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Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 14/23 ΑΠΡΗΙΗΟΤ 2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζπλεδξίαζεο ηεο ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηνπ Γήκνπ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   97/2021. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σξσγάδε Βαζίιεην, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε  

Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν,  

σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 23ε Απξηιίνπ 2021, εκέξα  Παξαζθεπή θαη ώξα 11:30  

ζε ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.  

2700/19.04.2021  πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο     

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα  

αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα  

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, Πξόεδξνο, 

β] Σξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο, θαη απόληεο : α]  

Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β]  Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μαζνύξε Αηθαηεξίλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέκα 1ν  : Πεξί έγθξηζεο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο βηωζηκόηεηαο, ζύζηαζε Αλαπηπμηαθνύ 

Οξγαληζκνύ ηωλ Γήκωλ : ΘΟΡΗΛΘΗΩΛ, ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ, ΙΟΤΣΡΑΘΗΟΤ – ΠΔΡΑΥΩΡΑ- ΑΓΗΩΛ 

ΘΔΟΓΩΡΩΛ, κε ηελ επωλπκία «ΓΖΚΟΠΡΑΘΣΟ Αλώλπκε Δηαηξεία- Αλαπηπμηαθόο Οξγαληζκόο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο», κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΓΖΚΟΠΡΑΘΣΟ Α.Δ.- Α. Ο.Σ.Α.», ζπκκεηνρή 

ηνπ Γήκνπ , έγθξηζε ζρεδίνπ θαηαζηαηηθνύ θαη νξηζκόο εθπξνζώπωλ. 

 

    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  πξώην  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  έζεζε ππόςε ησλ 

κειώλ ηα θάησζη: 

 
1.- Σηο δηαηάμεηο: 

(α) ηνπ N.3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α΄/08-06-2006), «Κώδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 

(β) ηνπ Ν. 3852/2010 [ΦΔΚ Α΄87/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο»]. 

(γ) ηνπ Ν.4548/2018 (ΦΔΚ Α' 104/13-06-2018) «Αλακόξθσζε ηνπ δηθαίνπ ησλ αλσλύκσλ εηαηξεηώλ 

(Νένο λόκνο πεξί Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ)». 

(δ) ηνπ N.4555/2018 (ΦΔΚ 133/19.07.2018 ηεύρνο Α') «Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο - Βειηίσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξόγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ1»] - Ρπζκίζεηο γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκό ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟΓΑ - Ρπζκίζεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε, ηαρύηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο 

θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - Λνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

(ε) ηνπ Ν.4623/2019 (ΦΔΚ 134/09.08.2019 ηεύρνο Α') «Ρπζκίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, 

δηαηάμεηο γηα ηελ ςεθηαθή δηαθπβέξλεζε, ζπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο θαη άιια επείγνληα δεηήκαηα». 
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(ζη) ηεο εγθπθιίνπ κε αξηζκό 102/63900/13.09.2019 ηνπ ΤΠ.Δ «πγθξόηεζε ησλ δηνηθεηηθώλ 

ζπκβνπιίσλ ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ησλ Ο.Σ.Α.» 

(δ) ηνπ N.4674/2020 (ΦΔΚ Α' 53/11-03-2020) «ηξαηεγηθή αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ησλ Οξγαληζκώλ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ξύζκηζε δεηεκάησλ αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

(ε) ηνπ Ν. 4795/2021 (ΦΔΚ Α΄ 62/17-04-2021) «ύζηεκα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα, 

ύκβνπινο Αθεξαηόηεηαο ζηε δεκόζηα δηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηε δεκόζηα δηνίθεζε θαη ηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε». 

 

2.- Με ην Νόκν 4674/2020 (ΦΔΚ Α' 53/11-03-2020) «Σηπαηηγική αναπηςξιακή πποοπηική ηων 

Οπγανιζμών Τοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ, πύθμιζη ζηηημάηων απμοδιόηηηαρ Υποςπγείος Εζωηεπικών και 

άλλερ διαηάξειρ», δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο Οξγαληζκνύο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο λα ζπζηήλνπλ 

Αλαπηπμηαθνύο Οξγαληζκνύο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

2.1.- ύκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 4674/2020 νη Αλαπηπμηαθνί Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - 

