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Αποδοχή παραίτησης μελών της ΑΕ Ανάπτυξης Πολιτισμού τουρισμού
Αξιούπολης- Λύση και εκκαθάριση της Α.Ε.- Ορισμός εκκαθαριστή.
Σήμερα την 02-08-2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19.30 στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνεδρίασε το Δημοτικό συμβούλιο, ύστερα από
την υπ΄ αριθμ. 13.598/27-07-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που
δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και τους Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών
Κοινοτήτων του Δήμου σύμφωνα με τα διατάξεις του άρθρου 67 του
ν.3852/2010.
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε (αφού κλήθηκε κατά την παρ. 5 του άρθρου 95
του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ & την παρ. 6 του άρθρου 67 του N. 3852/2010 –
Πρόγραμμα Καλλικράτης) και ο Δήμαρχος Παιονίας, κος ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε
σύνολο 27 Συμβούλων, βρέθηκαν
ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (19) :
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΙΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΟΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΡΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΑΜΠΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΤΕΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (8) :
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΕΒΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΚΑΠΟΥΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΠΟΛΥΤΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν (αφού προσκλήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 8 του
άρθρου 67, την παρ. 3 του άρθρου 80, την παρ. 1β του άρθρου 81 του N.
3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης) οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των
Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (15):
ΓΚΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ - ΕΥΖΩΝΩΝ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΛΙΜΝΟΤΟΠΟΥ
ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΒΑΦΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ – ΓΟΡΓΟΠΗΣ
ΛΑΡΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Μ. ΔΑΣΟΥΣ
ΣΟΥΠΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ
ΙΝΤΖΕΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΥΖΙΩΝ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ–ΓΡΙΒΑΣ
ΠΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΕΡΗΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΦΙΛΥΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΥΡΤΗ ΣΟΦΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ – ΜΕΣΣΙΑΣ
ΤΖΟΥΡΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΛΙΒΑΔΙΩΝ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (16):
ΤΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΖΗΛΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ – ΕΥΡΩΠΟΥ
ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΑΣΠΡΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΟΡΩΝΑΣ
ΠΑΛΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΠΛΑΓΙΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΦΑΝΟΥ
ΕΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΣΚΡΑ
ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΑΡΠΗΣ
ΤΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΟΥΜΠΑΣ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΥ
ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΣΤΑΘΗ
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*Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
αποφασίσθηκε ομόφωνα η συζήτηση και ψήφιση των
παρακάτω
θεμάτων:
1-Υποβολή πρότασης με τίτλο «Κατασκευή ΕΕΛ Βαφειοχωρίου με τη μέθοδο
τεχνητών υγροτόπων Δήμου Παιονίας ΠΕ Κιλκις» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
2-Υποβολή πρότασης με τίτλο «Κατασκευή ΕΕΛ Ποντοηράκλειας με τη μέθοδο
τεχνητών υγροτόπων Δήμου Παιονίας ΠΕ Κιλκις» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
3.Κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου δημότη.

