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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
      

             
Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 12η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2016
και ώρα 10.00 π.μ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006,  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο  προορισμένο  μέρος  του
Δημοτικού  Καταστήματος,  αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.  413/2016
απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  που  συζητήθηκε  στη
συνεδρίαση αυτού στις 4-10-2016.
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 413
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.

15/4-10-2016
Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού

Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε
ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

        
        αριθ. πρωτ.: 17203/12-10-2016

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

                                                                            ΘΕΜΑ
Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας και άσκηση του δικαιώματος προτί-

μησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α

 Στην Καρδίτσα σήμερα την 4η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα

7.00' μ.μ,  στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’  αριθ.  16442/30-9-2016 έγγραφη

πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους

ορισμούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και  των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε

τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ                          

1) Αντωνίου Ελένη 16) Σβάρνας Ιωάννης 1) Κουρκούνας Βασίλειος

2) Αντωνίου Σωτήριος 17) Τάντος Μιχαήλ 2) Γούλας Σωτήριος

3) Αραμπατζής Δημήτριος 18) Τίκας Τριαντάφυλλος 3) Μαρκινός Αθανάσιος

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος 19) Ψημμένος Κωνσταντίνος  Αν και κλήθηκαν νόμιμα

5) Γεννάδιος Ιωάννης 20) Παπαλός Κωνσταντίνος

6) Γιαννέλος Κλεομένης 21) Παπαγεωργίου Σταύρος

7) Γούλας Γεώργιος 22) Παπαδημητρίου Χαρίλαος

8) Διαμαντή Ευαγγελία 23) Τσιούκης Λάμπρος         

9) Καπράνας Απόστολος 24) Μιχαλάκης Κων/νος

10) Κολοκύθα Άλκηστις 25) Αμπαντζή Μαρία

11) Λέκκας Αλέξανδρος 26) Τσιρέπα Ευαγγελή

12) Μαντζιάρας Παναγιώτης 27) Λέμας Ευάγγελος

13) Μπακαλάκου Σωτηρία 28) Χατζής Ηλίας

14) Ντελής Ιωάννης 29) Κρανιάς Βασίλειος

15) Ξυλομένος Κωνσταντίνος 30) Σχορετσανίτης Ηλίας
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Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Καρδίτσας  αφού βρέθηκε  σε  νόμιμη  απαρτία  (σε  σύνολο 33  μελών,

παρόντες ήταν 30), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 96

του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  του

αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη

Αλεξάκου.  

