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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Παρασκευή 29.01.2021, ώρα 19:45. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 01.02.2021  

Αριθμ. πρωτ.: 925 

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

3/2021 
από το πρακτικό της 2ης/ 29.01.2021 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα : Αύξηση συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στο μετοχικό κεφάλαιο της Αναπτυξιακής Εταιρείας 

Νομού Λάρισας Α.Ε.. 

 

 

Σήμερα Παρασκευή 29.01.2021, ώρα 17:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

681/25.01.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 25.01.2021) πρόσκληση του Προέδρου του. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)  

2. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Γαλλής Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Ευσταθίου Ηλίας 7. Κασίδας Ιωάννης 

8. Κατσιάβας Αστέριος 9. Καφετσιούλης Απόστολος 

10. Κορδίλας Δημήτριος 11. Κρανιώτης Ευάγγελος 

12. Μακροβασίλης Βασίλειος 13. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 

14. Μπαρμπέρης Πέτρος 15. Μπατζιόλας Ζάχος 

16. Μπελιάς Αντώνιος 17. Ντάγκας Νικόλαος 

18. Ολύμπιος Αθανάσιος 19. Σκαρκάλης Χρήστος 

20. Σμυρλής Βασίλειος 21. Σωτηρίου Βασίλειος 

22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 23. Τσιαγκάλης Νικόλαος 

24. Τσιντζιράκος Ιωάννης 25. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

26. Αλεξανδρίδου Βασιλική  27. Καλαγιάς Γρηγόριος 

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ευάγγελος Δολμές (Δήμητρας) και Χρήστος 

Τζίκας (Σκλήθρου). 

 

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.  

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ανέφερε τα εξής: 

 

Με το άρθρου 67 παρ.7 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζονται τα εξής: 

«7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα 

τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η 

επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση - 

εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, 

με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη 

είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις 

τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.» 

 

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον και αφορά 

στην αύξηση συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στο μετοχικό κεφάλαιο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού 

Λάρισας Α.Ε.. 

 

Θεωρώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτο αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην 

ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του αφού απαιτείται άμεσα η λήψη απόφασης και όχι 

αργότερα από της 19 Φεβρουαρίου 2021 διότι ο χρόνος για την μετατροπή της εταιρείας σε Αναπτυξιακό 

Οργανισμό είναι πολύ πιεστικός (30-4-2021). 

 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 

 

Το δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

- την εισήγηση του προέδρου,  

- τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις 

οποίες αποφασίσθηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος,  

- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να 

συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του  

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  
 

Τη συζήτηση του θέματος που αφορά στην αύξηση συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στο μετοχικό κεφάλαιο 

της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας Α.Ε., λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης αφού απαιτείται 

‘άμεσα η λήψη απόφασης και όχι αργότερα από της 19 Φεβρουαρίου 2021 διότι ο χρόνος για την 

μετατροπή της εταιρείας σε Αναπτυξιακό Οργανισμό είναι πολύ πιεστικός (30-4-2021). 

 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 
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Θέμα : Αύξηση συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στο μετοχικό κεφάλαιο της Αναπτυξιακής Εταιρείας 

Νομού Λάρισας Α.Ε.. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Ν. Γκουντάρας που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα 

εξής: 

 

Με την 125/2020 (ΑΔΑ: 64ΛΓΩ6Ι-ΠΘΥ) αποφασίστηκε η συμμετοχή του Δήμου Αγιάς στη μετοχική 

σύνθεση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας με διακριτικό τίτλο ΑΕΝΟΛ Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε 

27142/31/Β/92/24 και ΑΡ. ΓΕ. ΜΗ. 02653794000.  

 

Ο Δήμος Αγιάς συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΝΟ Α.Ε. με ποσοστό 5,10% και 144 μετοχές και 

συνολικό ποσό συμμετοχής 10.565,28€.  

 

Για την αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών αναγκών της ΑΕΝΟΛ Α.Ε. που θα προκύψουν από τη 

μετατροπή της εταιρείας από αναπτυξιακή σε οργανισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4674/2020 και 

τροποποιήσεως του περί κεφαλαίου άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας είναι απαραίτητη η αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και κατά συνέπεια η αύξηση συμμετοχής των μετόχων σε αυτό.  

 

Σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη που επισυνάπτεται και την απόφαση 1/2021 της Γ.Σ. των 

Μετόχων της ΑΕΝΟΛ Α.Ε. η συμμετοχή του δήμου μας θα ανέλθει ως εξής : νέο ποσοστό στο μετοχικό 

κεφάλαιο 8,43% με αριθμό αγοράς νέων μετοχών 200 και ποσό συμμετοχής στην αύξηση 14.674,00€.  