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Παιονίας ο οποίος είπε ότι η Ανώνυμη
Εταιρία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Τουρισμού
Αξιούπολης» και με διακριτικό τίτλο «ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε.» συστάθηκε με την υπ’
αριθμ.
34616/19-01-1994
καταστατική
συμβολαιογραφική
πράξη
του
συμβολαιογράφου Κιλκίς Ιωάννη Καντζάβελου, που καταχωρήθηκε στις 23-031994 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Κιλκίς με αριθμό
30650/55Β/94/05 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ/ΑΕ-ΕΠΕ/1285/13-04-1994.
Η διάρκεια της εταιρίας ορίστηκε σε 50 χρόνια και ως σκοπός αυτής ορίστηκε στο
άρθρο 3 του καταστατικού της «…η ευαισθητοποίηση των ανθρώπων και κυρίως
των νέων για την προστασία του περιβάλλοντος, η ευρύτερη γνώση των αγαθών
της φύσης και κατά συνέπεια η διαφύλαξη της πολύτιμης κληρονομιάς του
φυσικού πλούτου της περιοχής. Η πολιτιστική αναβάθμιση και η οικονομική
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, καθώς επίσης και η ανίσχυση του
οικοτουρισμού. Η ίδρυση μουσείου φυσικής ιστορίας, η ίδρυση κέντρων χειμερινού
τουρισμού, εν γένει ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ξενώνων, σύμφωνα με τους
όρους και περιορισμούς του νόμου και εφ’ όσον πρόκειται για την ανέγερση ή την
επέκταση ξενοδοχείων μέχρι 300 κλινών συνολικά. Επίσης, η εκμετάλλευση
κατασκηνωτικών κέντρων, κατασκευαζομένων με την έγκριση και τις
προδιαγραφές του ΕΟΤ, καθώς και διαμερισμάτων, οικιών η κτιρίων, που
χαρακτηριζόμενα διατηρητέα διασκευάζονται σε ξενώνες ή ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις γενικώς ή εργαστήρια παραγωγής παραδοασιακών βιοτεχνικών,
βιομηχανικών, φαρμακευτικών προϊόντων ή χειροτεχνημάτων, μετά την έγκριση
των αρμοδίων κατά νόμο φορέων κατά περίπτωση και γενικά κάθε εμπορική ή μη
δραστηριότητα, που σκοπεύει στην πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της
περιοχής…».
Η μετοχική σύνθεση της εταιρίας όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ως σήμερα, μετά
την διαδοχή του Δήμου Αξιούπολης από τον Δήμο Παιονίας έχει ως εξής:
ΜΕΤΟΧΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
3820
95,5%
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
13
0,325%
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ
8
0,2%
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΥΛΕΤΣΑΣ
51
1,275%
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΛΑΒΑΖΗΣ
20
0,5%
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ
8
0,2%
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
24
0,6%
ΙΩΣΗΦ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ
40
1,0%
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΙΑΤΑΣ
8
0,2%
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
8
0,2%
ΣΥΝΟΛΟ
4000
100%
Στο πλαίσιο της λειτουργίας της η «ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε.» προέβη στην ίδρυση
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στην Αξιούπολη, το πρώτο και μοναδικό στην περιοχή
μας. Ωστόσο, η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με τη μειωμένη επισκεψιμότητα
του Μουσείου και τα αυξημένα πάγια έξοδα, οδήγησαν σε συνεχής ζημιογόνες
χρήσεις που καθιστούν πλέον ασύμφορη τη διατήρησή της και τη συνέχεια της
λειτουργίας της εταιρίας.
Βάσει του υπ’ αριθμ. 38 άρθρου του καταστατικού της εταιρίας, η εταιρία λύεται με
απόφαση της Γ.Σ.
Σχετικά, συγκλήθηκε η Γ.Σ. της εταιρίας με το διακριτικό τίτλο «ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε.»
στις 10-09-2017 και αποφάσισε τη λύση της εταιρίας και τη θέση της σε
εκκαθάριση.
Συγκεκριμένα, παρατίθεται κατωτέρω το σχετικό απόσπασμα του 24ου πρακτικού
της συνεδρίασης της Γ.Σ. της «ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε.»:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24
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Της ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΕ» Της 10ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Στην Αξιούπολη του Νομού Κιλκίς σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου του 2017, ημέρα
της εβδομάδας, Κυριακή και ώρα 11:00μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας που
βρίσκονται στην Αξιούπολη, συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική
Γενική Συνέλευση των Μετόχων μετά από πρόσκληση του ΔΣ της εταιρείας, η
οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΗ» του Κιλκίς και εστάλη με
συστημένες επιστολές και παρελήφθησαν από αυτούς.
Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε επί 20 ημέρες σε εμφανή θέση στο κατάστημα της
εταιρείας.
Κατά τη συνέλευση παρέστησαν οι παρακάτω μέτοχοι της «ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΕ» με
τους εκπροσώπους ή τους αντιπροσώπους τους και συγκεκριμένα:
Ο Δήμος Παιονίας, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον αντιδήμαρχο Ελ. Γαρόπουλο
Ο Ευθύμιος Καλαβάζης, κάτοικος Αξιούπολης, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον
υιόν του Καλαβάζη Κύρο, κάτοικο Αξιούπολης.
Ο Νικόλαος Κλαυδιανός, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Πασιατά Νικόλαο,
κάτοικος Θεσσαλονίκης.
Ο Νικόλαος Πασιατάς, κάτοικος Πολυκάστρου.
Ο Αναστάσιος Μαυρόπουλος, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Παπαδημητρίου
Στέργιο, κάτοικο Αξιούπολης.
Συνεπώς κατά παρέκκλιση από την υποχρέωση δημοσίευσης της πρόσκλησης των
μετόχων της εταιρείας σε Γενική Συνέλευση, η παρούσα ΓΣ όπως καθόλα νόμιμη
αρχίζει να συνεδριάζει. Σε αυτήν παρέστησε το 96,6% των μετόχων της.
Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδριάσεως της συνέλευσης, καταρτίστηκε ο
πίνακας των μετόχων οι οποίοι έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και ψηφίσουν σε
αυτή τη ΓΣ, αφού κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους, με ένδειξη του
αριθμού των μετοχών, των ψήφων που έχει ο κάθε μέτοχος, τις διευθύνσεις τους
όπως και των αντιπροσώπων τους, ο οποίος έχει ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ
ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ
10ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΜΕΤΟΧΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ
3820