---------------------

   
Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Καρδίτσας  μετά  από  συζήτηση  σχετικά  με  έγκριση
οικονομοτεχνικής  μελέτης  βιωσιμότητας  και  άσκηση  του  δικαιώματος  προτίμησης  στην
αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  της  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  –  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση της αντιδημάρχου οικονομικών κ. Σωτ. Μπακαλάκου, η οποία έχει ως εξής:
 Όπως είναι  γνωστό ο Δήμος  Καρδίτσας  είναι  μέτοχος στην ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.  Η Αναπτυξιακή
Καρδίτσας ιδρύθηκε το 1989 και είναι από τις πρώτες Αναπτυξιακές Εταιρίες της χώρας.
Ιδρύθηκε με σκοπό (όπως περιγράφεται στο καταστατικό της και στις τροποποιήσεις αυτού)
να  συμβάλλει  στην  αξιοποίηση,  ανάπτυξη,  διαχείριση,  συντήρηση,  και  προστασία  των
φυσικών  πόρων  στην  εισαγωγή  καινοτομίας  και  επιχειρηματικότητας  στο  παραγωγικό
σύστημα, στην  εισαγωγή και διεύρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
στην  υποστήριξη  και  ανάπτυξη  νέων  συλλογικών  δομών,  στην  κοινωνική  ανάπτυξη  και
γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασής της. Η ΑΝ.ΚΑ δραστηριοποιείται σε μια
περιοχή που περιλαμβάνει  μέρος της Περιφέρειας Θεσσαλίας (την Περιφερειακή Ενότητα
Καρδίτσας  και  το Δήμο Φαρσάλων της  Περιφερειακής  Ενότητας  Λάρισας)  και  μέρος  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Δήμος Δομοκού της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας). Η
εταιρία μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αναλάβει δραστηριότητες
και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές της χώρας ή του εξωτερικού. 
Ως  έδρα  της  εταιρίας  έχει  οριστεί  η  πόλη  της  Καρδίτσας  της  Περιφερειακής  Ενότητας
Καρδίτσας και το παρόν μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται  σε  591.195,00 €, το
οποίο και αναλύεται σε 197.065 κοινές ονομαστικές μετοχές, αξίας 3,00 € έκαστη. 
Σε συνέχεια αποφάσεων του Δ.Σ. και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας στις
23/02/2016  αποφασίστηκε  να  πραγματοποιηθεί  αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  της
εταιρίας. Οι μέτοχοι της εταιρίας με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων τους, αποφάσισαν τη
συμμετοχή  τους  στην  αύξηση  πλην  του  Επιμελητηρίου  Καρδίτσας  λόγω  μη  ύπαρξης
εγκεκριμένου προϋπολογισμού και της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, η οποία βρίσκεται
σε διαδικασία εκκαθάρισης.
Κατά τη διαδικασία ελέγχου των ενταλμάτων πληρωμής, λόγω αντιρρήσεων της Επιτρόπου
του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου  επί  της  τεχνικοοικονομικής  μελέτης,  δεν  ολοκληρώθηκε  η
διαδικασία καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου. Από το Γενικό Διευθυντή της εταιρίας κ.
Μπέλλη και τον κ. Γανιά Βασίλειο, Οικονομολόγο, υπεύθυνο του Τμήματος Διοικητικής και
Οικονομικής Υποστήριξης, εκπονήθηκε εκ νέου Οικονομοτεχνική μελέτη για την αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου, ώστε να τεκμηριωθεί επαρκώς η αναγκαιότητα αυτή και σύμφωνα με
την αριθ.  43886/07 Υπουργική απόφαση περί «Καθορισμού των αναγκαίων στοιχείων της
οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου
αυτής» (ΦΕΚ 1574 Β/17-08-2007).
Η  Γενική  Συνέλευση  της  εταιρίας  σε  έκτακτη  συνεδρίαση  της  στις  30/08/2016  κατόπιν
πρότασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  αποφάσισε  εκ  νέου  την  αύξηση  του  μετοχικού
κεφαλαίου  κατά το ποσό των 180.000,00 €, με την έκδοση 60.000 κοινών ονομαστικών
μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €) της καθεμιάς και την τροποποίηση της
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παρ. 1 του Άρθρου 6 «Μετοχικό Κεφάλαιο» του καταστατικού της εταιρίας και παρ. 1 του
άρθρου 7 «Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου» του καταστατικού της εταιρίας. 
Δικαίωμα προτίμησης στις νέες μετοχές έχουν οι τωρινοί μέτοχοι κατά την αναλογία της
συμμετοχής τους στο τωρινό μετοχικό κεφάλαιο.
Προτείνω τη συμμετοχή του Δήμου Καρδίτσας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ώστε
η  εταιρία  να  συνεχίσει  απρόσκοπτα  τη  λειτουργία  της,  και  να  συνεχίσει  να  προσφέρει
υπηρεσίες στους φορείς και τους πολίτες του Νομού.
Τα προγράμματα που υλοποιεί αυτό το διάστημα η εταιρία είναι:
Europe Direct με  χρηματοδότηση από την ΕΕ ύψους 25.000,00 €  ετησίως,  στο πλαίσιο
προγράμματος  5ετούς  διάρκειας.  Σημειώνεται  ότι  η  εταιρία  υλοποιεί  το  πρόγραμμα
αδιαλείπτως από το 1996, πράγμα που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη των υπηρεσιών της ΕΕ
προς την εταιρία.
Συμμετοχή στο διακρατικό ερευνητικό πρόγραμμα Horizon 2020 με τίτλο INTENSSS-PA και
θέμα τον ενεργειακό και χωροταξικό σχεδιασμό σχετικά με την αξιοποίηση των ΑΠΕ. Το έργο
έχει τριετή διάρκεια και ο προϋπολογισμός που αντιστοιχεί στην εταιρία είναι 90.000,00 €
Συμμετοχή στο διακρατικό πρόγραμμα  Erasmus+ με τίτλο  SMILE. Ο προϋπολογισμός που
αντιστοιχεί στην εταιρία είναι 20.230,00 € και έχει τριετή διάρκεια.
Συμμετοχή  στο  διακρατικό  πρόγραμμα  Erasmus+  με  τίτλο  e-Food Science.  Ο
προϋπολογισμός  που  αντιστοιχεί  στην  εταιρία  είναι  10.510,00  €  και  έχει  επίσης  τριετή
διάρκεια
Παροχή  τεχνικής  υποστήριξης  για  την  υλοποίηση  του  προγράμματος  ΤΕΒΑ  στο  Νομό
Καρδίτσας με προϋπολογισμό 16.000,00 €

