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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
      
                      ΘΕΜΑ 4o

«Έγκριση  συμμετοχής  της  Π.Κ.Μ.  -
Π.Ε. Πέλλας στην αύξηση Μετοχικού
κεφαλαίου  της  “Αναπτυξιακής
Πέλλας  –  Αναπτυξιακή  Ανώνυμη
Εταιρία Ο.Τ.Α.”»

Αριθμ. Συνεδρίασης 6η/29-03-2019
Αριθμ. Απόφασης  54/2019

Στην Παναγίτσα της Π.Ε. Πέλλας, σήμερα 29 Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 12:00 μ.μ.  συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου
Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.  οικ. 188808(242) /22-3-2019  έγγραφης
πρόσκλησης του Προέδρου του κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλου, προς όλους τους Συμβούλους,
η  οποία  επιδόθηκε  νόμιμα,  22  Μαρτίου  2019  αντίστοιχα,  στον  Περιφερειάρχη  Κεντρικής
Μακεδονίας,  σε  καθένα  από  τους  Αντιπεριφερειάρχες  καθώς  και  σε  καθένα  από  τους
Συμβούλους, σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  167  του  Ν.3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

 Από τα εβδομήντα ένα  (71) μέλη του Π.Σ. ήταν: 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
             ΠΡΟΕΔΡΟΣ       

2. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
             ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

3. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
4. ΑΗΔΟΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
5. ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 
6. ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
10. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
11. ΖΩΓΡΑΦΟΥ –ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
12. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
13. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
15. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
16. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ
17. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ ΝΙΚΗ
18. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
19. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
22. ΜΠΑΖΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
23. ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
24. ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ
25. ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
26. ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ-ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
27. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

1. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
      ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
3. ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
4. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6. ΑΣΠΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
8. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ
9. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
10. ΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
11. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12. ΓΡΑΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
13. ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
14. ΖΑΧΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
15. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16. ΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
17. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
18. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
19. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
20. ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΖΗΣΗΣ
21. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
22. ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
23. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
24. MΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
25. ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
26. ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
27. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΝΙΟΒΗ
28. ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ
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28. ΡΕΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
29. ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
30. ΤΕΡΖΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
31. ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
32. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
33. ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
34. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
35. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
36. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

29. ΣΙΩΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
30. ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
31. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
32. ΤΖΟΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
33. ΤΣΑΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
34. ΦΥΚΑ ΕΛΕΝΗ
35. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

   

Επίσης παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση  ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ.
Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς κ. Ανδρέας Βεργίδης.

Δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης  κα  Παρασκευή  Πατουλίδου,  οι  Αντιπεριφερειάρχες  των  Περιφερειακών
Ενοτήτων Ημαθίας κ. Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης,  Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου, Σερρών κ.
Ιωάννης Μωϋσιάδης και Χαλκιδικής κ. Ιωάννης Γιώργος.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  «Έγκριση συμμετοχής της
Π.Κ.Μ. - Π.Ε. Πέλλας στην αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου της “Αναπτυξιακής Πέλλας –
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.”» και  έδωσε το λόγο στην αρμόδια εισηγήτρια η
οποία έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθμ. πρωτ. ΠΚΜ 86219 (83)/21-03-2019 εισήγηση
του Γραφείου Αν. Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας Π.Κ.Μ., η οποία αναφέρει τα εξής :
«Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  (ΦΕΚ  87  Α΄/7-6-10)  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  και
ειδικότερα  των  άρθρων  163  Ν.3852/2010  «Αρμοδιότητες  Περιφερειακού  Συμβουλίου»  και  194
«Επιχειρήσεις περιφερειών».
2. Το Π∆ 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226 Α’ /27-12-10)
όπως τροποποιήθηκε µε  τις  αριθ.  81320 & 77909 αποφάσεις  του Γ.Γ.  Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302 Β’ /30-12-2016), περί «Έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
3. Την υπ’ αριθ. Οικ. 31110(385) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τη
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας στους
Αντιπεριφερειάρχες και  τον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και  παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής
εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  ‘ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ’  στους
Αντιπεριφερειάρχες,  στον Εκτελεστικό  Γραμματέα,  στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων,
των  Διευθύνσεων/Αυτοτελών  Διευθύνσεων,  Υποδιευθύνσεων,  Τμημάτων/Αυτοτελών  Τμημάτων  και
Αυτοτελών  Γραφείων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας»  (ΦΕΚ  390/Β’/10.02.2017),  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την  υπ’  αριθ.  Γ.Π.Κ.Μ./οικ.  3141  (ΦΕΚ/Β’/3592/04.11.2016)  απόφαση  του  Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Αναπλήρωση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας και Προγραμματικού
Σχεδιασμού Π.Κ.Μ. Θεόδωρου Θεοδωρίδη».
5. Την  με  αριθ.  Γ.Π.Κ.Μ./οικ.  642  (ΦΕΚ  ΥΟΔΔ  102/06.03.2017)  απόφαση  του  Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας «Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους
τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
6. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών».
7. Το απόσπασμα πρακτικού 47/05 Σεπτεμβρίου 2018 της Επαναληπτικής Ετήσιας Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της «Αναπτυξιακή Πέλλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΠΕ.)»
με θέμα 4ο: «Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης
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υπέρ των παλαιών μετόχων για την εξασφάλιση χρηματοδοτικής ρευστότητας της εταιρείας κατά ποσό
ίσο προς το πενήντα τοις εκατό (50%) προς το αρχικό κεφάλαιο, ήτοι κατά ποσό ίσο προς εκατόν
εβδομήντα έξι χιλιάδων ογδόντα ευρώ (176.080,00 €)».
8. Την µε αριθ. πρ. 9212/05-02-2019 επιστολή της «Αναπτυξιακή Πέλλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη
Εταιρεία  ΟΤΑ» µε  θέμα:  «Πρόσκληση συμμετοχής  στην  αύξηση μετοχικού  κεφαλαίου  (Α.Μ.Κ.)  της
«Αναπτυξιακή Πέλλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» με Αρ. ΜΑΕ 20416/57/Β/89/006 για
άσκηση  δικαιώματος  προτίμησης  των  Μετόχων  της  στην  αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  που
αποφασίστηκε στην Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Νο 47/05.09.2018».
9. Την  Οικονομοτεχνική  Μελέτη  Βιωσιμότητας  που  εκπονήθηκε  από  την  «Αναπτυξιακή  Πέλλας  –
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» τον Δεκέμβριο του 2018.
10. Την υπ’ αριθ. 726/2019 (ΑΔΑ:Ω4ΞΗ7ΛΛ-ΚΗΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.
και την υπ’ αριθ. 1685 (ΑΔΑ:ΩΠΚΓ7ΛΛ-ΙΜ9) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Σας ενημερώνουμε ότι:

Η ανώνυμη εταιρεία µε την επωνυμία «Αναπτυξιακή Πέλλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»,
µε τον διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΠΕ. Α.Ε.», με ΑΦΜ. 094193548 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 23444747000 που
εδρεύει  στην Έδεσσα,  Σακελλαροπούλου 14,  Τ.Κ.  58200, αποτελεί  επιχείρηση ΟΤΑ, µε  την μορφή
αναπτυξιακής εταιρείας, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 194 του Ν. 3852/10, στην
οποία η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υπεισήλθε αυτοδικαίως, σύμφωνα µε το άρθρο 198 του ιδίου
νόμου. 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας συμμετέχει, στο μετοχικό κεφάλαιο
της εν λόγω επιχείρησης, ύψους 176.080,00 ευρώ, με ποσοστό 24,13% (84.958,60 €) επί του συνόλου
του το οποίο αντιστοιχεί σε 965 μετοχές ονομαστικής αξίας 88,04 € έκαστη.

