
 

                                                    

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της αριθ. 24/2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 170/2021 
 
Θέμα: Παροχή οδηγιών ψήφου στον Δήμαρχο, για τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ΟΤΑ. 

Στο Αμύνταιο, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου, στις 20 του μηνός 
Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00μ.μ., το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε 
και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  67 του ν. 4830/2021 (Α’ 
169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 61910/08-10-2021 (Β’ 4674), 
και με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με την 
αριθ. πρωτ. 69742/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, ύστερα από την με 
αριθμό πρωτοκόλλου 15541/15-10-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και 
ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 
σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 21 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μπάντης Ιορδάνης  Γεώργου Τρύφων 
Θωμαΐδης Χρήστος, Πρόεδρος Τσαχειρίδης Σπύρος 
Κιοσές Παναγιώτης Κύρκου Κυριάκος 
Αντωνιάδης Θεοχάρης Θεοδωρίδης Κων/ντίνος 
Μπερμπερίδης Πέτρος Θεοδοσιάδης Πρόδρομος 
Τόμου Πέτρος Σονιάδου Σωτηρία 
Θεοδώρου Απόστολος  
Αβραμίδης Ιωάννης  
Χατζητιμοθέου Ιωάννης  
Ιωάννου Χρήστος  
Νάτσης Ιωάννης  
Σαργιαννίδης Παύλος  
Ιωαννίδου Ελένη  
Πέγιου Ιωάννης  
Καραούλη Αφροδίτη  
Γρομπανόπουλος Τρύφων  
Σαπαρδάνης Φώτιος  
Δεμερτζίδης Στυλιανός  
Γυρίκη Ελένη   
Κρητικού Διαμαντούλα  
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Ελευθεριάδης Κυριάκος  

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κα. Τσακίρογλου Ελευθερία για την τήρηση των 
πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα  της 
ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο Αμυνταίου κ. Μπιτάκη Άνθιμο, ο 
οποίος έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων τα θέματα της πρόσκλησης του 
μοναδικού μετόχου Δήμου Αμυνταίου της ανώνυμης εταιρείας ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ΟΤΑ σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση, και είπε τα εξής: 

Για το 1ο θέμα της τακτικής γενικής συνέλευσης «Υποβολή και έγκριση των 
Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και 
του Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020)», 
εισηγούμαι την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των 
Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 2020 
(1.1.2020 έως 31.12.2020) όπως αυτές σας παρουσιάστηκαν με την επιφύλαξη της 
ψήφου μου στο 2ο θέμα, καθόσον θεωρώ ακριβή και ορθή την αποτύπωση των 
λογιστικών στοιχείων της εταιρίας στις οικονομικές καταστάσεις, χωρίς τούτο να 
σημαίνει ότι εγκρίνονται και οι διαχειριστικές ενέργειες εκείνες που οδήγησαν στα 
συγκεκριμένα λογιστικά μεγέθη. 

Για το 2ο θέμα της τακτικής γενικής συνέλευσης «Έγκριση της συνολικής 
διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2020-
31.12.2020 κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018», εισηγούμαι την μη έγκριση της 
συνολικής διαχείρισης των μελών του δ.σ. και αιτιολογώ: 