Ήδη η εταιρία έχει υποβάλλει προτάσεις ως συντονιστής εταίρος ή συμμετέχει σε εταιρικά
σχήματα που υπέβαλλαν προτάσεις  σε ανταγωνιστικά προγράμματα, ανταποκρινόμενη σε
προκηρύξεις  Ευρωπαϊκών Αρχών.  Ο κατάλογος των προτάσεων που υποβλήθηκαν και  ο
προϋπολογισμός που αντιστοιχεί στην εταιρία φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Πρόγραμμα - 
Πρόσκληση Τίτλος Έργου Συντονιστής Εταίρος

Συνολικός 
προϋπ
ολ. (€)

Προϋπολ. 
ΑΝΚΑ 
(€)

ERASMUS +

SKILLs for sustainable
Local 
Development 
(SKILLeD) CFIQ (ITALY) 396.092 31.820

BALKANMED 
2014-2020 
(INTERREG)

Creating 
Entrepreneurial 
Culture for Start-
up Businesses, 
“Good Ideas - 
Failure Stories” 
(GIFtS) ANKA (GREECE) 774.300 220.000

BALKANMED 
2014-2020 
(INTERREG)

Enhancing SMEs 
competitiveness 
(Coop Solutions)

CUT-Cyprus University
of Technology, 
Research Unit 
HERACLITUS 
(Cyprus) 1.013.105 121.970

BALKANMED 
2014-2020 
(INTERREG)

Balkan-Med 
Innovation 
Entrepreneurship 
Hub (THE 
BALKAN MED 
R.O.I)

Greek Association of 
Women  
Entrepreneurs 
(GREECE) 998.600 112.500
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ADRION 2014-
2020 
(INTERREG)

IndustriaI Symbiosis 
adriaTίc 
INnovation 
CΙusTers 
(INSΤINCT)

Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο - 
NTUA (GREECE) 1.411.100 176.000

ADRION 2014-
2020 
(INTERREG)

Undiscovered 
Destinations with 
Character (NICE)

Institute for 
Development of 
Local Potentials - 
ISKRIVA 
(BULGARIA) 1.300.000 92.000

EUROPEAN 
COMMISSION
(CALL: 
VP/2016/007
)

Guarantee for an 
enabling Social 
Enterprise 
Ecosystem in 
Greece (SEE GR)

Cooperative Bank of 
Karditsa 
(GREECE) 129.950 34.940

EUROPEAN 
COMMISSION
(CALL: 224-
G-GRO-PPA-
16-9235)