Η  Επαναληπτική   Ετήσια  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  των  μετόχων  της  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ  ΠΕΛΛΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Ο.Τ.Α.,  σε  εφαρμογή  της  απόφασης  του  Διοικητικού
Συμβουλίου Νο 290/03.07.2018 αποφάσισε τα ακόλουθα: 

1. την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά εκατόν πέντε χιλιάδες εξακόσια σαράντα
οκτώ  ευρώ  (105.648,00  €),  με  καταβολή  μετρητών  και  έκδοση  χιλίων  διακοσίων  (1.200)  νέων
ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ ευρώ και τεσσάρων λεπτών (88,04 €) εκάστης
και  καλεί  τους  Μετόχους  της  Ανώνυμης  Εταιρείας  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΠΕΛΛΑΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού της, παρέχεται το δικαίωμα
προτίμησης στους ήδη μετόχους, ανάλογα με το ποσοστό τους στο ήδη υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

2.  Η  εν  λόγω  πρόσκληση  άσκησης  του  δικαιώματος  προτίμησης  αναρτήθηκε  στο  ΓΕΜΗ  στις
11/12/2018  - αριθ. Πρωτ. 1340320 και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1592216.

3.  Η  αύξηση  θα  γίνει  με  την  έκδοση  χιλίων  διακοσίων  (1.200)  νέων  μετοχών,  ονομαστικής  αξίας
ογδόντα οκτώ ευρώ και τεσσάρων λεπτών (88,04 €) εκάστης και τιμής διάθεσης ογδόντα οκτώ ευρώ και
τεσσάρων λεπτών (88,04).

4. Το δε μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της αύξησης θα αυξηθεί κατά
εκατό πέντε χιλιάδες εξακόσια σαράντα οκτώ ευρώ (105.648,00 €).

5.  Η  περίοδος  για  την  καταβολή  (άσκηση  του  δικαιώματος  προτίμησης  του  μετόχου)  σε  ειδικό
λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς/Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στο υποκατάστημα  Έδεσσας που
τηρεί η Εταιρεία, ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι από την 01 Απριλίου 2019 μέχρι
την 31 Μαϊου 2019.

6.  Η  περίοδος  για  την  καταβολή  (τυχόν  πρόθεσης  του  μετόχου  για  την  ανάληψη  επιπλέον  νέων
μετοχών, σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων μετοχών μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης
από τους μετόχους) ορίζεται  σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι από την 01 Απριλίου 2019
μέχρι την 31 Μαΐου 2019.
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Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας να ασκήσουν εμπροθέσμως έως 31
Μαΐου 2019 το δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι μετά την πάροδο της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης (31
Μαΐου 2019) και εφόσον οι παλαιοί μέτοχοι δεν καλύψουν σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο της
αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί θα διατεθούν από το Διοικητικό
Συμβούλιο ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Επίσης, η
περίοδος  για  την  ολοκλήρωση  της  αύξησης  του  μετοχικού  κεφαλαίου  της  εταιρείας  δύναται  να
παραταθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2190/1920, μέχρι και ένα μήνα με νέα απόφαση από το
Δ.Σ. της εταιρείας.

Σε  συνέχεια  όλων  των  ανωτέρω,  τίθεται  υπ’  όψιν  των  µελών  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  η
Οικονομοτεχνική Μελέτη Βιωσιμότητας, την οποία η «Αναπτυξιακή Πέλλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη
Εταιρεία ΟΤΑ» εκπόνησε, από την οποία προκύπτει αβίαστα και απόλυτα τεκμηριωμένα η βιωσιμότητα
της Εταιρείας καθώς και η εύλογη σκοπιμότητα της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου. 