«Ως γνωρίζετε η δημοτική επιχείρηση φερόμενη ως εκπροσωπούμενη δια των 
εκπροσώπων της φέρεται να σύνηψε με την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Ι. 
Ιωσηφίδης Ανώνυμη Εταιρία Εμφιαλώσεως και Εμπορίας Φυσικού Μεταλλικού 
Ξινού Νερού» και τον διακριτικό τίτλο «Ιωσηφίδης Ξινό Νερό Α.Ε.» δύο συμβάσεις, 
πρώτον την από 11-11-2019 «Σύμβαση Αποκλειστικής Αντιπροσωπείας - Εμπορίας 
και Διάθεσης Προϊόντων» (μετά των επιμέρους συμβάσεων πώλησης εμπορευμάτων 
που καταρτίστηκαν στο πλαίσιό της αλλά και πριν από αυτήν) και δεύτερον το από 
10-10-2019 «ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας». Καταρχάς, επισημαίνεται ότι ο 
έλεγχος νομιμότητας των ανωτέρω συμβάσεων και ο έλεγχος υπαγωγής τους στο 
πεδίο εφαρμογής του ρυθμιστικού πλαισίου του ν.4412/2016, όπως ίσχυε κατά τον 
ratione temporis κρίσιμο χρόνο, ευρύτερα τις δημόσιες συμβάσεις, εξετάζεται ήδη σε 
νομικό επίπεδο και για τις ανωτέρω συμβάσεις από τα αρμόδια διοικητικά 
δικαστήρια, έλεγχος για τον οποίο μάλιστα εκκρεμεί η έκδοση σχετικών τελεσίδικων 
διοικητικών αποφάσεων και ο οποίος είναι καθοριστικής σημασίας για την 
εγκυρότητα σύναψής τους, ανεξάρτητα από τις λοιπές νομικές και οικονομικές 
συνέπειες που παράγονται από αυτές. Προκαλεί δε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός 
ότι για τις συμβάσεις αυτές δεν ακολουθήθηκε από την προηγούμενη διοίκηση καμία 
αντίστοιχη για δημόσιες συμβάσεις διαδικασία, ως ακολουθείται για άλλες συμβάσεις 
μικρότερης αξίας και ήσσονος σημασίας. Ενώ δηλαδή η δημοτική επιχείρησή μας 
ήδη έχει αρχίσει να εφαρμόζει κανόνες δημοσίων συμβάσεων και δημόσιου 
λογιστικού, ενώ προβαίνει σε δημόσιους διαγωνισμούς, ενώ αναρτά στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
κάθε συναλλαγή της, ως οφείλει βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ενώ λαμβάνοντας 
υπόψη το αντικείμενο αυτών των ελεγχόμενων συμβάσεων, το εύρος και ύψος των 
συναλλαγών που τις αφορούν, το είδος των παραγόμενων δεσμεύσεων για τη 
δημοτική επιχείρηση και το γεγονός ότι το βασικό της περιουσιακό στοιχείο που 
εντάσσεται στον καταστατικό και πραγματικό μας σκοπό είναι μια πηγή, η οποία 
αποτελεί δημόσιο εκτός συναλλαγής αγαθό το οποίο πρέπει να προστατεύσουμε και 
τέλος ενώ η νομοθεσία παρέχει τη δυνατότητα για τη διεξαγωγή δημόσιου 
διαγωνισμού αναφορικά με το αντικείμενο αυτών, παρόλα αυτά η προηγούμενη 
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διοίκηση υπό συνθήκες στην κυριολεξία αδιαφάνειας, επέλεξε κρυφίως την σύναψή 
τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τουλάχιστον σοβαρότατες υπόνοιες, 
αμφιβολίες, καχυποψίες και εύλογα ερωτηματικά αναφορικά με την αναγκαιότητα 
λήψης απόφασης περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης του Δ.Σ. κατά το άρθρο 
108 του ν.4548/2018 για την παρελθούσα χρήση 1.1.2020-31.12.2020. Η δε λήψη 
εγκριτικής απόφασης στην πράξη σήμερα μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς, όπως 
αποκαλύπτει το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 108 ν.4548/2018 τη 
δυνατότητα αναζήτησης ευθυνών από τα πρόσωπα αυτά. Σε κάθε δε περίπτωση, 
επισημαίνεται ότι η εταιρία μέχρι σήμερα από την σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων 
– όχι μόνο δεν άντλησε κανένα οικονομικό ή άλλης φύσης επιχειρηματικό όφελος – 
αλλά υπέστη και σοβαρή οικονομική ζημία, καθώς – ως γνωστόν -η Ανώνυμη Εταιρία 
με την επωνυμία «Ι. Ιωσηφίδης Ανώνυμη Εταιρία Εμφιαλώσεως και Εμπορίας 
Φυσικού Μεταλλικού Ξινού Νερού» αρνείται να καταβάλλει το τίμημα των 
διαδοχικών πωλήσεων που αντιστοιχεί σήμερα στο ποσό των 601.731,30  ευρώ, 