Cooperative Network 
of Intelligence 
(CONI) INFOR ELEA (ITALY) 280.245 41.500

LIFE Biodiversity AGRO-OWLS

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
(ΙΝΑΓΡΟΚ) 
(GREECE) 2.000.000 50.000

LIFE Biodiversity LIFE-4-TROUT

Ελληνικό Κέντρο 
Θαλασσίων 
Ερευνών 
(ΕΛΚΕΘΕ) 
(GREECE) 1.228.160 410.570

LIFE Resourse 
efficiency RE-2-TRUVO

Suff Colour Energy 
(GREECE) 1.800.000 305.000

Σύνολα  1.596.300

Εκτός  από  τα  προγράμματα  που  περιγράφονται  στον  πίνακα  που  ακολουθεί,  η  ΑΝ.ΚΑ
υπέβαλε  προς  αξιολόγηση  φάκελο  στην  πρώτη  και  δεύτερη  φάση  του  προγράμματος
LEADER/CLLD. 
Μόνον τα προγράμματα του ΥΠΑΑ&Τ (LEADER, ΟΠΑΑΧ, CLLD) τα οποία η εταιρία υλοποιεί
υποδειγματικά από το 1996 έχουν συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη του Νομού. Στον
πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η καθαρή εισροή κεφαλαίων στην περιοχή παρέμβασης η
οποία ξεπερνά τα 30.000.000,00 € για ιδιωτικές επιχειρήσεις και πλησιάζει τα 10.000.000,00
€ για Δημόσια έργα. Επίσης φαίνεται το όφελος (μόνο από τα εν λόγω προγράμματα) κάθε
Δήμου  – Μετόχου της εταιρίας από τη συμμετοχή του σ’ αυτήν.

Αριθμός - Προϋπολογισμός έργων ανά Δήμο από Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης της
ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.

Δήμος

Αριθμός
ιδιωτι
κών

έργων

Προϋπολογισμ
ός

ιδιωτικών
έργων (€) 

Αριθμός
δημόσι

ου
χαρακτ

ήρα
έργων

Προϋπολ.
δημόσιου
χαρακτήρ
α έργων

(€) 

Σύνολ
ο
έρ
γω
ν

Συνολικός
Προϋπολ.

(€)

Σύνολο Νομού 0 0,00 2 49.047,00 2 49.047,00

Αργιθέας 11 2.235.963,49 8 670.578,62 19 2.906.542,11
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Καρδίτσας 40 5.949.521,89 39 2.731.010,43 79 8.680.532,33

Λίμνης
Πλαστήρα

70 8.306.158,37 29 1.512.239,93 99 9.818.398,30

Μουζακίου 39 7.483.123,85 33 2.082.707,22 72 9.565.831,08

Παλαμά 3 246.400,00 4 310.632,00 7 557.032,00

Σοφάδων 21 5.040.325,12 26 2.490.777,93 47 7.531.103,05

Δομοκού 3 50.686,00 0 0,00 3 50.686,00

Φαρσάλων 3 444.000,00 0,00 0,00 3 444.000,00

Λαμιέων 5 495.815,54 3 144.386,22 8 640.201,76

Σύνολο 195 30.251.994,27 144 9.991.379,36 339 40.243.373,63

Στον Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εισροή κεφαλαίων στο Νομό από τα προγράμματα
Αγροτικής Ανάπτυξης, ανά προγραμματική περίοδο