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΨΗΦΩΝ
3820

ΠΟΣΟΣΤ
Ο
95,5 %

ΕΚΠ/ΠΟΙ

ΑΝΤ/ΠΟΙ

Δ/ΝΣΕΙΣ

-

ΕΛ.
ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΑΛΑΒΑΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ

20

20

0,5

Κ.ΚΑΛΑΒΑΖΗΣ

-

ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ

8

8

0,2

Ν.ΠΑΣΙΑΤΑΣ

-

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΙΑΤΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

8
8

8
8

0,2
0,2

ΣΤ.ΠΑΠΑΔΗΜΗ
ΤΡΙΟΥ

Ν.ΠΑΣΙΑΤΑΣ
-

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ
ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ

3864

3864

96,6%

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Έτσι διαπιστώθηκε ότι στη ΓΣ παρίστανται και αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που
έχουν το 96,6% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετοχικό κεφάλαιο
117,360 €, αξία μετοχής 29,34€). Συνεπώς μπορεί έγκυρα να συνεδριάσει και να
λάβει αποφάσεις σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στη ΓΣ επίσης παρέστησαν το ΔΣ της εταιρείας και η υπάλληλος του Δήμου
Παιονίας Στέλλα Κατηρτζίδου.
Ο αντιδήμαρχος του δήμου Παιονίας, Γαρόπουλος Ελευθέριος, προεδρεύων
προσωρινά στη συνέλευση, προσέλαβε την υπάλληλο του Δήμου Παιονίας και
υπεύθυνη της κράτησης των πρακτικών της εταιρείας, Στέλλα Κατηρτζίδου.
Κατά πρώτον έγινε έλεγχος από τους κ.κ. μετόχους των προαναφερόμενων
δημοσιεύσεων στο τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ με επίδειξη των σχετικών εγγράφων από τον
προσωρινό πρόεδρο της συνέλευσης και διαπιστώθηκε ότι όλες οι δημοσιεύσεις
έγιναν νόμιμα και εμπρόθεσμα.