Επιπλέον, εξετάζοντας τα επίκαιρα δεδομένα, τις  πλήρως τεκμηριωμένες προβλέψεις καθώς και  τις
ακόλουθες σημαντικές παραμέτρους που αφορούν:
 το σημαντικό όφελος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα της Περιφερειακής
Ενότητας Πέλλας, το οποίο είναι πολλαπλάσιο αναλογικά του ποσού που έχει καταβάλλει για την αγορά
μετοχών της ΑΝ.ΠΕ. Α.Ε., υπολογίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της στην αναπτυξιακή διαδικασία, τα
εκατοντάδες  επενδυτικά  προγράμματα  καθώς  και  τα  έργα  υποδομών  που  υλοποιήθηκαν  και
χρηματοδοτήθηκαν  µέσω  της  Εταιρείας  καθώς  επίσης  και  τα  προγράμματα  καταπολέμησης  της
ανεργίας,  αύξησης της απασχόλησης και  στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού που υλοποίησε στο
Νομό  Πέλλας  (νυν  Περιφερειακή  Ενότητα  Πέλλας)  το  διάστημα  1989  -  2015,  προσελκύοντας,
διαχρονικά, χρηματοδοτικούς πόρους άνω των 84 εκατομμυρίων ευρώ,
 το γεγονός ότι η χρήση του 2017 κλείνει με Ζημία που ανέρχεται στο ποσό των 772,65 ευρώ
και  Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων που ανέρχονται στο ποσό των 20.898,83 ευρώ και
συνολικό υπόλοιπο μεταφερόμενων ζημιών εις νέον που ανέρχεται στο ποσό των 14.682,13 ευρώ, με
συνέπεια το συνολικό ποσό των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας να μην υπολείπεται κατά του ήμισυ του
Μετοχικού κεφαλαίου και η καθαρή θέση της εταιρείας να μην γίνεται αρνητική,  άρα δεν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του άρθρου 47 του Ν. 2190/1920 περί λήψεως μέτρων. Επομένως η εταιρεία θα πρέπει
άμεσα  να  εξυγιανθεί  με  αύξηση  του  Μετοχικού  της  Κεφαλαίου  για  να  στηρίξει  την  ταμειακή  της
ρευστότητα για τις υποχρεώσεις της προς τα Δημόσια ταμεία και τις υποχρεώσεις Τραπεζών, εφόσον
δεν  υφίσταται  καμία  ροή  χρηματοδότησης  από  τα  εγκεκριμένα  προγράμματα  αυτής  λόγω
καθυστερήσεων της εφαρμογής τους από το οικείο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 τις αδήριτες ανάγκες επαρκούς και ευχερούς χρηματοδότησης του πενταετούς επιχειρησιακού
σχεδίου της Εταιρείας το οποίο περιλαμβάνει  μια σειρά από δεκάδες δράσεις και  πρωτοβουλίες με
υψηλή προστιθέμενη αξία, οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο, οι οποίες όμως απαιτούν την ύπαρξη
και χρήση νέων πόρων, ανθρώπινων, υλικών και χρηματοοικονομικών, 
 την  μεγάλη  χωρική  συμβολή  των  Προγραμμάτων  LEADER όπως  αυτή  αποτυπώνεται  στο
δείκτη  έργων  /  ποσό  μετοχικού  κεφαλαίου,  όσον  αφορά  τους  μετόχους  ΟΤΑ  α΄  και  β΄  Βαθμού.
Πράγματι, εντός των ορίων όλων των μετόχων - Δήμων του Νομού Πέλλας  υλοποιήθηκαν μέσω των
προαναφερθέντων προγραμμάτων (κατά τις περιόδους 2000 – 2015) έργα συνολικού ύψους περίπου
22,8 εκατομμυρίων Ευρώ. Στη  δε επόμενη προγραμματική περίοδο και έως 2023 έχει  ενταχθεί ένα νέο
Τοπικό Προγράμματα CLLD, Μονοταμειακό που συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑ και αναφέρεται στην
Περιφερειακή  Ενότητα  Πέλλας   ύψους  Δημόσιας  Δαπάνης  7.050.000,00€  εκ  των  οποίων  στην
συντριπτική τους πλειοψηφία, τα έργα αυτά αφορούν επενδύσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας
πέραν του Πρωτογενούς παραγωγής που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην αύξηση της Ακαθάριστης
Προστιθέμενης Αξίας σε διάφορους κλάδους στην περιοχή (διοικητικά όρια) εκάστου Δήμου.  
 τη συμβολή της εταιρείας στην ενίσχυση της αξιοποίησης των προϊόντων του Πρωτογενούς
Τομέα, αποτέλεσμα που ενισχύει τη συμμετοχή των μετόχων που εξυπηρετούν τομεακά συμφέροντα.
 Η  υλοποίηση  έργων  και  προγραμμάτων  πέραν  αυτών  που  εντάσσονται  στο  Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία  με  φορείς  όπως Συλλόγους και  λοιπούς εταίρους.  Ενδεικτικά
αναφέρεται η δραστηριοποίηση της εταιρείας σε δύο σχέδια ΤΟΠΣΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης
που υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με τοπικούς φορείς  αλλά και η ενασχόλησή της με τον Αγροτικό