Έργα /
Επενδύσεις

Ιδιωτικά /
Επιχειρηματικότητας

Δημόσιου Χαρακτήρα /
Συλλογικών Φορέων

Σύνολο

Προγραμματική
Περίοδος

Αριθμός
Προϋπολογισμό

ς
Αριθμός

Προϋπολογισμό
ς

Αριθμός
Προϋπολογισμό

ς

1996-2001 69 7.044.694,07 39 1.390.265,63 108 8.434.959,70

2002-2008 84 16.310.046,82 55 2.475.889,71 139 18.785.936,53

2009-2015 52 7.159.836,09 40 5.862.641,31 92 13.022.477,40

Σύνολο 205 30.514.576,98 134 9.728.796,65 339 40.243.373,63

Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο το πρόγραμμα CLLD/LEADER που θα υλοποιήσει η
εταιρία  θα  συμβάλει  με  καθαρές  εισροές  κεφαλαίων που προϋπολογίζονται  μετριοπαθώς
πάνω από 8.000.000,00 €. Το 40% αυτών θα είναι πόροι που θα διατεθούν στους μετόχους
της εταιρίας για την πραγματοποίηση Δημοσίων Έργων, ενώ τα υπόλοιπα θα διατεθούν σε
επιχειρήσεις και άλλους φορείς για επενδυτικά εγχειρήματα που θα συμβάλουν στην αύξηση
της  προστιθέμενης  αξίας  και  την  καταπολέμηση  της  ανεργίας,  της  φτώχειας  και  των
συνεπειών της κρίσης.
Σημειώνεται  ότι  η  εταιρία  από  την  ίδρυσή  της  το  1989  έχει  υλοποιήσει  αντίστοιχου
προϋπολογισμού έργα μέσω άλλων Προγραμμάτων, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,
το πρόγραμμα LIFE, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για το Περιβάλλον, το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης κλπ.
Τα  παραπάνω  αποδεικνύουν  την  πολλαπλασιαστική  απόδοση  της  επένδυσης  που
πραγματοποίησαν  οι  τοπικοί  φορείς  μέσω  της  ΑΝ.ΚΑ  ΑΕ,  στην  ανάπτυξη  του  Νομού
Καρδίτσας.

