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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

Από το αριθ.6/29-5-2013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 145

Περίληψη
Λήψη απόφασης του Δήμου Ξάνθης ως μετόχου για τη λύση
της «Αναπτυξιακής Νομού Ξάνθης – Αναπτυξιακή
Ανώνυμη Εταιρία Α.Ε.»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 29 Μαΐου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.23740/23-5-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου
Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 26
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
15) Μούρκας Χρήστος
2) Αγκόρτσας Απόστολος
16) Μπένης Δημήτριος
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
17) Ξυνίδης Αθανάσιος
4) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
18) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
5) Βασιλούδης Ηλίας
19) Παπαδόπουλος Κυριάκος
6) Βορίδης Δημήτριος
20) Παπασταματίου Γεώργιος
7) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
21) Πούλιος Χρίστος
8) Ηλιάδης Θωμάς
22) Πατσίδου Δέσποινα
9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
23) Τσεγγελίδης Ιωάννης
10) Καλογερής Κρίτων
24) Φανουράκης Εμμανουήλ
11) Κολλάρος Γεώργιος
25) Φωτιάδης Νικόλαος
12) Κυριακίδης Αλέξανδρος
26) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
13) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία
14) Μαζαράκης Σπύρος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης
5) Τσέπελης Εμμανουήλ
2) Μπεκτές Σαμπρή
6) Φιλίππου Φίλιππος
3) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
7) Τοπ Ισμέτ
4) Ταρενίδης Παναγιώτης
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι της Τοπικής
Κοινότητας Γέρακα Γεσήρ Αϊτάν, Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος και Καρυοφύτου Σερεφιάς Διαμαντής
Γίνεται μνεία ότι οι δ.σ. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ και Καραγιαννίδου Σοφία αποχώρησαν οριστικά από την
συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο δ.σ. Βορίδης Δημήτρης
αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 6ου θέματος οριστικά
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ.23333/95-2013 εισήγηση του Αντιδημάρχου Ξάνθης κ. Μπένη Δημήτριου η οποία έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 252 και 265 του Ν. 3463/06 « Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων», 2) Τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα, 3) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του
Ν. 4071/2012, 4) Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 3852/10, 5) Τις σχετικές του άρθρου 26του 3938/2011,
του άρθρου 49 του Ν.3943/2011 και του 43 του Ν. 3979/2011, 6) Και όλα τα ακόλουθα ότι: στις 18
Ιανουαρίου του έτους 1994, δυνάμει του υπ' αριθμόν 16.522 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Ξάνθης
Μωϋσή Τσελεπίδη, συστάθηκε η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “Αναπτυξιακή Νομού Ξάνθης –
Αναπτυξιακή Ανώνυμη εταιρία ΟΤΑ”, η οποία έλαβε αριθμό μητρώου ΑΕ 32.396/66/Β/94/0016 και
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εδρεύει στην Ξάνθη (οδός 28ης Οκτωβρίου 192 – 1ος όροφος). Μέτοχοι της παραπάνω εταιρίας είναι σήμερα
ο Δήμος Ξάνθης με ποσοστό 27,59% επί του μετοχικού κεφαλαίου, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, με ποσοστό 19,77 %, ο Δήμος Αβδήρων με ποσοστό 17,62%, ο Δήμος Τοπείρου με ποσοστό
14,44%, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών με ποσοστό 9,61%, ο Αλιευτικός Συνεταιρισμός Βιστωνίδας με
ποσοστό 3,80%, ο Δήμος Μύκης με ποσοστό 3,32%, η Περιφερειακή Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων
Ν.Ξάνθης (πρώην Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Ξάνθης) με ποσοστό 1,29%, το Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης με ποσοστό 1,28% και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ξάνθης με
ποσοστό 1,28%. Όσον αφορά στο μετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω εταιρίας, μετά και από την τελευταία
αύξησή του στις 24 Αυγούστου 2010, ανήλθε στο ποσό των 545.000,015 ευρώ, διαιρεμένο σε 18.569
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35ευρώ), γεγονός