καθώς έχει προταθεί, μεθοδευμένα, προσχηματικά και με καταδολιευτική πρόθεση, 
έναντι αυτών ένσταση συμψηφισμού με δήθεν ανταπαιτήσεις της εναντίον της 
εταιρίας μας, με αποτέλεσμα να καλύπτονται από την εκκρεμοδικία κα να μην 
μπορούν να διεκδικηθούν αυτοτελώς πριν από την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί 
της με αριθμό 19/26-10-2020 αγωγής της  «ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ – ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΑΕ» κατά της 
εταιρίας μας ενώπιον του ΠολΠρωτΦλωρ, ενώ με πάσα βεβαιότητα: (α) έχει 
εισπράξει από τις εταιρίες στις οποίες μεταπώλησε τα προϊόντα μας το αντίστοιχο 
τίμημα, (β) δεδομένης της αφερεγγυότητας της ανωτέρω εταιρίας, η οποία αφενός 
στερείται περιουσιακών στοιχείων και επιχειρηματικής δραστηριότητας και αφετέρου 
προβαίνει σε αλόγιστες και αδιαφανείς δαπάνες, πρόδηλα καθίσταται επισφαλής η 
είσπραξη από αυτήν του τιμήματος των ανωτέρω διαδοχικών πωλήσεων. Οφείλω να 
σας τονίσω ότι τα πεπραγμένα της προηγούμενης διοίκησης αξιολογούνται 
αρνητικότατα δοθέντος ότι κατά παραβίαση στοιχειωδών κανόνων επιχειρηματικής 
κρίσεως και εν γένει κανόνων επιμέλειας και πίστης κατά την άσκηση των 
ανατεθειμένων στα μέλη του Δ.Σ. καθηκόντων, χωρίς καμία σύγκριση και εντελώς 
αλόγιστα προέβησαν με προκλητικά αδιαφανή τρόπο στην σύναψή τους με 
αποτέλεσμα σήμερα η εταιρία να αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές απώλειες χωρίς 
βάσιμη άμεσα προσδοκία ανάκτησής τους. Πλέον τούτων, οι ανωτέρω συμβάσεις 
ελέγχονται για την εγκυρότητά τους όχι μόνο στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων 
του δημοσίου δικαίου, αλλά και ως ανενεργείς και ανίσχυρες βάσει και διατάξεων 
εμπορικού και αστικού δικαίου, όπως επίσης και ως βαρύτατα καταπλεονεκτικές σε 
βάρος των συμφερόντων της δημοτικής επιχείρησης, χωρίς κανένα όφελος για 
αυτήν, χωρίς καμία ουσιώδη και επωφελή, άμεσα αποτιμητή αντιπαροχή, παρά 
μόνον την αντιπαροχή αόριστων μελλοντικών υποσχέσεων που δεν παράγουν καμία 
ουσιαστική δέσμευση για την αντισυμβαλλόμενη ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία 
«Ι. Ιωσηφίδης Ανώνυμη Εταιρία Εμφιαλώσεως και Εμπορίας Φυσικού 
Μεταλλικού Ξινού Νερού». Μάλιστα ήδη με την υπ’ αριθ. 20/2021 απόφαση του 
Πολυμελούς πρωτοδικείου Φλώρινας απορρίφτηκε η ως αναφερόμενη αγωγή κατά 
το μέρος που αξίωνε από την εταιρία μας αποζημίωση από αδικοπραξία για τις 
ενέργειες της νέας διοίκησης να καταγγείλει τις προαναφερόμενες συμβάσεις. Υπό τα 
δεδομένα αυτά και παρά το γεγονός ότι δεν απαιτείται σήμερα να αιτιολογηθεί 
οποιαδήποτε απόφαση μας αναφορικά με την έγκριση ή όχι της διαχείρισης των 
μελών του Δ.Σ., εισηγούμαι αξιολογώντας τα πεπραγμένα της διοίκησης κατά την 
παρελθούσα εταιρική χρήση 1.1.2020 - 31.12.2020 και αξιολογώντας αρνητικά τη 
σύναψη και υλοποίηση των ανωτέρω συμβάσεων χωρίς την εφαρμογή κανενός 
κανόνα διαφάνειας και ελέγχου νομιμότητας αυτών, πολύ δε περισσότερο 
σκοπιμότητας σύναψής τους, και ευρύτερα δεδομένων επίσης των ουσιαστικών 
ζητημάτων ελέγχου του κύρους των ανωτέρω συμβάσεων από πλευράς ιδιωτικού 
δικαίου, εισηγούμαι βεβαίως τη λήψη απόφασης μη έγκρισης της συνολικής 
διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 για τα μέλη του Δ.Σ. εν όψει 
άλλωστε και της πλήρους διερεύνησης των ευθυνών τους, των παραγόμενων 
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οικονομικών και επιχειρηματικών συνεπειών από τη σύναψη των συμβάσεων αυτών 
και των νομικών ενεργειών που ήδη διεξάγονται και εξελίσσονται για τη διαφύλαξη 
των συμφερόντων της δημοτικής επιχείρησης.» 

