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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

147/2020
από το πρακτικό της 22ης/16.11.2020 τακτική
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
Θέμα 6ο : Αποδοχή Δωρεάς των ονομαστικών μετοχών που κατέχει ο ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ στο μετοχικό κεφάλαιο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας ΑΑΕ Ο.Τ.Α,
από το Δήμο Αγιάς.
Σήμερα Δευτέρα 16.11.2020, ώρα 13:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τη
χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 11200/12.11.2020
(ημερομηνία γνωστοποίησης 12.11.2020) πρόσκληση του Προέδρου της.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
επτά ( 7 ) μελών ήταν:
Παρόντες
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
2. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος
3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
5. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
Απόντες
6. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος
7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος
που δεν συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας,
διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση
τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του
Ν.4682/2020 (Α΄ 76).
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6ο

Θέμα
: Αποδοχή Δωρεάς των ονομαστικών μετοχών που κατέχει ο ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ στο μετοχικό κεφάλαιο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας ΑΑΕ Ο.Τ.Α,
από το Δήμο Αγιάς.
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας μας ενημέρωσε σχετικά για την ανάγκη μεταβίβασης των
μετοχών που κατέχουν οι Μέτοχοι Ιδιωτικοί Συλλογικοί Φορείς στο μετοχικό της κεφάλαιο, στο πλαίσιο
προσαρμογής της στις απαιτήσεις του άρθρου 25 του νέου Νόμου 4674/10-3-2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή
προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» ώστε να λειτουργήσει ως Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Με την υπ’ αριθμ. 8/2020 απόφαση Δ.Σ. του Μορφωτικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Στομίου αποφασίστηκε
ομόφωνα η μεταβίβαση των 2 μετοχών που κατέχει η Δημοτική Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο της
Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας ΑΑΕ ΟΤΑ, ονομαστικής αξίας 73,37€ εκάστη προς το Δήμο
Αγιάς, στο πλαίσιο προσαρμογής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας στις απαιτήσεις του άρθρου
2 του νέου Νόμου 4674/10-03-2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
Πιο συγκεκριμένα, οι μετοχές του ανωτέρω συλλόγου έχουν ως εξής:
Α/Α

Επωνυμία Μετόχου

Σύνολο
Μετοχών

Ποσό
συμμετοχής

1

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΤΟΜΙΟΥ

2

146,74€

Η μεταβίβαση, όπως αποφασίστηκε από το Δ.Σ. του συλλόγου, θα γίνει ως δωρεά προς το Δήμο Αγιάς, για
λόγους καλής συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων.
Σύμφωνα με τη διάταξη της περ. ιστ’ της παρ. 1, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'), αρμόδιο
όργανο για την αποδοχή των ανωτέρω δωρεών είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας. Επισημαίνεται
ότι στη συγκεκριμένη διάταξη δεν καθορίζονται συγκεκριμένα κριτήρια ούτε προβλέπεται ειδική διοικητική
διαδικασία για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, αλλά ορίζεται μόνον το αρμόδιο όργανο για την
αποδοχή των δωρεών. Ούτε, άλλωστε, θεσπίζεται σε άλλες διατάξεις του Κώδικα περί Δήμων και
Κοινοτήτων ειδική ρύθμιση για τις δωρεές ιδιωτών προς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως, η οποία να
συνδέει την αποδοχή των δωρεών με την εξυπηρέτηση δημοσίων ή δημοτικών σκοπών. Από τα ανωτέρω
συνάγεται ότι οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για την αποδοχή δωρεών λαμβάνονται, κατ’ αρχήν,
κατ’ εκτίμηση ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων και αναπτύσσουν τα έννομα αποτελέσματά τους στον χώρο
του ιδιωτικού δικαίου, κατατείνουσες στη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, για τις οποίες δεν
προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις αποκλίνουσες από τις γενικές ρυθμίσεις του αστικού δικαίου. (Απόφαση
ΣτΕ 1433/2014- Τμήμα Δ).
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σας καλώ να εγκρίνουμε:
- την αποδοχή της δωρεάς των δύο (2) μετοχών του Μορφωτικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Στομίου και
- την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αγιάς για την υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μεταβίβασης των
Μετοχών και λοιπές νόμιμες ενέργειες.
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. ιστ ΄ του Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- την υπ’ αριθμ. 8/2020 απόφαση Δ.Σ. του Μορφωτικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Στομίου,
- τη συζήτηση και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε

Αποφασίζο υμε ο μό φωνα
1. Αποδεχόμαστε τη δωρεά προς το Δήμο Αγιάς, των δύο (2) μετοχών του Μορφωτικού Εξωραϊστικού
Συλλόγου Στομίου ονομαστικής αξίας 73,37€ εκάστης και συνολικής αξίας 146,74€.
2. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Ν. Γκουντάρα, για την υπογραφή του Ιδιωτικού
Συμφωνητικού Μεταβίβασης των Μετοχών και τις λοιπές νόμιμες ενέργειες για την αποδοχή της
ανωτέρω δωρεάς.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 147/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

