
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 13/21-06-2019 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Παρασκευή (21) είκοσι μία του 

μηνός Ιουνίου του χρόνου 2019 και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 589/14-06-2019 πρόσκληση 

του Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της. 

   

                        Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Βαλσαμής Ελευθέριος 
Καρίνας Γεώργιος  
Λυκάκη Χρυσαυγή 
 

Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα  
Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος    
 

 

             Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  07 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  52  

        Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: « Με τον Ν.4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α’/23-01-18) που ψηφίσθηκε πρόσφατα 

από την Ελληνική Βουλή, δίνεται η δυνατότητα της ίδρυσης ενεργειακών κοινοτήτων, στις οποίες 

μπορούν να συμμετέχουν μεταξύ των άλλων και οι πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Η Ενεργειακή Κοινότητα (Ε.Κοιν.), είναι αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού 

σκοπού που στόχο έχει την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας 

στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της 

ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια 

ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής  αυτάρκειας / ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους, καθώς 

και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό 

επίπεδο, μέσω της δραστηριοποίησης στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), 

της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), της 

ορθολογικής χρήσης ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας, των βιώσιμων μεταφορών, της 

 

Έγκριση σκοπιμότητας της δαπάνης και διάθεση της 
πίστωσης για την συμμετοχή στην «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
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διαχείρισης της ζήτησης και της παραγωγής, διανομής και προμήθειας ενέργειας. Σύμφωνα με τα 

όσα αναφέρονται στον Ν. 4513/2018 μέλη μιας Ενεργειακής Κοινότητας, μπορεί να είναι: α) 

Φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, β) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκτός 

των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α και β βαθμού ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου, γ) Ο.Τ.Α. α βαθμού της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα 

της Ε.Κοιν. ή  επιχειρήσεις αυτών, κατ εξαίρεση του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 (Α 87), δ) 

Ο.Τ.Α. β βαθμού της έδρας της Ε.Κοιν., κατ εξαίρεση του άρθρου 107 του ν. 3852/2010. Η υπό 

σύσταση « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», θα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και 

δεν θα έχει τη δυνατότητα διανομής πλεονασμάτων χρήσης. Στην αρχική σύνθεση θα μετέχουν ο 

Δήμος Αριστοτέλη, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη ως Ν.Π.Δ.Δ , το Αριστοτέλειο 

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αριστοτέλη ως Ν.Π.Δ.Δ. , η Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου 

Αριστοτέλη << Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ >> ως Ν.Π.Ι.Δ. και η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου 

Αριστοτέλη Α,Ε, ¨Α.Ξ.Τ.Α.  Δ.Α.Ε.’’  Η έδρα της « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», 

ορίζεται η Ιερισσός Δήμου Αριστοτέλη ενώ η χρονική διάρκεια της ενεργειακής κοινότητας 

ορίζεται σε 30 χρόνια. Τα κεφάλαια της υπό σύσταση αστικού συνεταιρισμού  - Ενεργειακής 

Κοινότητας « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» απαρτίζονται από : α) τις συνεταιριστικές μερίδες 

β) το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο γ) το έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο δ) το ειδικό 

αποθεματικό κεφάλαιο ε) το δικαίωμα εγγραφής , τις συνδρομές και τις εισφορές στ) τις δωρεές και 

τα έσοδα από οποιαδήποτε άλλη αιτία που αποκτήθηκαν νόμιμα ζ) τα λαμβανόμενα δάνεια .Η 

συνολική αξία των συνεταιριστικών μερίδων της υπό σύσταση ενεργειακής κοινότητας ανέρχεται 

στα 3.000,00 €, το οποίο αποτελείται από εκατό (100) συνεταιριστικές μερίδες αξίας 30,00 € η 

κάθε μία. Κάθε μέλος συμμετέχει υποχρεωτικά στο Κεφάλαιο της ενεργειακής κοινότητας 

και υποχρεούται να καταβάλει την αξία της από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

εγγραφής στην « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» , ήτοι είκοσι (20) συνεταιριστικές μερίδες (1 

υποχρεωτική και 19 προαιρετικές ) αξίας 30,00 € η κάθε μία ,συνολικής αξίας 600,00 € . Κάθε μέλος 

μπορεί να κατέχει πέραν της υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας και μία ή περισσότερες 

προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, με ανώτατο όριο συμμετοχής του στο συνεταιριστικό 