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319658,  787, 831 – ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ : 2313319862 

E-mail : persymb  @  pkm  .  gov  .  gr  

mailto:persymb@pkm.gov.gr
ΑΔΑ: ΨΜ4Ζ7ΛΛ-ΦΣ6



5

τουρισμό   της  αξιοποίηση  των  ορεινών  όγκων   και  τον  περιπατητικό  τουρισμό.  Στο  πρόγραμμα
εξυγίανσης και επέκτασης των δραστηριοτήτων της εταιρείας προβλέπονται αντίστοιχες δράσεις. 
 Από τα παραπάνω εξάγεται το συμπέρασμα ότι η σκοπιμότητα της συμμετοχής των μετόχων
στην Εταιρεία και συνακόλουθα στην προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου πηγάζει από
την ίδια την αποστολή της εταιρείας, και τα αναμενόμενα αποτελέσματά της σε επίπεδο επενδύσεων,
δράσεων προβολής - προώθησης, δικτύωσης και συνεργασιών. Η εν γένει ισχυροποίηση της θέσης της
Εταιρείας  στο  υφιστάμενο  κοινωνικοοικονομικό  περιβάλλον  θα πρέπει  να  θεωρηθεί  απαραίτητη,  με
δεδομένο  ότι  η  οικονομική  κρίση  απαιτεί  μηχανισμούς  με  οργανωτική  ευελιξία,  ταχύτητα  στις
χρηματοδοτήσεις και εξειδικευμένο προσωπικό.  
 μέρος του επενδυόμενου κεφαλαίου θα διατεθεί για τον εκσυγχρονισμό και τη συμπλήρωση της
αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής της Εταιρείας ώστε να επιτελέσει το στόχο της για βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών ενημέρωσης και συμβουλευτικής και  τεχνικής υποστήριξης των ΟΤΑ, των
τοπικών  φορέων,  των  επιχειρήσεων  και  των  κατοίκων  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πέλλας.  Το
υπόλοιπο  μέρος  του  κεφαλαίου  θα  αποτελέσει  εγγύηση  για  τον  επιτυχή  σχεδιασμό  και  ανάληψη
υλοποίησης  Έργων  και  παροχής  υπηρεσιών  για  την  υποστήριξη  της  ολοκληρωμένης  -  αειφόρου
ανάπτυξης  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πέλλας,  στο  πλαίσιο  των  Εθνικών  και  Ευρωπαϊκών
συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, το οποίο αποτελεί και το κύριο μέρος των δραστηριοτήτων
της. Θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι βρισκόμαστε σε κομβικό σημείο της προγραμματικής περιόδου 2014-
2020 (2023)  και ειδικότερα σε εκείνο το χρονικό σημείο όπου αναμένονται οι προσκλήσεις υποβολής
προτάσεων  για  χρηματοδοτήσεις.  Επομένως  αυτή  είναι  η  περίοδος  όπου  ξεκινά  ο  κύριος  φόρτος
εργασίας της Εταιρείας και  κατά συνέπεια η εισροή των εσόδων της. Έτσι,  με την κάλυψη που θα
προσφέρει η ενίσχυση των αποθεματικών της Εταιρείας, επιτρέπεται η απρόσκοπτη λειτουργία της και
η εξασφάλιση των μελλοντικών εσόδων της. το δεδομένο ότι η αύξηση αυτή του Μετοχικού Κεφαλαίου
συνδέεται  άμεσα και  μόνο με τη βελτίωση των παρεχομένων από την Εταιρεία υπηρεσιών και  την
προσθήκη και άλλων και όχι απλά για την ταμειακή της διευκόλυνση προκειμένου να εκπληρώσει τις
οικονομικές της υποχρεώσεις προς τρίτους ή για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της,
 το  σημερινό  ποσοστό  συμμετοχής  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  –  Περιφερειακή
Ενότητα Πέλλας στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ανέρχεται  στο 24,13%, κατέχοντας  965
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 88,04 € η καθεμία,