που οδήγησε σε τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιριών την 27 Αυγούστου 2010. Δυνάμει του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρίας, η
λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, καθώς και τις διατάξεις του
Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Η εν λόγω εταιρεία, ως αναφέρθηκε ανωτέρω, δεν έχει
κερδοσκοπικό χαρακτήρα αλλά σκοπός της είναι η ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής με την επιδίωξη
απορρόφησης διάφορων προγραμμάτων κρατικών αλλά και κοινοτικών. Η κάλυψη του κόστους λειτουργίας
της δεν προέρχεται από κρατικά κονδύλια ή επιχορηγήσεις των ΟΤΑ, αλλά από την πραγματοποίηση των
επενδυτικών προγραμμάτων που αναλάμβανε. 7) Το γεγονός ότι α) έχει προ πολλού δαπανηθεί το σύνολο του
καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, οι δε ζημίες της είναι πολλαπλάσιες του κεφαλαίου τούτου, β) οι
κυριότεροι μέτοχοι , μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Ξάνθης, έχει δηλώσει την αδυναμία σε πιθανή αύξηση
κεφαλαίου , δεδομένης της διαμορφούμενης σήμερα πραγματικότητας με τις τελευταίες αποφάσεις της
κυβέρνησης που περιορίζει σημαντικά την χρηματοδότηση των ΟΤΑ σε επίπεδο οικονομικής και
λειτουργικής ασφυξίας τους, οδηγώντας αναπόφευκτα στον περιορισμό, αν όχι στον μηδενισμό, της
δυνατότητας συνέχισης της συμμετοχής του σε αυτήν, γ) Δεν έχει καταστεί δυνατόν να εξασφαλισθεί ο
απαιτούμενος αριθμός προσώπων που θα αναλάβουν τη διοίκηση της εταιρίας, δ) Από το 2ο εξάμηνο του
2009 και κατά το έτος 2010 δεν εκπονήθηκαν προγράμματα με αποτέλεσμα η εταιρεία να μην μπορέσει να
έχει έσοδα κατά το έτος αυτό και έπειτα, ε) Την 30η Ιουνίου 2011 διεξήχθη η τελευταία Γενική Συνέλευση
των μετόχων της εταιρίας. Ταυτόχρονα έληξε η θητεία του τελευταίου ΔΣ της παραπάνω εταιρίας. Εκτοτε
λόγω οικονομικών υποχρεώσεων που είχαν δημιουργηθεί στην εταιρία κατά τα παρελθόντα έτη και
απροθυμίας για το λόγο αυτό ατόμων να αναλάβουν καθήκοντα δεν εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Από
τότε η εταιρία έπαψε να λειτουργεί. .Οι μέτοχοι κατέβαλαν προσπάθειες για να συγκληθεί αυτόκλητη γενική
συνέλευση προκειμένου να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις για το μέλλον της εταιρίας, πλην όμως αυτό
κατέστη ανέφικτο.
Επειδή πλέον η εταιρία έχει φτάσει σε σημείο που η συνέχισή της καθίσταται ανέφικτη και ασύμφορη
και άνευ αντικειμένου από κάθε άποψη, αφού και τα προγράμματα με τα οποία κυρίως δραστηριοποιούνταν
έχουν σταματήσει.
Επειδή σύμφωνα με διάταξη του άρθρου Άρθρο 48 του νόμου 2190/1920 - Λύση της εταιρείας με
δικαστική απόφαση μετά από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον, ορίζεται ότι: «Η εταιρεία μπορεί να
λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εάν: α) κατά τη
σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις
διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε
φορά από το νόμο, γ) το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα
του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του
μετοχικού κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει μέτρα κατά το άρθρο 47, δ) η εταιρεία δεν έχει
υποβάλει, προς καταχώριση, οικονομικές καταστάσεις τριών (3) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών
χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση. Έννομο συμφέρον για τη λύση της εταιρείας έχει και ο
Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.
2. Η αίτηση εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας από το πολυμελές πρωτοδικείο της
έδρας της εταιρείας.
3. Το δικαστήριο, πριν εκδώσει την απόφαση του, παρέχει στην εταιρεία εύλογη προθεσμία για άρση των
λόγων λύσης, εκτός αν αιτιολογημένα θεωρεί ότι το μέτρο αυτό είναι άσκοπο. Η προθεσμία αυτή μπορεί να
είναι δύο (2) έως έξι (6) μήνες και μπορεί να παραταθεί μέχρι τρεις (3) μήνες. Εάν παρασχεθεί η ανωτέρω
προθεσμία, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει μέτρα για την προσωρινή ρύθμιση των εταιρικών υποθέσεων.
4. Η αίτηση για λύση της εταιρείας και η απόφαση που διατάσσει τη λύση της δημοσιεύονται στο
Μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 7β του παρόντος νόμου."