κεφάλαιο το 20% με εξαίρεση τους ΟΤΑ που μπορούν να συμμετέχουν στο συνεταιριστικό 

κεφάλαιο με ανώτατο όριο το 40%. Το επισυναπτόμενο υπ.αριθ.πρωτ.62/29-1-2019 κείμενο 

αποτελεί σχέδιο καταστατικού και περιλαμβάνει το κατ’ άρθρο 5 του Ν.4513/2018 ελάχιστο 

αναγκαίο περιεχόμενο για τη νόμιμη σύσταση και δημοσίευση της ενεργειακής κοινότητας « 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» . Για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της « 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4513/2018 καθώς και του 

Ν.1667/1986.  Η συμμετοχή του Δήμου Αριστοτέλη βρίσκει νομικό έρεισμα στις διατάξεις των 

άρθρων 12 του Σ, 739 , 740 παρ. 1 περ. Α΄και 787 παρ.1 του ΚπολΔ , σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις των άρθρων 1,2,3,4,5,6,7,8  του Ν.4513/2018 ΄΄Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες 

διατάξεις (ΦΕΚ 9/23-1-2018). Mε την 18/2019 απόφαση Δ.Σ. της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α, η Επιχείρηση 

προχώρησε στην έγκριση του υπ.αριθ.πρωτ.62/29-1-2019  επισυναπτόμενου σχεδίου καταστατικού 

του υπό σύσταση αστικού συνεταιρισμού  - Ενεργειακής Κοινότητας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ» και την έγκριση της συμμετοχής της Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων Δήμου   

Αριστοτέλη « ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ» ως Ν.Π.Ι.Δ. με ΑΦΜ 998744058 στο κεφάλαιο του υπό 

σύσταση αστικού συνεταιρισμού  - Ενεργειακής Κοινότητας « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»  ήτοι 

είκοσι (20) συνεταιριστικές μερίδες  ( 1 υποχρεωτική και 19 προαιρετικές ) αξίας 30,00 € έκαστη  

,συνολικής αξίας 600,00 €  που αντιστοιχούν σε ποσοστό 20% των συνεταιριστικών μερίδων. 

Κατόπιν των παραπάνω  ε ι σ η γ ο ύ μ α ι  : 

Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης διάθεσης πίστωσης, ποσού 600,00 €, για την 

συμμετοχή στην « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» της Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων  

Δήμου   Αριστοτέλη (ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ), μετά την υπ΄ αριθ. 18/2019 απόφαση του Διοικητικού 

 Συμβουλίου της ».  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ  μετά από διαλογική συζήτηση σχετική 

Θέμα κι έχοντας υπ όψιν 

 Τις διατάξεις του Ν.4513/2018 (ΦΕΚ Α΄ 9/23-01-2019) με θέμα «Ενεργειακές Κοινότητας 

και άλλες διατάξεις. 

 Τις διατάξεις του Ν.1667/1986 (ΦΕΚ Α΄ 196/06-12-1986) με θέμα «Αστικοί συνεταιρισμοί 

και άλλες διατάξεις». 

 Τις διατάξεις του Άρθρου 107 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/07-06-2010) με θέμα «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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 Το υπ’αριθ. Πρωτ. 62/29-01-2019 κείμενο που αποτελεί το σχέδιο καταστατικού του υπό 

σύσταση αστικού συνεταιρισμού - ενεργειακής κοινότητας με τίτλο 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». 

 Την υπ’αριθ. 18/2019 απόφαση του Δ. Σ τα ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ  με θέμα «Δημιουργία 

Ενεργειακής Κοινότητας Αριστοτέλη μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Περιορισμένης 

Ευθύνης»  

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

 

Α. Εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης για την συμμετοχή στην «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ» της Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων  Δήμου   Αριστοτέλη Δήμου   

Αριστοτέλη (ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ), σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 18/2019 απόφαση του Διοικητικού  

Συμβουλίου . 

 

Β. Ψηφίζει και διαθέτει πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 64.01.01.021 με τίτλο «ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-

ΕΙΣΦΟΡΕΣ»  ποσού 600,00 ευρώ του προϋπολογισμού 2019 της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ. 

 

Γ. Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για κάθε ενέργεια και για την πληρωμή των 20 συνεταιριστικών 

μερίδων για την συμμετοχή της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ στην «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 52/2019 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ιερισσός 21-06-2019 

Ο Πρόεδρος 

 

Βαλσαμής Ελευθέριος 
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