«Αλαπηπμηαθνί Οξγαληζκνί» - είλαη αλώλπκεο εηαηξείεο εηδηθνύ ζθνπνύ, νη νπνίεο ιεηηνπξγνύλ ππέξ ηνπ 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ζπκπξάηηνπλ από θνηλνύ κε ηνπο ΟΣΑ ζηελ πινπνίεζε ηεο αλαπηπμηαθήο 

πνιηηηθήο ζε δεκνηηθό, δηαδεκνηηθό, πεξηθεξεηαθό ή επξύηεξν ρώξν, αλάινγα κε ηηο θαηαζηαηηθέο ηνπο 

πξνβιέςεηο θαη έρνπλ σο ζθνπό ηδίσο ηελ επηζηεκνληθή, ζπκβνπιεπηηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ 

ΟΣΑ θαη ησλ ελώζεώλ ηνπο, ηελ ππνζηήξημε θαη εθαξκνγή ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ησλ δήκσλ θαη 

ησλ πεξηθεξεηώλ, ηελ σξίκαλζε έξγσλ ππνδνκήο θαη ηελ πινπνίεζε πνιηηηθώλ θνηλσληθήο ζπλνρήο, 

ςεθηαθήο ζύγθιηζεο θαη αεηθόξνπ αλάπηπμεο. 

2.1.1.- Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηνπο, νη Αλαπηπμηαθνί Οξγαληζκνί αλαιακβάλνπλ ηελ 

εθηέιεζε δξάζεσλ θξαηηθώλ εληζρύζεσλ, αμηνπνηνύλ ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία θαη δηαρεηξίδνληαη 

αλαπηπμηαθά, επελδπηηθά θαη εηδηθά πξνγξάκκαηα, ρξεκαηνδνηνύκελα από εζληθνύο ή ελσζηαθνύο 

πόξνπο. 

2.1.2.- Οη Αλαπηπμηαθνί Οξγαληζκνί απνηεινύλ βάζε ηόζν γηα ηε κειέηε, σξίκαλζε θαη 

δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ηνπηθέο θνηλσλίεο, όζν θαη γηα ηελ 

αμηνπνίεζε αλαπηπμηαθώλ θαη ρξεκαηνδνηηθώλ εξγαιείσλ. 

2.1.3.- Μηα νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο απνδίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ νηθνλνκηθή 

βησζηκόηεηα, ηελ αεηθόξν αλάπηπμε, ηελ εθπαίδεπζε θαη γεληθόηεξα ηε γλώζε, εμεηδίθεπζε, 

θαζώο θαη ζηε ζπλνρή θαη αλαλέσζε ησλ θνηλσληθώλ δνκώλ. 

2.2.- ύκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ.6 ηνπ αλσηέξσ Ν. 4674/2020 θαη όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 54 ηνπ Ν. 4795/2021 «……6. Έσο 30.6.2021, νη δήκνη, νη πεξηθεξεηαθέο ελώζεηο ηνπο θαη νη 

πεξηθέξεηεο κπνξνύλ λα ιάβνπλ απνθάζεηο γηα ηε ζύζηαζε Αλαπηπμηαθνύ Οξγαληζκνύ, γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ πθηζηάκελσλ αλαπηπμηαθώλ αλσλύκσλ εηαηξεηώλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ ή 

γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε Αλαπηπμηαθνύο Οξγαληζκνύο.  

Ζ απόθαζε ιακβάλεηαη ζύκθωλα κε ην άξζξν 65 ηνπ Λ. 4795/2021 «Μεηαβίβαζε ζηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ησλ Γήκσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηώλ αξκνδηόηεηαο ίδξπζεο ή ζπκκεηνρήο ζε 

Αλαπηπμηαθό Οξγαληζκό Ο.Σ.Α. - Πξνζζήθε πεξ. θ’ ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 θαη πεξ. ηζ’ ζηελ παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ λ. 3852/2010». 

Αλαπηπμηαθέο αλώλπκεο εηαηξείεο ΟΣΑ, πνπ ιεηηνπξγνύλ θαη δελ ζα πξνζαξκνζηνύλ θαηά ην πξώην 

εδάθην, ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνύλ θαη δηέπνληαη από ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην. Γηα ηηο εηαηξείεο απηέο, 

δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηνπ παξόληνο…..». 