Ο  βασικός  σκοπός  της  αύξησης  του  Μετοχικού  Κεφαλαίου  της  εταιρίας,  είναι  η
πραγματοποίηση ενός επενδυτικού προγράμματος που θα εξασφαλίζει: 
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• Την αύξηση του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου
(ΠΠ) σε σχέση με την πενταετία 2011-2015 κατά 15% και την αύξηση της κερδοφορίας της
εταιρίας
•  Την  εισαγωγή  της  σε  νέες  αγορές  μέσω της  παροχής  νέων ποιοτικών υπηρεσιών  και
ιδιαίτερα όσων αποσκοπούν στην άρση των συνεπειών της κρίσης στο τοπικό παραγωγικό
σύστημα.
• Τη συμπίεση του κόστους λειτουργίας της. 
•  Την  ενίσχυση  του  ανταγωνιστικού  πλεονεκτήματός  της  στη  διεκδίκηση  νέων
προγραμμάτων
Αδιαμφισβήτητα, σκοπός της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου είναι η χρηματοδότηση των
νέων  δράσεων  της  στη  5η  Προγραμματική  Περίοδο  2014-2020,  οι  οποίες  αναφέρονται
παρακάτω  και  όχι  για  την  αποπληρωμή  λειτουργικών  δαπανών  και  βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων. Η ανάληψη και υλοποίηση νέων έργων και νέων διευρυμένων δράσεων με
στόχο την αύξηση του μέσου κύκλου εργασιών κατά 15% σε σχέση με την προηγούμενη
πενταετία,  είναι  άρρηκτα  συνδεδεμένη  με  εισροή  κεφαλαίων  από  τους  μετόχους  της
Εταιρείας. Η αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρίας θα δημιουργήσει εισροές πολύτιμων
κεφαλαίων στο Νομό, σε μια περίοδο κρίσης χαρακτηριστικό της οποίας είναι η δυσκολία
πρόσβασης  των  επιχειρήσεων  αλλά  και  όλων  των  φορέων  σε  αυτά.  Τα  υποβληθέντα
προγράμματα θα δώσουν στους μετόχους της εταιρίας τη δυνατότητα να προσφέρουν στους
πολίτες  του  Νομού  Καρδίτσας  υπηρεσίες  που  δεν  είναι  δυνατόν  να  προσφέρουν  με  τις
υφιστάμενες δυνατότητες
Σημειώνεται ότι σε αρκετές δράσεις που θα υλοποιήσει η εταιρία (π.χ. δράσεις διατοπικής και
διακρατικής συνεργασίας, οι οποίες είναι υποχρεωτικές για το πρόγραμμα) το ΦΠΑ δεν είναι
επιλέξιμη δαπάνη και ως εκ τούτου θα πρέπει να καλυφθεί από πόρους που θα εξασφαλίσει
η  εταιρία,  η  οποία  όμως  δεν  στοχεύει  αποκλειστικά  στη  μεγιστοποίηση  του  ιδιωτικού
κέρδους,  αλλά του κοινωνικού οφέλους. Βασική συνισταμένη αυτής της πολιτικής της είναι
η  εξισορρόπηση  του  κόστους  λειτουργίας  της  με  το  κοινωνικό  όφελος  που  προσφέρει.
Προσφέρει  υπηρεσίες  και  υπηρετεί  το  δημόσιο  συμφέρον  και  την  κοινωνικοοικονομική
ανάπτυξη του Νομού Καρδίτσας.
Η ΑΝ.ΚΑ ΑΕ είναι μια βιώσιμη επιχείρηση και από την ίδρυσή της (το 1989) μέχρι σήμερα
έχει  μόνον μια ζημιογόνα χρήση και αυτή μέσα στην καρδιά της οικονομικής κρίσης (το
2011), λόγω της καθυστερημένης προκήρυξης και έναρξης των προγραμμάτων.
Οι  προοπτικές  της ΑΝ.ΚΑ ΑΕ κατά την 5η Προγραμματική περίοδο (ΣΕΣ) είναι  ιδιαίτερα
αυξημένες, όπως η διεύρυνση του ρόλου της με τη λειτουργία της ως δικαιούχος υλοποίησης
έργων. 
Με  την  υλοποίηση  του  βασικού  σκοπού  της  αύξησης  του  Μετοχικού  Κεφαλαίου  που
προαναφέρθηκε  στην  αρχή  του  εδαφίου  θα  προετοιμασθεί  επιτυχώς  η  ανάληψη  των
δράσεων και προγραμμάτων που περιγράφηκαν παραπάνω και έτσι: 
• Εδραιώνεται η βιωσιμότητα της εταιρείας, 
•  Επιτυγχάνεται  η ύπαρξη και λειτουργία της στο χώρο και στο χρόνο,  καθώς αποτελεί
βασικό εργαλείο για την προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας στην ευρύτερη περιοχή
του Νομού Καρδίτσας, 
• Αυξάνονται τα ίδια κεφάλαιά της, 
•  Εξασφαλίζεται  η  φερεγγυότητά  της  απέναντι  στα  τραπεζικά  ιδρύματα  για  την  έκδοση
εγγυητικών  επιστολών  καλής  εκτέλεσης  και  προκαταβολών  που  είναι  απαραίτητες  και
υποχρεωτικές  για  την  υλοποίηση  των αναπτυξιακών  προγραμμάτων  της  εταιρείας.  Είναι
γνωστό  ότι  τα  τραπεζικά  ιδρύματα  –  λόγω  των  ιδιαίτερων  συνθηκών  που  έχουν
δημιουργηθεί  από  την  κρίση  -  απαιτούν  τη  δέσμευση  κεφαλαίου  για  την  έκδοση  των
εγγυητικών επιστολών  
•  Καθίσταται δυνατή η προεξόφληση των παραστατικών για δαπάνες των προγραμμάτων,
πράγμα που αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση για την επιλεξιμότητά τους
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•  Επιτυγχάνεται  η  υλοποίηση  επενδυτικού  προγράμματος  με  την  αναβάθμιση  του
ηλεκτρονικού εξοπλισμού και του λογισμικού, ώστε να παρέχει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. 
Ειδικότερα,  η  δραστηριότητα  της  Εταιρείας  θα  συμβάλει  σημαντικά  στην  αναπτυξιακή
διαδικασία και ενίσχυση όλων των τομέων οικονομίας του Νομού Καρδίτσας, στην ποιοτική
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της και κατ’ επέκταση στη βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 
Για  το  λόγο  αυτό  με  εντολή  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  εκπονήθηκε  οικονομοτεχνική
μελέτη  βιωσιμότητας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας,  η οποία εγκρίθηκε με
απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  (4  Αυγούστου  2016),  το  οποίο  αποφάσισε  τη
σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και πρότεινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
κατά 180.000 €, με την έκδοση 60.000 νέων μετοχών με τιμή ανά μετοχή 3,00 €. 