Επειδή στην προκειμένη περίπτωση το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εν λόγω εταιρίας, όπως
προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Ν.2190/1920, έχει
καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει μέτρα κατά το
άρθρο 47 του Ν. 2190/1920, όπως αυτό προκύπτει από το με αριθμό πρωτοκόλλου Γ/ΕΞ/1253-1/29-3-2013
έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας
Ξάνθης σε συνδυασμό με τον από 30-4-2011 ισολογισμό χρήσης 1/1-31/12-2010, που δημοσιεύτηκε στο με
αριθμό 4984/27-6-2011 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ και εγκρίθηκε από την
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τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2011. Ειδικότερα το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της αντιδίκου
εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 42.190,72€, ποσό κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου της
αντιδίκου εταιρίας, που ανέρχεται, όπως προαναφέρθηκε, στο ποσό των 545.000,15 €.
Επειδή το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του
ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, έχει καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του
μετοχικού κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει μέτρα κατά το άρθρο 47, η προαναφερθείσα
ανώνυμη εταιρία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο
συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ.1 περ.γ του Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα.
Επειδή, ως μέτοχος της ανωτέρω ανώνυμης εταιρίας, έχουμε έννομο συμφέρον για τη λύση αυτής με
δικαστική απόφαση του αρμόδιου κατά τόπου Πολυμελούς Πρωτοδικείου.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους Εισηγούμαστε όπως ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
προκειμένου ο Δήμος Ξάνθης, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που εκ του νόμου απαιτούνται, ως
μέτοχος της ανωτέρω εταιρίας και έχοντας έννομο συμφέρον, για τη λύση της ανωτέρω εταιρίας.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Ξάνθης κ. Μπένη ο οποίος είπε: «Στις
30-6-2012 έγινε η τελευταία συνέλευση της Αναπτυξιακής όπου συμμετείχαν πλην του Πανεπιστημίου όλοι
οι μέτοχοι όπου εκεί διαπιστώθηκε ότι πάλι η εταιρία ούτε υπάρχει η δυνατότητα να μπει καινούριο
διοικητικό συμβούλιο αλλά ούτε και οι μέτοχοι είχαν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν οικονομικά ώστε να
μπορέσει η εταιρία να λειτουργήσει. Οι Δήμοι λοιπόν δηλώσαν ότι δεν είχαν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν
στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, δεν υπήρχε κανένας να συμμετέχει στο ΔΣ της εταιρίας, στο αδιέξοδο
που δημιουργήθηκε γίνανε κάποιες διαβουλεύσεις διότι εκεί σταμάτησε η γενική συνέλευση, προσπαθήσανε
να βρεθούν κάποιοι που αναλάμβαναν την εταιρία δεν υπήρχε κανένας, για την ιστορία σας λέω ότι
προσπαθήσαμε να κάνουμε άλλες τρεις αυτόκλητες γενικές συνελεύσεις στο Επιμελητήριο, δε μπορέσαμε να
τις κάνουμε διότι πάντα έλλειπε το Πανεπιστήμιο, γίνανε μέσα στο 2013 άλλες δύο προσπάθειες αυτόβουλης
γενικής συνέλευσης στη πρώην ΤΕΔΚ, όπου εκεί επιτέλους συμφωνήσαν όλοι ότι εφόσον συντρέχουν όλοι
αυτοί οι λόγοι και αυτή η εταιρία δε μπορεί να λειτουργήσει θα εξουσιοδοτήσουμε τους νομικούς
συμβούλους, να απευθυνθούν πλέον προς τα δικαστήρια για να ορίσει το Πρωτοδικείο είτε ΔΣ είτε να
προχωρήσει στην εκκαθάριση της εταιρίας. Εμείς ερχόμαστε να πούμε ότι από την στιγμή που δεν υπάρχει
μετοχικό κεφάλαιο από την στιγμή που κανένας δε μπορεί να βάλει λεφτά, που από το 2009 δεν υπήρξαν
προγράμματα ή η εταιρία δεν λειτούργησε σε προγράμματα ώστε να μπορέσει να συνεχίσει, σ’ αυτό το
αδιέξοδο λοιπόν όλοι οι βασικοί μέτοχοι που είναι οι Δήμοι, πήραν την ίδια απόφαση, οι περισσότεροι έχουν
πάρει την απόφαση αυτή, εξουσιοδοτούν τα δημοτικά συμβούλια, τους νομικούς να καταθέσουν στο
πρωτοδικείο την αίτηση για λύση και εκκαθάριση αυτής ης εταιρίας. Αυτό κάνουμε και εμείς σήμερα και
είναι η θέση σχεδόν του 90%, το μόνο που λείπει είναι το Πανεπιστήμιο δεν έχουμε καν τη θέση του, δεν
ξέρουμε προσπαθήσαμε πολλές φορές να το καλέσουμε και το έχουμε καλέσει, τη μια δεν είχε κάποιον
υπεύθυνο, την άλλη θα τον άλλαζαν, τέλος πάντων ποτέ δεν ήρθε. Εφόσον όμως δεν μπορούμε να
συνεχίσουμε διότι υπάρχει και το κομμάτι των εργαζομένων υπάρχει και το κομμάτι με το τι γίνεται με τα
υπόλοιπα της εταιρίας και αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει δε μπορούμε να περιμένουμε πότε θα γίνει
αυτόκλητη γενική συνέλευση εφόσον δεν υπάρχει άλλο τρόπος να γίνει γενική συνέλευση, θα δοθεί η λύση
μόνο δικαστικά και αυτό κάνουμε σήμερα. Ζητάμε δηλαδή την εξουσιοδότηση ο Δήμος να κάνει την λύση
και εκκαθάριση, την αίτηση προς το Πρωτοδικείο».