Για το 3ο θέμα της τακτικής γενικής συνέλευσης «Έγκριση των αποτελεσμάτων 
χρήσεως - Απόφαση περί διανομής ή μη μερίσματος στους μετόχους», 
εισηγούμαι να εγκριθούν τα αποτελέσματα χρήσης και να μην διανεμηθεί μέρισμα 
στους μετόχους. 

Τέλος, για το 4ο θέμα της τακτικής γενικής συνέλευσης «Εκλογή Ορκωτών 
Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2021-31.12.2021», προτείνουμε την 
εκλογή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών την εταιρεία K.M.C. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. με Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Ιωσήφ Ορφανουδάκη του Στεφάνου (Αρ. 
Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 34951) και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Παναγή Μαρινάκη του 
Χρυσόστομου (Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 24201). Η αμοιβή τους θα ανέλθει στο ποσό 
των 3.000,00€πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες 
απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση του Δημάρχου  

 Την εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Για το 1ο θέμα της τακτικής γενικής συνέλευσης «Υποβολή και έγκριση των 
Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και 
του Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020)», 
προτείνεται να εγκριθούν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μετά των 
Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 2020 
(1.1.2020 έως 31.12.2020) όπως αυτές παρουσιάστηκαν και αναλυτικότερα 
αναγράφονται στα επίσημα αναλυτικά πρακτικά. 

Β. Για το 2ο θέμα της τακτικής γενικής συνέλευσης «Έγκριση της συνολικής 
διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2020-
31.12.2020 κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018», προτείνεται η μη έγκριση της 
συνολικής διαχείρισης των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση 
1.1.2020-31.12.2020. 

Γ. Για το 3ο θέμα της τακτικής γενικής συνέλευσης «Έγκριση των αποτελεσμάτων 
χρήσεως - Απόφαση περί διανομής ή μη μερίσματος στους μετόχους», 
προτείνεται να εγκριθούν τα αποτελέσματα χρήσης και να μην διανεμηθεί μέρισμα 
στους μετόχους. 

Δ. Για το 4ο θέμα της τακτικής γενικής συνέλευσης «Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών 
για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2021-31.12.2021», προτείνεται ο ορισμός των 
ορκωτών ελεγκτών λογιστών την εταιρεία K.M.C. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 
Α.Ε. με Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Ιωσήφ Ορφανουδάκη του Στεφάνου (Αρ. Μητρώου 
Σ.Ο.Ε.Λ. 34951) και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Παναγή Μαρινάκη του 
Χρυσόστομου (Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 24201)|. 

Η αμοιβή τους θα ανέλθει στο ποσό των 3.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 
24%. 
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Ε. Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γρομπανόπουλος Τρύφων και Ελευθεριάδης 
Κυριάκος ψήφισαν θετικά με επιφυλάξεις όπως αυτές καταγράφηκαν αναλυτικά στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 170/2021 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΑΔΑ: 91ΚΨΩΨΛ-ΞΔΔ
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