Ο Δήμος Καρδίτσας είναι μέτοχος της εδρεύουσας στην Καρδίτσα Ανώνυμης εταιρίας με την
επωνυμία  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Ο.Τ.Α.  και
συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με ποσοστό 26,5582 % και 52.337 κοινές
ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η καθεμιά.
Με  βάση  την  παραπάνω  αναλογία  στο  Δήμο  Καρδίτσας  αναλογούν  15.935  κοινές
ονομαστικές μετοχές  και  για  την απόκτησή τους θα πρέπει  να καταβάλλει  το ποσό των
47.805,00 €.
Η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. με την υπ'αριθ. πρωτ. 481/21-9-2016 πρόσκλησή της, μας καλεί όπως εντός
προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη λήψη της απόφασης να ασκήσουμε το δικαίωμα
προτίμησης και να καταβάλλουμε και το ανάλογο αντίτιμο για την απόκτηση των  μετοχών.
Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαι να ασκήσει ο Δήμος Καρδίτσας το δικαίωμα προτίμησης
στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΚΑ Α.Ε. σύμφωνα με τα προεκτεθέντα 

2. Την υπ'αριθ. πρωτ. 481/21-9-2016 πρόσκληση της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε

3. Την  εκπονηθείσα  νέα  οικονομοτεχνική  μελέτη  βιωσιμότητας  για  την  αύξηση  του
μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε

4. Το ισχύον καταστατικό της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε

5. Τις διατάξεις του Ν. 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών

6. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων

7.  Την  επακολουθήσασα  ψηφοφορία,  κατά  την  οποία  υπέρ  της  συμμετοχής  του  Δήμου
Καρδίτσας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε ψήφισαν όλοι οι παρόντες
δημοτικοί σύμβουλοι πλην του κ. Βασ. Καρανιά, ο οποίος καταψήφισε

  Αποφάσισε κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει την από Αύγουστο 2016 οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για την αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε

2. Ο  Δήμος  Καρδίτσας  θα  ασκήσει  δικαίωμα  προτίμησης  στην  αύξηση  του  μετοχικού
κεφαλαίου  της  εδρεύουσας  στην  Καρδίτσα  Ανώνυμης  Εταιρείας  με  την  επωνυμία
“ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α”,  της οποίας είναι
μέτοχος,  κατ'αναλογίαν  της  συμμετοχής  του  στο  υφιστάμενο  μετοχικό  κεφάλαιο  της
εταιρείας προκειμένου να αποκτήσει  15.935 κοινές ονομαστικές μετοχές  αξίας τριών (3,00)
ευρώ  η  καθεμιά,  για  τις  οποίες  θα  καταβάλει  το  ποσό  των  σαράντα  επτά  χιλιάδων
οχτακοσίων πέντε ευρώ (47.805,00 €)
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3. Στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Καρδίτσας  οικονομικού  έτους  2016  υπάρχει
εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α 70.01-7521.0001 με αιτιολογία “Συμμετοχή στην αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε”

4. Εξουσιοδοτεί  τον Δήμαρχο Καρδίτσας Φώτιο Χρ. Αλεξάκο να υπογράψει κάθε σχετικό
έγγραφο που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης   

Μειοψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βασ. Κρανιάς

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 413/2016
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ

 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ   ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ  Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ