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Κολλάρο Γεώργιο ο οποίος είπε:
«Η Αναπτυξιακή δεν έχει μέλλον και να δούμε κάποια στιγμή και τι χάσαμε γιατί δε νομίζω ότι κέρδισε κάτι
ο Δήμος από την ύπαρξή της, ο απολογισμός δηλαδή δε μπορεί να έχει παρά ελάχιστα θετικά τα πιο πολλά
είναι αρνητικά. Δεν συμμετείχαμε στην ίδρυση δεν τη παρακολούθησα από την αρχή για να πω την αλήθεια
αλλά τώρα εδώ που έχουμε φτάσει είναι χαζό να πω όχι μη τη λύνεται ή κρατήστε την κλπ. Θα δώσουμε την
συγκατάθεση με κρύα καρδιά και θα προσπαθήσω να ξαναμεσολαβήσουμε στο Πανεπιστήμιο, να δώσει μια
γνωμάτευση που τελικά δεν είναι και τίποτα το περίεργο πολύ εύκολο να γίνει».
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Πούλιο Χρίστο ο οποίος είπε:
«Θεωρώ ότι είναι καθαρά τυπικό το θέμα. Δεν συζητάμε σήμερα την ουσία, ούτε την απαλλαγή διοικήσεων
ούτε το μη καταλογισμό ευθυνών. Αυτό λοιπόν το οποίο συζητάμε σήμερα και το λέω μήπως κάποιος δεν το
έχει καταλάβει είναι η τυπική λύση αυτής της διαδικασίας».
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Αγκόρτσα Απόστολο ο οποίος
είπε: «Κατά πόσο γνωρίζετε αλλά η Αναπτυξιακή είναι μέσα στις εταιρίες που με απόφαση του Υπουργείου
κλείνουν. Αναγκαστικά. Οπότε έχει δίκιο ο κ. Πούλιος που λέει ότι είναι καθαρά τυπική η όλη διαδικασία.
Επίσης θα ήθελα να ενημερώσω το σώμα ότι τα λειτουργικά έξοδα της αναπτυξιακής βγαίνουν από τα
τρέχοντα προγράμματα γι’ αυτό και προβλεπόταν το 10% επί του προϋπολογισμού κάθε προγράμματος να
μένει στην αναπτυξιακή για τα έξοδά της. το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν από το 2009 και μετά δεν
τρέχανε προγράμματα μέχρι και αρχές του 2011. Από το 2011 το καλοκαίρι που τρέχανε τα προγράμματα
δυστυχώς δεν προσπαθήσαμε εμείς να τα πάρουμε, δεν συγκεντρώσαμε τα χαρτιά που χρειαζότανε, δυστυχώς
δεν κινητοποιηθήκαμε ανάλογα. Όπως και να ’χει το θέμα είναι ότι η αναπτυξιακή κλείνει είτε το θέλουμε
εμείς είτε όχι γιατί είναι στις εταιρίες που κλείνει με εντολή πλέον του Υπουργείου Εσωτερικών».