 

3.- Δπεηδή, ν ηζρύσλ Κώδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Κ.Γ.Κ.), πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ 

Ν.3463/2006 (ΦΔΚ Α΄ 114) νξίδεη, ζην άξζξν 252, όηη:  

«1. Οη Γήκνη (…) κπνξνύλ λα ζπληζηνύλ ή λα ζπκκεηέρνπλ ζε επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο θαινύληαη 

επηρεηξήζεηο Ο.Σ.Α., ζύκθσλα κε ηηο παξαθάησ εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο. Οη επηηξεπόκελεο κνξθέο ησλ 

επηρεηξήζεσλ απηώλ είλαη νη εμήο: α. (…) β. Αλώλπκεο εηαηξείεο Ο.Σ.Α.. (…) 3. Οη αλώλπκεο εηαηξείεο 

Ο.Σ.Α. ζπληζηώληαη είηε κόλνλ από έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο Γήκνπο (…) είηε κε Ννκαξρηαθέο 

Απηνδηνηθήζεηο ή θαη άιινπο θνξείο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή ηξίηνπο, ζύκθσλα κε ηηο παξαθάησ 

δηαθξίζεηο. Οη εηαηξείεο απηέο ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920. α. (…) β. Οη 

αλώλπκεο εηαηξείεο, ζην εηαηξηθό θεθάιαην ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρνπλ κόλνλ Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνύ ή 

θαη άιινη θνξείο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη έρνπλ ωο απνθιεηζηηθό αληηθείκελν ηελ επηζηεκνληθή 

θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηωλ Ο.Σ.Α. θαη ηωλ ελώζεώλ ηνπο ή θαη ηεο απνθεληξωκέλεο θξαηηθήο 

Γηνίθεζεο, ηελ πξνώζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη γεληθόηεξα βηώζηκεο 

αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ (…), θαζώο θαη ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήηωλ πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ή ηελ εθαξκνγή ζρεηηθώλ 
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πνιηηηθώλ ζε δηαδεκνηηθό ή ζε επξύηεξν γεωγξαθηθό ρώξν, απνηεινύλ αλαπηπμηαθέο 

αλώλπκεο εηαηξείεο Ο.Σ.Α. (…) 5. Οη επηρεηξήζεηο ησλ πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ απνηεινύλ λνκηθά 

πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ (…) 8. Ζ επζύλε Γήκνπ (…) πνπ ζπκκεηέρεη ζε επηρείξεζε Ο.Σ.Α. 

πεξηνξίδεηαη θαηά ην ηκήκα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο (…)», ζην άξζξν 

253, όηη: «1. Η ζύζηαζε ή ε ζπκκεηνρή ζε επηρείξεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο γίλεηαη κεηά από απόθαζε 

ηνπ δεκνηηθνύ (…) ζπκβνπιίνπ…... ηελ απόθαζε απηή θαζνξίδνληαη ε επσλπκία, ε θαηεγνξία, ν 

ζθνπόο, ε δηάξθεηα, ε έδξα ηεο επηρείξεζεο, ην θεθάιαην, ε δηνίθεζε, νη πόξνη θαη θάζε άιιν ζηνηρείν 

αλαγθαίν θαηά ηελ θξίζε ηνπ δεκνηηθνύ (…) ζπκβνπιίνπ. 2. Σεο αλωηέξω απνθάζεωο πξνεγείηαη ε 

εθπόλεζε ζρεηηθήο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο βηωζηκόηεηαο. Η ίδηα ππνρξέσζε πθίζηαηαη θαη ζε 

θάζε πεξίπησζε αύμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ ή ηεο εηζθνξάο ηνπ Ο.Σ.Α. ζηελ επηρείξεζε (…)5., ζην άξζξν 

265, όηη: «1. Γήκνη (…), κόλνη ή κε Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο ή θαη άιινπο θνξείο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο ή ηξίηνπο, δύλαληαη λα ζπληζηνύλ αλώλπκεο εηαηξείεο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο εκπνξηθήο θαη θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη ηηο εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο ησλ επόκελσλ 

παξαγξάθσλ. α. Οη Γήκνη (…), νη Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη νη ινηπνί θνξείο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο δηαηεξνύλ πάληνηε θνηλέο κε πξνλνκηνύρεο κεηνρέο, πνπ αληηπξνζσπεύνπλ αζξνηζηηθά 

ηελ πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. Καηά ην ππόινηπν κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ην Γεκόζην θαη 

θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ. β. Όιεο νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο θαη δελ 

εηζάγνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ. Οη θνηλέο κεηνρέο είλαη δεζκεπκέλεο νλνκαζηηθέο, ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ θ.λ. 2190/1920, θαη νη πξνλνκηνύρεο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. γ. 