 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω αλλά και: 

• το νόμο 4674/20 , 

• την ΑΔΣ. Αγιάς 125/2020 (ΑΔΑ: 64ΛΓΩ6Ι-ΠΘΥ) 

• την απόφαση 1/2021 της Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας, την οικονομοτεχνική μελέτη   

 

καλούμαστε να αποδεχθούμε ή όχι τη αύξηση της συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στη μετοχική σύνθεση της 

ΑΕΝΟΛ Α.Ε. ,την καταβολή του ποσού συμμετοχής μέχρι 19-3-2021 σε τραπεζικό λογαριασμό που θα 

υποδειχθεί από την ΑΕΝΟΛ Α.Ε.  

 

Η εγγραφή του ποσού συμμετοχής στον προϋπολογισμό εξόδων του δήμου θα γίνει μετά την έγκριση του 

προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 με αναμόρφωση δεδομένου ότι η καταβολή της συμμετοχής δεν 

υπόκειται στις υποχρεωτικές δαπάνες του άρθρου 158 και 160 του ν.3463/06 (οδηγίες ΚΥΑ 87194/11-12-

2020 - ΑΔΑ: Ψ5Ε546ΜΤΛ6- ΒΑ0). 

 

 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις: 

Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», είπε στην 

τοποθέτησή του: «Έχουμε διαφωνία με την ύπαρξη αυτών των εταιρειών και ειδικά με το νέο νομοθετικό 

πλαίσιο με το οποίο μετατρέπονται από Εταιρείες σε Οργανισμούς και όπου προσδιορίζεται ακόμη 

περισσότερο το αντικείμενο και οι αρμοδιότητές τους. Στην ουσία σε σχέση με την ωρίμανση, παρακολούθηση 

και αργότερα με το σχεδιασμό και την εκτέλεση των έργων θα περάσουν όλες αυτές οι αρμοδιότητες σε τέτοιες 

Εταιρείες ή Οργανισμούς, με αποτέλεσμα τα δημοτικά Συμβούλια να αποκοπούν εντελώς από αυτές τις 

εξελίξεις. Θεωρούμε ότι αυτό είναι σε αρνητική κατεύθυνση διότι τα δημοτικά Συμβούλια είναι αυτά που 

άμεσα ή μέσω αυτών εκφράζεται ο λαός της κάθε περιοχής και για αυτό διαφωνούμε. Θα καταψηφίσουμε».  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις του Ν. 4674/20 (Α’ 53): «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.», 

- την υπ’ αριθμ. 125/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «Συμμετοχή του 

Δήμου Αγιάς στον Αναπτυξιακό Οργανισμό της ΑΕΝΟΛ», 

- το υπ’ αριθμ. 1/2021 πρακτικό της Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.», 

- το με αριθμό πρωτοκόλλου 41/27.01.2021 έγγραφό της «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.», 

- την οικονομοτεχνική μελέτη για την αύξηση κεφαλαίου της «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» και την προσαρμογή 

της στα πλαίσια του Ν. 4674/2020, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
Εγκρίνουμε: 

1. Την αύξηση της συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στη μετοχική σύνθεση της Αναπτυξιακής Εταιρείας 

Νομού Λάρισας Α.Ε. «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» σε ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο 8,43%, με αριθμό 

αγοράς νέων μετοχών 200 και ποσό συμμετοχής στην αύξηση 14.674,00€. 

 

2. Την καταβολή του παραπάνω ποσού συμμετοχής μέχρι 19-3-2021 σε τραπεζικό λογαριασμό που θα 

υποδειχθεί από την «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.».  

 

3. Η εγγραφή του ποσού συμμετοχής στον προϋπολογισμό εξόδων του δήμου θα γίνει μετά την 

έγκριση του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 με αναμόρφωση δεδομένου ότι η καταβολή 

της συμμετοχής δεν υπόκειται στις υποχρεωτικές δαπάνες του άρθρου 158 και 160 του ν.3463/06 

(οδηγίες ΚΥΑ 87194/11-12-2020 - ΑΔΑ: Ψ5Ε546ΜΤΛ6- ΒΑ0). 

 

Καταψήφισαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης: «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», Ιωάννης Κασίδας 

(επικεφαλής) και Βασίλειος Σωτηρίου, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της 

παρούσας της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 3/2021. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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