καταλήγουμε ότι, 

• η  αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  της  εταιρείας  κατά  105.648,00  €  είναι  εύλογη,
συμφέρουσα και επενδυτικά επιτυχημένη,
• κρίνεται  σκόπιμη η συμμετοχή της Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας στην αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας µε την επωνυμία: «Αναπτυξιακή Πέλλας – Αναπτυξιακή
Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» µε το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ενός ευρώ και
εξήντα  λεπτών (25.531,60 €)  που αντιστοιχεί  σε  290 νέες  ονομαστικές  μετοχές,  ονομαστικής  αξίας
88,04 €.

Ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε

1. Την έγκριση της Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας της ανώνυμης εταιρείας µε την επωνυμία:
«Αναπτυξιακή Πέλλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» που εκπονήθηκε τον Δεκέμβριο του
2018.

2. Τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
ανώνυμης εταιρείας µε την επωνυμία: «Αναπτυξιακή Πέλλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», η
οποία αποφασίσθηκε µε την υπ΄ αριθ. 47/05.09.2018 απόφαση της Επαναληπτικής Ετήσιας Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, ασκώντας το δικαίωμα προτίμησης πλήρως, με την προμήθεια
290 μετοχών (ονομαστικής αξίας  88,04 ευρώ έκαστη)  αντί  συνολικού ποσού είκοσι  πέντε χιλιάδων
πεντακοσίων τριάντα ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (25.531,60 €).

3. Σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων μετοχών μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τους
μετόχους, η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας δεν προτίθεται να αγοράσει επιπλέον Μετοχές.
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4. Την εξουσιοδότηση της Αναπληρώτριας Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας για την
υπογραφή κάθε αναγκαίου εγγράφου για την περαίωση των παραπάνω.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε  

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει:

• την  Οικονομοτεχνική  Μελέτη  Βιωσιμότητας  της  ανώνυμης  εταιρείας  µε  την  επωνυμία:
«Αναπτυξιακή  Πέλλας  –  Αναπτυξιακή  Ανώνυμη  Εταιρεία  ΟΤΑ»  που  εκπονήθηκε  τον
Δεκέμβριο του 2018.

• τη  συμμετοχή  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  στην  αύξηση  του  μετοχικού
κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας µε την επωνυμία: «Αναπτυξιακή Πέλλας – Αναπτυξιακή
Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», η οποία αποφασίσθηκε µε την υπ΄ αριθ. 47/05.09.2018 απόφαση
της Επαναληπτικής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της,  ασκώντας το
δικαίωμα προτίμησης πλήρως,  με  την  προμήθεια 290 μετοχών (ονομαστικής  αξίας 88,04
ευρώ έκαστη) αντί συνολικού ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ενός ευρώ
και  εξήντα  λεπτών  (25.531,60  €).  Σε  περίπτωση  ύπαρξης  αδιάθετων  μετοχών  μετά  την
άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τους μετόχους, η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας
δεν προτίθεται να αγοράσει επιπλέον μετοχές.

Β.  Εξουσιοδοτεί την Αναπληρώτρια Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας για
την υπογραφή κάθε αναγκαίου εγγράφου για την περαίωση των παραπάνω.
   

Κατά  ψήφισαν  οι  περιφερειακοί  σύμβουλοι  κ.κ.  Δ.  Χαραλαμπίδου,  Λ.  Τόσκας,  Γ.
Θεοδωρόπουλος,  Α.  Χειμώνας,  Δ.  Μούρνος,  Χ.  Σαατσόγλου-Παλιαδέλη, Β.  Ρέβας,  Θ.
Ιγνατιάδης και Δ. Ανδρέου.

Παρών ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Ι. Ανδρίτσος και Α. Μπαζδάνης.

  
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,  υπογράφεται  ως

ακολούθως: 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Σ.                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ                                          ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319658,  787, 831 – ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ : 2313319862 

E-mail : persymb  @  pkm  .  gov  .  gr  

mailto:persymb@pkm.gov.gr
ΑΔΑ: ΨΜ4Ζ7ΛΛ-ΦΣ6
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