Αλ ε επηρείξεζε ιπζεί, νη Ο.Σ.Α. πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή έρνπλ δηθαίσκα πξνηίκεζεο γηα ηελ αγνξά 

ηεο εθπνηνύκελεο πεξηνπζίαο (…) 3. Οη αλώλπκεο εηαηξείεο Ο.Σ.Α. ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξόληνο 

άξζξνπ δελ επηρνξεγνύληαη άκεζα ή έκκεζα από Ο.Σ.Α. (…) 8. Οη αλώλπκεο εηαηξείεο Ο.Σ.Α. 

ζπγρσλεύνληαη, δηαζπώληαη ή ιύνληαη ζύκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920, όπσο 

ηζρύεη. Λύνληαη ππνρξεσηηθώο, αλ γηα ηξεηο ζπλερείο εηαηξηθέο ρξήζεηο κεηά δηεηία από ηελ ίδξπζή ηνπο 

είλαη δεκηνγόλεο ή, αλ γηα ηζάξηζκεο θνξέο εληόο δεθαεηίαο ηα ίδηα απηώλ θεθάιαηα, όπσο 

πξνζδηνξίδνληαη ζην ππόδεηγκα ηζνινγηζκνύ πνπ πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 42γ΄ ηνπ θ.λ. 2190/1920, 

όπσο ηζρύεη, γίλνπλ θαηώηεξα ηνπ πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. ηελ πεξίπησζε 

εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ θ.λ. 2190/1920, ηπρόλ αύμεζε ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ πνπ 

θαηαβάιιεηαη από ηνπο Ο.Σ.Α. δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ ελόο δεύηεξνπ (1/2) 

απηνύ», ζην άξζξν 266, όηη: «(…) 2. Οη δεκνηηθέο (…) αλώλπκεο εηαηξείεο δηνηθνύληαη από δηνηθεηηθό 

ζπκβνύιην, ηα κέιε ηνπ νπνίνπ καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο νξίδνληαη από ην δεκνηηθό (…) 

ζπκβνύιην (…) 5. Καηά ηα ινηπά, νη εηαηξείεο ηνπ άξζξνπ απηνύ δηέπνληαη από ηηο ξπζκίζεηο ησλ 

αλσλύκσλ εηαηξεηώλ Ο.Σ.Α. θαη ηνλ θ.λ. 2190/1920». 

 

3.1.- Από ην ζπλδπαζκό ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ζπλάγεηαη όηη: 

α) Oη Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνύ κπνξνύλ λα ζπληζηνύλ αλώλπκεο εηαηξείεο, κε ζθνπό, κεηαμύ άιισλ, ηελ 

επηζηεκνληθή θαη ηερληθή ππνζηήξημή ηνπο, ηελ πξνώζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη 

γεληθόηεξα βηώζηκεο αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ. 

β) Η ζύζηαζε ησλ εηαηξεηώλ απηώλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 65 ηνπ Ν. 4795/2021 

«Μεηαβίβαζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ησλ Γήκσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηώλ αξκνδηόηεηαο ίδξπζεο 

ή ζπκκεηνρήο ζε Αλαπηπμηαθό Οξγαληζκό Ο.Σ.Α. - Πξνζζήθε πεξ. θ’ ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 

θαη πεξ. ηζ’ ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ λ. 3852/2010» θαη ε ζρεηηθή απόθαζε θαζνξίδεη 

ηελ επσλπκία, ην ζθνπό, ηε δηάξθεηα, ηελ έδξα, ην θεθάιαην, ηε δηνίθεζε θαη ηνπο πόξνπο ησλ 

εηαηξεηώλ απηώλ. Γηα ηελ ίδξπζή ηνπο θαηαβάιιεηαη από ηνλ νηθείν Γήκν ην εηαηξηθό – κεηνρηθό 

θεθάιαην (ή κέξνο απηνύ). 

γ) Γηα ηε ζύζηαζή ηνπο θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ ηδξπηηθνύ – εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ ηνπο, απαηηείηαη ε 

πξνεγνύκελε εθπόλεζε ζρεηηθήο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο, κε ηελ νπνία ε εηαηξεία 

πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη βηώζηκε, ππό ηελ έλλνηα όηη ε ζρέζε κεηαμύ παζεηηθνύ θαη 

ελεξγεηηθνύ ηεο θαη ν ξπζκόο πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο ησλ κεγεζώλ απηώλ, όπσο απηά 

απνηππώλνληαη ζε απηήλ, γηα ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία αλαθέξεηαη, λα εμαζθαιίδεη ηε βησζηκόηεηά 

ηεο. (Πξάμ. VII Σκ. Δι.πλ. 51/2012, 78/2012).Tν ειάρηζην δε πεξηερόκελν απηήο, 

πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ ΤΑ 43886/2007 (ΦΔΚ Β΄ 1574/17.8.2007) «Καζνξηζκόο ησλ αλαγθαίσλ 

ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο γηα ηε ζύζηαζε ή κεηαηξνπή Δπηρεηξήζεσλ Ο.Σ.Α. θαη 

ηνπ ειέγρνπ απηήο» απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο». 

 

 

ΑΔΑ: ΨΘ4ΦΩ9Π-ΦΗΝ



 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ : 

Σίζεηαη ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο : 

 

α/. Η από ηνλ Απξίιην ηνπ 2021 Οηθνλνκνηερληθή Μειέηε Βησζηκόηεηαο ηνπ ππό ζύζηαζε 

Αλαπηπμηαθνύ Οξγαληζκνύ ησλ Γήκσλ ΘΟΡΗΛΘΗΩΛ, ΒΔΙΟΤ-ΒΟΥΑ, ΙΟΤΣΡΑΘΗΟΤ-

ΠΔΡΑΥΩΡΑ-ΑΓΗΩΛ ΘΔΟΓΩΡΩΛ, κε ηελ επσλπκία «ΓΖΚΟΠΡΑΘΣΟ Αλώλπκε Δηαηξεία - 

Αλαπηπμηαθόο Οξγαληζκόο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο», κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΓΖΚΟΠΡΑΘΣΟ 

Α.Δ.-Α.Ο.Σ.Α.». 

 

β/. Σν επηζπλαπηόκελν ζρέδην θαηαζηαηηθνύ ηνπ ππό ζύζηαζε Αλαπηπμηαθνύ Οξγαληζκνύ ησλ 

Γήκσλ ΘΟΡΗΛΘΗΩΛ, ΒΔΙΟΤ-ΒΟΥΑ, ΙΟΤΣΡΑΘΗΟΤ-ΠΔΡΑΥΩΡΑ-ΑΓΗΩΛ ΘΔΟΓΩΡΩΛ, κε 

ηελ επσλπκία «ΓΖΚΟΠΡΑΘΣΟ Αλώλπκε Δηαηξεία - Αλαπηπμηαθόο Οξγαληζκόο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο», κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΓΖΚΟΠΡΑΘΣΟ Α.Δ.-Α.Ο.Σ.Α.» κε βάζε ην νπνίν: 

 

- Σν αξρηθό θεθάιαην ηνπ ππό ζύζηαζε Αλαπηπμηαθνύ Οξγαληζκνύ αλέξρεηαη ζε δηαθόζηεο 

ρηιηάδεο επξώ (200.000,00 €), ην νπνίν απνηειείηαη από δύν ρηιηάδεο (2.000) νλνκαζηηθέο 

κεηνρέο αμίαο εθαηό επξώ (100 €) επξώ ε θάζε κία. 

- ν Γήκνο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ζπκκεηέρεη επί ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πνζνύ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ 

επξώ (200.000,00 €), κε πνζνζηό 50,00%. Σν πνζό ζπκκεηνρήο γηα ην Γήκν ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

αλέξρεηαη ζε 100.000 επξώ γηα ηελ απόθηεζε ρηιίσλ (1.000) νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ, επί 

ζπλόινπ δύν ρηιηάδσλ (2.000). 

- ν Γήκνο ΒΔΛΟΤ-ΒΟΥΑ, ζπκκεηέρεη επί ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πνζνύ δηαθνζίσλ 

ρηιηάδσλ επξώ (200.000,00 €), κε πνζνζηό 25,00%. Σν πνζό ζπκκεηνρήο γηα ην Γήκν 

ΒΔΛΟΤ-ΒΟΥΑ αλέξρεηαη ζε 50.000 επξώ γηα ηελ απόθηεζε πεληαθνζίσλ (500) 

νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ, επί ζπλόινπ δύν ρηιηάδσλ (2.000). 

- ν Γήκνο ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ-ΠΔΡΑΥΩΡΑ-ΑΓΙΩΝ ΘΔΟΓΩΡΩΝ, ζπκκεηέρεη επί ηνπ κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ πνζνύ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξώ (200.000,00 €), κε πνζνζηό 25,00%. Σν 

πνζό ζπκκεηνρήο γηα ην Γήκν ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ-ΠΔΡΑΥΩΡΑ-ΑΓΙΩΝ ΘΔΟΓΩΡΩΝ αλέξρεηαη ζε 

50.000 επξώ γηα ηελ απόθηεζε πεληαθνζίσλ (500) νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ, επί ζπλόινπ 

δύν ρηιηάδσλ (2.000). 

                     ηελ παξνύζα επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα απηήο, ε Οηθνλνκνηερληθή  

                    Μειέηε Βησζηκόηεηαο ηνπ ππό ζύζηαζε Αλαπηπμηαθνύ Οξγαληζκνύ θαη ην ζρέδην  

                    θαηαζηαηηθνύ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην ειάρηζην αλαγθαίν πεξηερόκελν γηα ηε λόκηκε 

                    ζύζηαζε θαη δεκνζίεπζε ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Οξγαληζκνύ. 

  

 

ΔΗΖΓΟΤΚΑΣΔ 

ηε ιήςε απόθαζεο γηα: 

 

1/ Σελ έγθξηζε ηεο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο βηωζηκόηεηαο ηνπ ππό ζύζηαζε Αλαπηπμηαθνύ 

Οξγαληζκνύ ησλ Γήκσλ ΘΟΡΗΛΘΗΩΛ, ΒΔΙΟΤ-ΒΟΥΑ, ΙΟΤΣΡΑΘΗΟΤ-ΠΔΡΑΥΩΡΑ-ΑΓΗΩΛ 

ΘΔΟΓΩΡΩΛ, κε ηελ επσλπκία «ΓΖΚΟΠΡΑΘΣΟ Αλώλπκε Δηαηξεία - Αλαπηπμηαθόο Οξγαληζκόο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο», κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΓΖΚΟΠΡΑΘΣΟ Α.Δ.-Α.Ο.Σ.Α.». 

 

2/ Σελ έγθξηζε ζύζηαζεο Αλαπηπμηαθνύ Οξγαληζκνύ ησλ Γήκσλ ΘΟΡΗΛΘΗΩΛ, ΒΔΙΟΤ-ΒΟΥΑ, 

ΙΟΤΣΡΑΘΗΟΤ-ΠΔΡΑΥΩΡΑ-ΑΓΗΩΛ ΘΔΟΓΩΡΩΛ, κε ηελ επσλπκία «ΓΖΚΟΠΡΑΘΣΟ Αλώλπκε 

Δηαηξεία - Αλαπηπμηαθόο Οξγαληζκόο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο», κε δηαθξηηηθό ηίηιν 

«ΓΖΚΟΠΡΑΘΣΟ Α.Δ.-Α.Ο.Σ.Α.» θαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ εμήο κεηόρσλ: 

α) Ο «Γήκνο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» κε ρίιηεο (1.000) νλνκαζηηθέο κεηνρέο. 

β) Ο «Γήκνο ΒΔΛΟΤ-ΒΟΥΑ» κε πεληαθόζηεο (500) νλνκαζηηθέο κεηνρέο. 

γ) Ο «Γήκνο ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ-ΠΔΡΑΥΩΡΑ-ΑΓΙΩΝ ΘΔΟΓΩΡΩΝ» κε πεληαθόζηεο (500) νλνκαζηηθέο 

κεηνρέο. 

 

3/ Σελ έγθξηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ΒΔΙΟΤ ΒΟΥΑ κε πνζνζηό 25% επί ηνπ κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ πνζνύ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξώ (200.000,00 €). Σν πνζό ζπκκεηνρήο γηα ην Γήκν 

ΑΔΑ: ΨΘ4ΦΩ9Π-ΦΗΝ



Κνξηλζίσλ αλέξρεηαη ζε ΠΔΝΗΝΣΑ  ρηιηάδεο επξώ (50.000,00 €) γηα ηελ απόθηεζε ρηιίσλ (500) 

νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ επί ζπλόινπ δύν ρηιηάδσλ (2.000). 

Η θαηαβνιή ηνπ ζα γίλεη σο νξίδεη ην θαηαζηαηηθό, κεηά ηελ έγθξηζε θαη ηε δηάζεζε ηεο ζρεηηθήο 

πίζησζεο από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη αθνύ ε πίζησζε ζα εγγξαθεί ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 

Γήκνπ κεηά από ζρεηηθή αλακόξθσζή ηνπ γηα ην έηνο 2021 ή θαηά ηελ θαηάξηηζή ηνπ γηα ηα επόκελα 

έηε. 

 

 

4/ Σελ έγθξηζε ηνπ επηζπλαπηόκελνπ ζρεδίνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ ππό ζύζηαζε Αλαπηπμηαθνύ 

Οξγαληζκνύ Γήκσλ ΘΟΡΗΛΘΗΩΛ, ΒΔΙΟΤ-ΒΟΥΑ, ΙΟΤΣΡΑΘΗΟΤ-ΠΔΡΑΥΩΡΑ-ΑΓΗΩΛ 

ΘΔΟΓΩΡΩΛ, κε ηελ επσλπκία «ΓΖΚΟΠΡΑΘΣΟ Αλώλπκε Δηαηξεία - Αλαπηπμηαθόο Οξγαληζκόο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο», κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΓΖΚΟΠΡΑΘΣΟ Α.Δ.-Α.Ο.Σ.Α.». 

 

5/ Σνλ νξηζκό ηνπ Γεκάξρνπ ΒΔΙΟΤ ΒΟΥΑ θ.  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟΤ κε αλαπιεξσηή ηνπ 

ηνλ Αληηδήκαξρν θ. Ράπηε Θεόδσξν, σο εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ ζηε Γεληθή πλέιεπζε 

ηνπ ππό ζύζηαζε Αλαπηπμηαθνύ Οξγαληζκνύ. 

 

6/ Σνλ νξηζκό ηνπ Γεκάξρνπ ΒΔΙΟΤ ΒΟΥΑ θ. ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟΤ κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ 

Αληηδήκαξρν θ. Ράπηε Θεόδσξν, σο εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

ηνπ ππό ζύζηαζε Αλαπηπμηαθνύ Οξγαληζκνύ. 

 

7/ Σελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ ΒΔΙΟΤ ΒΟΥΑ θ. ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟΤ  γηα ηελ 

ππνγξαθή ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη όισλ ησλ πεξαηηέξσ απαηηνύκελσλ δηαδηθαζηώλ, ελεξγεηώλ θαη 

εγγξάθσλ. 

 

Λακβάλνληαο ππόςε ηελ ςεθνθνξία ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ην απνηέιεζκα ηεο 

ςεθνθνξίαο επί ηνπ ζέκαηνο έρεη σο εμήο: 

 

Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ςήθηζαλ όινη νη  Γεκνηηθνί ύκβνπινη. 

 

Λακβάλνληαο ππόςε ην αλσηέξσ απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο 

 
 

                                              Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η      ΟΚΟΦΩΛΑ 

1.- Σελ έγθξηζε ηεο επηζπλαπηόκελεο ζηελ παξνύζα απόθαζε νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο βησζηκόηεηαο 

ηνπ ππό ζύζηαζε Αλαπηπμηαθνύ Οξγαληζκνύ ησλ Γήκσλ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ΒΔΛΟΤ-ΒΟΥΑ, ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ-

ΠΔΡΑΥΩΡΑ-ΑΓΙΩΝ ΘΔΟΓΩΡΩΝ, κε ηελ επσλπκία «ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Αλώλπκε Δηαηξεία - Αλαπηπμηαθόο 

Οξγαληζκόο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο», κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ.-Α.Ο.Σ.Α.». 

 

2.- Σελ έγθξηζε ζύζηαζεο Αλαπηπμηαθνύ Οξγαληζκνύ ησλ Γήκσλ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ΒΔΛΟΤ-ΒΟΥΑ, 

ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ-ΠΔΡΑΥΩΡΑ-ΑΓΙΩΝ ΘΔΟΓΩΡΩΝ, κε ηελ επσλπκία «ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Αλώλπκε Δηαηξεία - 

Αλαπηπμηαθόο Οξγαληζκόο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο», κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ.-Α.Ο.Σ.Α.» 

θαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ εμήο κεηόρσλ: 

α/. Ο «Γήκνο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» κε ρίιηεο (1.000) νλνκαζηηθέο κεηνρέο. 

     β/.  Ο «Γήκνο ΒΔΛΟΤ-ΒΟΥΑ» κε πεληαθόζηεο  (500) νλνκαζηηθέο κεηνρέο. 

     γ/. Ο «Γήκνο ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ-ΠΔΡΑΥΩΡΑ-ΑΓΙΩΝ ΘΔΟΓΩΡΩΝ» κε πεληαθόζηεο (500) νλνκαζηηθέο 

           κεηνρέο. 
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3.- Σελ έγθξηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ κε πνζνζηό 25% επί ηνπ κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ πνζνύ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξώ (200.000,00 €). Σν πνζό ζπκκεηνρήο γηα ην Γήκν 

Κνξηλζίσλ αλέξρεηαη ζε ΠΔΝΗΝΣΑ  ρηιηάδεο επξώ (50.000,00 €) γηα ηελ απόθηεζε ρηιίσλ (500) 

νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ επί ζπλόινπ δύν ρηιηάδσλ (2.000). 

Η θαηαβνιή ηνπ ζα γίλεη σο νξίδεη ην θαηαζηαηηθό, κεηά ηελ έγθξηζε θαη ηε δηάζεζε ηεο ζρεηηθήο 

πίζησζεο από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη αθνύ ε πίζησζε ζα εγγξαθεί ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 

Γήκνπ κεηά από ζρεηηθή αλακόξθσζή ηνπ γηα ην έηνο 2021 ή θαηά ηελ θαηάξηηζή ηνπ γηα ηα επόκελα 

έηε. 

 

4.- Σελ έγθξηζε ηνπ επηζπλαπηόκελνπ ζρεδίνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ ππό ζύζηαζε Αλαπηπμηαθνύ 

Οξγαληζκνύ Γήκσλ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ΒΔΛΟΤ-ΒΟΥΑ, ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ-ΠΔΡΑΥΩΡΑ-ΑΓΙΩΝ ΘΔΟΓΩΡΩΝ, κε ηελ 

επσλπκία «ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Αλώλπκε Δηαηξεία - Αλαπηπμηαθόο Οξγαληζκόο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο», κε 

δηαθξηηηθό ηίηιν «ΓΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Δ.-Α.Ο.Σ.Α.». 

 

5.- Σνλ νξηζκό ηνπ Γεκάξρνπ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ θ.  ΑΝΝΙΒΑ ΠΑΠΑΚΤΡΙΑΚΟΤ κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ 

Αληηδήκαξρν θ. Ράπηε Θεόδσξν, σο εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 

ππό ζύζηαζε Αλαπηπμηαθνύ Οξγαληζκνύ. 

 

6.- Σνλ νξηζκό ηνπ Γεκάξρνπ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ θ. ΑΝΝΙΒΑ ΠΑΠΑΚΤΡΙΑΚΟΤ κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ 

Αληηδήκαξρν θ. Ράπηε Θεόδσξν, σο εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

ηνπ ππό ζύζηαζε Αλαπηπμηαθνύ Οξγαληζκνύ. 

 

7.- Σελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ θ. ΑΝΝΙΒΑ ΠΑΠΑΚΤΡΙΑΚΟΤ  γηα ηελ ππνγξαθή 

ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη όισλ ησλ πεξαηηέξσ απαηηνύκελσλ δηαδηθαζηώλ, ελεξγεηώλ θαη εγγξάθσλ. 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 97/2021 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                     ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                                 1.- Σξωγάδεο Βαζίιεηνο 

                                                                                 2.- ηάρνο Αλδξέαο 

                                                                                 3.- Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο     

    ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο 

 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Εεπγνιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 

 

ΑΔΑ: ΨΘ4ΦΩ9Π-ΦΗΝ
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