Δήμος στην εν λόγω αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της “Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.”,
εισηγούμαι
τη λήψη νέας απόφασης:
Για τη μερική ανάκληση της αριθ. 202/2015 απόφασης του Δ.Σ., ως προς το τμήμα
που αφορά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Για την έγκριση της τροποποιηθείσας επισυναπτόμενης Οικονομοτεχνικής Μελέτης
Βιωσιμότητας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Για 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).
Για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να καταθέσει μέχρι 15/01/2016 στην Εταιρεία
σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός και το ποσό
των μετοχών που ζητά να αποκτήσει ο Δήμος.
Για την καταβολή του συνολικού ποσού των 49.895,00 € μέχρι τις 15/01/2016.
Για την αποστολή στην Εταιρεία, απόδειξης κατάθεσης στην οποία θα αναγράφεται ο
καταθέτης και στην αιτιολογία να αναγράφεται «Για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου».
Δεν απαιτείται νέα αναμόρφωση του προϋπολογισμού, δεδομένου ότι αυτός έχει
αναμορφωθεί με την αριθ. 202/2015 προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. και έχει εγγραφεί η
σχετική πίστωση για την καταβολή του ποσού της αύξησης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Ανακαλεί την αριθ. 202/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Συμμετοχής
του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής
Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ», ως προς τις παραγράφους 1, 2, 4, 5, και 6, οι οποίες αφορούν στη
συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, στην έγκριση της
οικονομοτεχνικής μελέτης και στην καταβολή του ποσού, ενώ ως προς την παράγραφο 3, με την
οποία αναμορφώνεται ο προϋπολογισμός οικ. έτους 2015, ισχύει η ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ.
2. Τη συμμετοχή του Δήμου 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).
3. Εγκρίνει την τροποποιηθείσα επισυναπτόμενη Οικονομοτεχνική Μελέτη Βιωσιμότητας
για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
4. Να καταβληθεί το συνολικό ποσό των 49.895,00 € μέχρι τις 15/01/2016 στο λογαριασμό
της Εταιρείας.
5. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κο Ηρακλή Τριχείλη να καταθέσει στην Εταιρεία σχετική
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός και το ποσό των
μετοχών που ζητά να αποκτήσει ο Δήμος.
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6. Να αποσταλεί στην Εταιρεία απόδειξη κατάθεσης, στην οποία θα αναγράφεται ο
καταθέτης και στην αιτιολογία να αναγράφεται «Για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου».

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 332/2015.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Χαραμή-Νατιώτη
Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος
Αλεξάνδρα
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Τραϊφόρος Παναγιώτης Αντιδήμαρχος
Τσαφατίνου Κατερίνα Αντιδήμαρχος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Δρίβας Θεόδωρος
Κολλιάκος Ιωάννης
Λεκάκης Δημήτριος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Χριστάκος Σταύρος
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Ακριβές Απόσπασμα
Κουλουβάκος Βασίλειος
Η Ειδική Γραμματέας
Σταθάκης Νεκτάριος
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Παπαδάκη Ευγενία
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