ΑΔΑ: ΩΗΛΧΩΞΡ-ΤΓΣ
Ο πρόεδρος διάβασε τον πίνακα των μετόχων οι οποίοι έχουν δικαίωμα να
μετάσχουν και ψηφίσουν σε αυτή τη ΓΣ, αφού κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές
τους.
Η ΓΣ επικύρωσε τον πίνακα αυτόν και μετά από νόμιμη ψηφοφορία εξέλεξε με
ψήφους 3864 επί συνόλου 4000, ως οριστικό πρόεδρο της συνελεύσεως τον
Γαρόπουλο Ελευθέριο και ως οριστικό γραμματέα την Στέλλα Κατηρτζίδου η οποία
άσκησε καθήκοντα ψηφοσυλλέκτη.
Ο πρόεδρος της ΓΣ κατέλαβε την έδρα του προέδρου και διάβασε την πρόσκληση
των μετόχων με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης των μετόχων είναι:
Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης
από 1-1-2016 έως 31-12-2016.
Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. επί του Ισολογισμού χρήσης 2016 (Η
εταιρεία δεν ελέγχθηκε από ελεγκτές διότι ο κύκλος εργασιών της είναι μικρότερος
του 1 εκατομμυρίου ευρώ και δεν υπάγεται στον τακτικό έλεγχο από ελεγκτές Ν
2190/20, 42α § 6, 7, 8.).
Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα
της χρήσης 2016.
Πρόταση για λύση της εταιρείας και μεταβίβαση των περιουσιακών της στοιχείων
και υποχρεώσεων στο Δήμο Παιονίας και μέσω αυτού στην Κοινωφελή Επιχείρηση
του Δήμου.
Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία από το νόμο και το
καταστατικό, αφού παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούμενοι το 96,6% του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ότι η ΓΣ μπορεί να λάβει αποφάσεις επί
της ημερήσιας διάταξης, η ΓΣ άρχισε τις εργασίες της υπό τη διεύθυνση του
εκλεγμένου οριστικού προέδρου και εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης.
…
Θέμα 4ο Ο πρόεδρος της Γ.Σ έδωσε το λόγο στον πρόεδρο του Δ.Σ της εταιρείας
στον Στέργιο Παπαδημητρίου, ο οποίος ενημέρωσε τους μετόχους ότι παρά την
αύξηση των εσόδων της εταιρείας για το έτος 2016 κατά 68,3% έναντι του έτους
2015 9έσοδα 2015 882,31 ευρώ, έσοδα 2016 1484,95 ευρώ σύμφωνα με την
έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ της εταιρείας), που θεωρείται ικανοποιητική, παρ’ όλα
αυτά η βιωσιμότητα της εταιρείας θεωρείται αδύνατη, γιατί εκτός των
ληξιπρόθεσμων οφειλών προηγούμενων ετών που ανέρχονται στο ποσό των
7.433,81 ευρώ, οι ετήσιες δαπάνες λειτουργίας του Μουσείου ανέρχονται σε 3.000
ευρώ περίπου. Ποσά που δεν μπορούν να καλυφθούν από τα ετήσια έσοδα της
εταιρείας. Για τους λόγους αυτούς σας παρακαλούμε να λάβετε τις σχετικές
αποφάσεις.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Γ.Σ έδωσε το λόγο στον Κύρο Καλαβάζη, ο οποίος
είπε ότι από την εμπειρία που έχει με την συμμετοχή του στις επιτροπές του
ΩΔΕΙΟΥ, των ΑΚΙΝΗΤΩΝ και των ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ μορφών του Δήμου
Παιονίας, η εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτήν την μορφή και είναι
καλύτερα να λυθεί και να μπει στην κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Παιονίας,
γιατί το κέρδος που θα προκύψει από αυτήν την απορρόφηση δεν θα είναι μόνο η
αποκατάσταση των υπαρχόντων ζημιών, που χρονίζουν στο κτίριο του Μουσείου,
αλλά θα προκύψουν και άλλες πολιτιστικές δράσεις.
Με αυτήν την πρόταση συμφώνησαν και οι μέτοχοι, Πασιατάς Νικόλαος, και
Μαυρόπουλος Αναστάσιος.
Ο πρόεδρος της Γ.Σ εκ μέρους του Δήμου είπε ότι είναι απαραίτητη και αναγκαία η
λύση της εταιρείας και η μεταβίβαση των περιουσιακών της στοιχείων και
υποχρεώσεων στο Δήμο Παιονίας, και μέσω αυτού στην Κοινωφελή Επιχείρηση του
Δήμου, γιατί έτσι θα δοθεί λύση στην λειτουργικότητα της εταιρείας και στην
περαιτέρω ανάπτυξή της.
Μετά από τα παραπάνω οι κ.κ Μέτοχοι αποφάσισαν ΟΜΟΦΩΝΑ με ψήφους 3.864
έναντι 4.000, δηλαδή ποσοστό 96.6% επί του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, τη ΛΥΣΗ της εταιρείας και την μεταβίβαση των περιουσιακών της
στοιχείων και υποχρεώσεων στο Δήμο Παιονίας και μέσω αυτού στην Κοινωφελή
Επιχείρηση του Δήμου για την εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της
εταιρείας.
…

