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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  13ης/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  208/2017 
 
«Περί εκκαθάρισης της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ Πάρνωνα – Ταϋγέτου». 
 
    Στους  Μολάους  σήμερα  στις  23  Αυγούστου  2017, ημέρα  Τετάρτη  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 13/17-08-2017 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 του Δημοτικού 
Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα  21, δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντ/ρχος 
 2. Βελιώτης Ευστάθιος            Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  2. Κολλιάκος Ιωάννης 
 3. Χαραμή Αλεξάνδρα                 Γραμ/τέας Δ.Σ.  3. Λεκάκης Δημήτριος 
 4. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος  4. Παπούλη Δέσποινα 
 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος  5. Κόκκορης Παναγιώτης 
 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος  6. Λυριωτάκης Ιωάννης 
 7. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος   
 8. Χριστάκος Σταύρος                   Αντιδήμαρχος   
 9. Αλειφέρη Παναγιώτα   
10. Βουνελάκης Γεώργιος   
11. Γεωργακάκου Αικατερίνη   
12. Μαρούσης Χαράλαμπος   
13. Νερατντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή   
14. Παπαδάκης Πιερρής   
15. Πετράκης Χρήστος   
16. Τσαφατίνου Κατερίνα               
17. Δουμάνη  Σοφία   
18. Κουλουβάκος Βασίλειος   
19. Αναγνωστοπούλου Ελένη   
20. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
21. Σταθάκης Νεκτάριος   

     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: Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, 
Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου,  Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Αρτινιός 
Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 

Έχουν ολοκληρωθεί  οι  εργασίες εκκαθάρισης της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΒΟΡΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»  με το διακριτικό τίτλο «ΠΑΡΝΩΝΑ-ΤΑΫΓΕΤΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Ο.Τ.Α.  και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 18363039000 σύμφωνα με την από 24-07-
2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εξέλιξη η οποία ήταν 
υποχρεωτική σύμφωνα με  το άρθρο 32 παρ. 3 του Καταστατικού όπου προβλέπει ότι η εταιρεία 
λύεται υποχρεωτικά εφόσον «για τρεις συνεχόμενες αυτοτελείς χρήσεις μετά την πάροδο διετίας 
από την ίδρυση της ή από το χρόνο προσαρμογής της είναι ζημιογόνες». 

Ύστερα από την νομίμως συγκληθήσα από τους εκκαθαριστές έκτακτη γενική συνέλευση 
την 18-11-2015, εγκρίθηκε ο τελικός ισολογισμός εκκαθαρίσεως και ο πίνακας  καθορισμού από 
τους μετόχους της ανάληψης υποχρεώσεων μείον απαιτήσεων, ανάλογα με το ποσοστό 
συμμετοχής εκάστου στο κεφάλαιο όπως προβλέπει το αρ 109 παρ 8 του ν 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε με το αρ 46 παρ 1 του ν 4257/14, με την διευκρίνηση  ότι εάν προκύψει 
οποιαδήποτε διαφορά, επί το πλέον, στις υποχρεώσεις (π.χ. προσαυξήσεις)  θα γίνει 
ανακατανομή των υποχρεώσεων , ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής εκάστου μετόχου, στο 
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.  
   Σημειώνεται, επίσης, ότι στο άρθρο 109 Ν.3852/2010 παρ.7 προβλεπόταν ότι: «οφειλές 
προς Ελληνικό Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, περιλαμβανομένων και 
δεδουλευμένων αμοιβών προσωπικού μπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο Δήμο μετά από 
αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου λαμβάνεται με την απόλυτη 
πλειοψηφία των μελών του. Οι ρυθμίσεις αφορούν και οφειλές Ανωνύμων Αναπτυξιακών 
εταιρειών των οποίων οι εταίροι είναι αποκλειστικά ΟΤΑ ή τα νομικά τους πρόσωπα εφόσον 
τελούν υπό εκκαθάριση ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι τις 30-6-2015. 

Στη συνέχεια με το Ν.4257/2014  αρ.46 η παράγραφος 8 του αρ. 109 του Ν 3852/10 έχει 
ως εξής: 
«οι ρυθμίσεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ 7β του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως 
και για τις οφειλές των ανωνύμων και αναπτυξιακών εταιρειών που οι ΟΤΑ και οι λοιποί φορείς 
τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού τους κεφαλαίου. Το ύψος ποσού 
των οφειλών που δύναται να αναλάβει ο κάθε φορέας προκύπτει από το λόγο συμμετοχής του 
στο εταιρικό κεφάλαιο». 

   Εισηγούμαστε για την λήψη αποφάσεως από το Δημοτικό σας Συμβούλιο, περί «Αποδοχής 
του πίνακα κατανομής  καθορισμού από τους μετόχους της ανάληψης υποχρεώσεων μείον 
απαιτήσεων, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στο κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρίας 
με την επωνυμία: «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»  και με το 
διακριτικό τίτλο «ΠΑΡΝΩΝΑ-ΤΑΫΓΕΤΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ.», όπως 

προβλέπει το αρ.109 παρ.8 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.46 παρ.1 του 
Ν.4257/14». 

    Σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα κατανομής της από 18-11-2015 έκτακτης γενικής 
συνέλευσης της  «ΠΑΡΝΩΝΑ-ΤΑΫΓΕΤΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ο Δήμος 

Μονεμβάσιας συμμετείχε στην ως άνω αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία με ποσοστό συμμετοχής 
3,26 %  του μετοχικού κεφαλαίου και οφείλει να καταβάλει από την εκκαθάριση το ποσό των 
6.087,17 ευρώ στους δικαιούχους ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΡΓΕΙΤΑΚΟΥ ως αναλογία της συμμετοχής του 
στην δαπάνη «Υποχρέωση από καταβολή μισθωμάτων από 01-02-2012 έως 30-04-2015».  

         Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση: 
 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

  Αποδέχεται τον πίνακα κατανομής  καθορισμού από τους μετόχους της ανάληψης 
υποχρεώσεων μείον απαιτήσεων, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στο κεφάλαιο 
της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»  και με το διακριτικό τίτλο «ΠΑΡΝΩΝΑ-ΤΑΫΓΕΤΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ», όπως προβλέπει το αρ. 109 παρ. 8 του Ν.3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε με το αρ. 46 παρ. 1 του Ν.4257/14. 
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 Το ποσό που πρέπει να καταβάλει ο Δήμος ανέρχεται στο ύψος των 6.087,17 € και έχει 
γραφτεί ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με την αριθ. 
152/2017 απόφαση του Δ.Σ. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού. 
   Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου, η οποία δήλωσε ΠΑΡΩΝ. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  208/2017. 
 
   Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
Ο Πρόεδρος                    Η Γραμματέας                Τα Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Χαραμή Αλεξάνδρα 
 

Βελιώτης Ευστάθιος   
Καλογερίνης Ηλίας  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος  
Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης   
Χριστάκος Σταύρος   
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Τσαφατίνου Κατερίνα   
Δουμάνη Σοφία 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Σταθάκης Νεκτάριος 
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