ΑΔΑ: ΒΕΖΦΩΚ8-ΓΞΑ
Παίρνοντας τον λόγο ο δημοτικός σύμβουλος Ξυνίδης Αθανάσιος είπε τα εξής: «Ο τρόπος που
επιλέχθηκε και έρχεται σήμερα είναι ο μόνος που κατά τη κρίση των νομικών η μόνη λύση που υπήρχε. Το αν
υπήρχε από πίσω μία σημερινή λύση του υπουργείου να κλείσει κάποιες εταιρίες ή όχι πιθανώς να δώσει
λύση αλλά εάν δεν περπατήσει όμως έτσι η μόνη λύση η οποία υπάρχει είναι αυτή. Άρα λοιπόν δεν μπαίνει
θέμα ελέγχου, θα ελεγχθεί γιατί και πως ζημιώθηκε αυτή η εταιρία, μπήκε αυτή που μπήκε, αν φταίει ο
Ξυνίδης που δεν υπήρξε διοικητικό συμβούλιο και γιατί παραιτήθηκαν κάποιοι και φύγανε τότε και αφήσανε
ακέφαλη την εταιρία είναι θέματα που θα τα βρει η δικαιοσύνη και έχουμε εμπιστοσύνη και είμαι σίγουρος
χαίρομαι αν προσέφυγαν κάπου για να δώσουν και την άποψή τους. Νομίζω λοιπόν ότι σήμερα είναι
μονόδρομος η απόφαση που έχουμε πάρει ομόφωνα καταρχήν όλοι οι μέτοχοι με το δικαίωμα συμμετοχής
που είχαμε πλην του πανεπιστημίου που δεν ήταν παρών αλλά από ότι ξέρω συμφώνησε και σ’ αυτό γιατί
όπως είπε και ο κ.Κολλάρος υπήρχε ένα γενικό δέος για το πώς διαχειριζόμαστε κάποια πράγματα εκεί,
είπαμε λοιπόν ότι πρέπει να κλείσει».
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Ανταμπούφη Νικόλαο ο οποίος
είπε: «Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και νομίζω ότι η απόφαση για την λύση θα είναι ομόφωνη
συμφωνώ και εγώ με την εισήγηση , απλά θα ήθελα να δηλώσω δύο πράγματα, πρώτα από όλα είναι λυπηρό
ένα τέτοιο αναπτυξιακό εργαλείο να καταντάει έτσι και αυτή την στιγμή να μην έχουμε κάτι σε
αντικατάστασή του, από την άλλη μεριά έχει μεγάλη σημασία κατά την δική μου γνώμη, να δηλωθεί επίσημα
μέσα στο ΔΣ, όπως έγινε και από μερικούς πριν, ότι με αυτή την λύση δεν δίνουμε συγχωροχάρτι ,ούτε σε
ανθρώπους ούτε σε πολιτικές που οδήγησαν την Αναπτυξιακή στο μαρασμό, ούτε πρέπει να ξεχάσουμε και
σε αυτή τη φάση αλλά και αργότερα ως Δήμος Ξάνθης, τους εργαζόμενους , αντίθετα θα πρέπει να
δηλώσουμε κατά την δική μου γνώμη την συμπαράταξή μας στους αγώνες τους για όσα δικαιωματικά
διεκδικούν».
Συνεχίζοντας ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Μπένης είπε: «Εμείς πήραμε την πρωτοβουλία σαν Δήμος
Ξάνθης, ήρθαμε σε συνεννόηση με την Αναπτυξιακή Ροδόπης, όπου μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι
εφόσον βγει κάτι και θέλουμε να μπούμε στο πρόγραμμα, με παράρτημα που έχει ούτως η άλλως εδώ,
λειτουργεί θα μπορούμε να πάρουμε τα προγράμματα, μη μπει η λογική δεν υπάρχει η αναπτυξιακή μένουν
έξω ο κόσμος όποιος θελήσει και έχει τις δυνατότητες θα μπει σε όποιο πρόγραμμα τρέξει….».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την με αριθμ.πρωτ.23333/9-52013 εισήγηση του Αντιδημάρχου Ξάνθης κ. Μπένη Δημήτριου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ο Δήμος Ξάνθης έχοντας έννομο συμφέρον, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που εκ του νόμου
απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ.1 περ.γ του Ν. 2190/1920, ως μέτοχος της ανώνυμης εταιρίας με
την επωνυμία “Αναπτυξιακή Νομού Ξάνθης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη εταιρία ΟΤΑ”, για τη λύση της
ανωτέρω εταιρίας.
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Αγκόρτσας Απόστολος δήλωσε παρών και η δημοτική
σύμβουλος Πατσίδου Δέσποινα ψήφισε Λευκό.
………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
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