ΑΔΑ: ΩΗΛΧΩΞΡ-ΤΓΣ
Παρά το γεγονός ότι η «ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε.» είναι ΑΕ και ισχύουν γι αυτήν οι
διατάξεις του Ν 4548/2018 περί ανωνύμων εταιριών, όπως αυτός αντικατέστησε το
Ν. 2190/1920, η «ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε.», όπως και όλες οι άλλες ομοειδείς Α.Ε. των
Ο.Τ.Α., λειτουργούν πλέον με το ίδιο θεσμικό πλαίσιο των Δήμων και των Ν.Π.Δ.Δ.
Για τη λειτουργία της υπό αυτό το πλαίσιο, απαιτεί την μόνιμη ύπαρξη κατάλληλων
υπηρεσιών και στελεχών, γεγονός που επιβαρύνει το κόστος λειτουργίας της
επιχείρησης και τη στερεί από την απαραίτητη ευελιξία, επειδή δεν έχει τη
δυνατότητα να συνεργάζεται, περιστασιακά και για όσο διάστημα απαιτείται, με
ειδικευμένα επιστημονικά στελέχη, που μπορεί να είναι απαραίτητα για την
υλοποίηση ενός προγράμματος, πλην όμως δεν της είναι αναγκαία σε μόνιμη και
διαρκή βάση. Αυτού του είδους τα προβλήματα, παρατηρούνται στην πλειοψηφία
των Α.Ε. των ΟΤΑ. Εν κατακλείδι, οι Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ) των ΟΤΑ δεν
μπορούν πλέον να λειτουργήσουν και να ευημερήσουν στο ανταγωνιστικό
περιβάλλον με τους ιδιώτες, παρόλο που έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τις κοινές
Α.Ε. που λειτουργούν στη χώρα, χωρίς όμως τα ίδια δικαιώματα και δυνατότητες.
Περαιτέρω, η βιωσιμότητα της «ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε.» εταιρείας θεωρείται αδύνατη,
γιατί τα έσοδά της είναι πολύ περιορισμένα σε σχέση με τις λειτουργικές της
δαπάνες, οι δε προσπάθειες που έγιναν για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου
δεν ευοδώθηκαν.
Επειδή η «ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε.» δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του
ισχύοντος νομικού πλαισίου
Επειδή η χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. περιορίζεται σημαντικότατα σε βαθμό που
σήμερα τίθεται θέμα όχι μόνο συνέχισης της λειτουργίας των δημοτικών
επιχειρήσεων αλλά και των ιδίων των ΟΤΑ
Επειδή ο Δήμος Παιονίας θα πρέπει να διασφαλίσει την κατοχή των περιουσιακών
στοιχείων της «ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε.». και την εύρυθμη λειτουργία του Μουσείου
Φυσικής Ιστορίας Αξιούπολης.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από συζήτηση που έχει καταγραφεί,
λεπτομερώς, στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του τα
παραπάνω
1.- Να εγκρίνει την λύση και θέση σε εκκαθάριση της «ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε.», όπως
αυτή αποφασίστηκε από τη Γενική της Συνέλευση της 10-09-2017.
2. Να ορίσει εκκαθαριστή
3. Να ενεργήσει τα δέοντα για τη μεταβίβαση των περιουσιακών της στοιχείων και
υποχρεώσεων στο Δήμο Παιονίας και μέσω αυτού στην Κοινωφελή Επιχείρηση του
Δήμου Παιονίας για την εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των έως
τώρα σκοπών της.
Το Δημοτικό συμβούλιο μετά τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Εγκρίνει την από 10-09-2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας με
την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Τουρισμού Αξιούπολης»
και με διακριτικό τίτλο «ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε.» περί λύσης της εταιρίας.
2) Εγκρίνει τη θέση σε εκκαθάριση της παραπάνω Ανώνυμης Εταιρίας και ορίζει
εκκαθαριστή τον Κουβάτση Τρύφωνα του Γεωργίου Οικονομολόγο- Λογιστή
κάτοικο Αξιούπολης για τη διεκπεραίωση εκκρεμών υποθέσεων, είσπραξης
απαιτήσεων, ρευστοποίησης περιουσίας και πληρωμής χρεών της παραπάνω
επιχείρησης.
3) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Παιονίας Χρήστο Γκουντενούδη, για την ανάθεση της
λειτουργίας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στην Κοινωφελή Επιχείρηση του
Δήμου Παιονίας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 163/2018.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η Συνεδρίαση.
Για το 10ο/2018 Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

