
                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   170/2021 
 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 16/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Λήψη απόφασης: α) για την έγκριση της οικονομοτεχνικής 
μελέτης βιωσιμότητας για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των 
Δήμων Φλώρινας, Αμυνταίου, Πρεσπών και του σωματείου με την 
επωνυμία «Ο.Ε.Ν.Ε.Φ.», β) για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού 
των Δήμων των Δήμων Φλώρινας, Αμυνταίου, Πρεσπών και του 
σωματείου με την επωνυμία «Ο.Ε.Ν.Ε.Φ.», γ) για την έγκριση του 
σχεδίου Καταστατικού της εταιρείας, και ε) για την παροχή 
εξουσιοδότησης για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες. 

Στο Αμύνταιο, στις 22 του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε 
Τακτική  Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. 
οικ. 36587/10-06-2021 (Β’ 2476), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 8337/17-
06-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, 
που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της 
χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                       Νάτσης Ιωάννης 
2. Μπάντης Ιορδάνης       
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης  
4. Μπερμπερίδης Πέτρος 
5. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
6. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 2ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:  

Με βάση το εδάφιο κ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την 
ίδρυση ή συμμετοχή του Δήμου σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Ο.Τ.Α. του 
άρθρου 2 του ν.4674/2020(Α’53). 

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα κοινά ζητήματα όσο και τις προκλήσεις που 
δημιουργούν τα κοινά χαρακτηριστικά και η γειτνιάζουσα σχέση των Δήμων 
Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών, προκρίνεται ως αναγκαία και χρήσιμη η 
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σύσταση ενός Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο των 
διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4674/2020, ως ισχύει.  

Αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο, δημιουργεί ένα νέο, ευέλικτο και αποτελεσματικό 
εργαλείο, τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, προκειμένου να επιταχυνθούν οι 
διαδικασίες, να αξιοποιηθούν κονδύλια που λιμνάζουν και να εφαρμοστούν ευρύτερα 
χωρικά αναπτυξιακά σχέδια, πάντοτε με όρους διαφάνειας και τήρησης απόλυτης 
νομιμότητας.  

Συγκεκριμένα, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αντικείμενο της εταιρείας θα 
είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Δήμων - μετόχων, η προώθηση της 
επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξής της, η μελέτη της 
οικονομικής και τουριστικής δραστηριότητας της περιοχής παρέμβασης και η 
αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, αποβλέποντας παράλληλα στην τόνωση της 
οικονομικής δραστηριότητας, της απασχόλησης, της προσέλκυσης επενδύσεων και 
της βελτίωσης των υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του αγροτικού τομέα, ο 
σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων κοινωνικής πολιτικής, καθώς και η ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και η συμμετοχή σε προγράμματα 
και πάσης φύσεως δράσης στο πλαίσιο των σκοπών της ή και η εφαρμογή σχετικών 
πολιτικών σε διαπεριφερειακό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.  

Βασικός σκοπός της θα είναι να λειτουργήσει ως φορέας συλλογής, σύνθεσης και 
αναδιανομής πληροφοριών, τεχνογνωσίας, πόρων και υπηρεσιών συμβάλλοντας στη 
δημιουργία σύγχρονων μηχανισμών και συστημάτων που θα καταλήγουν σε 
τυποποιημένες και απλοποιημένες μεθόδους και διαδικασίες. Η δραστηριότητα της 
εταιρείας θα αναπτύσσεται σε πολλαπλούς άξονες αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία.  

Περαιτέρω, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός θα δύναται μέσω των κατάλληλων 
εργαλείων και με την εξέλιξή του ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) για 
πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) να συμβάλει 
καθοριστικά στην διεκδίκηση και απορρόφηση σημαντικών ευρωπαϊκών κονδυλίων, 
τόσο στην τρέχουσα όσο και στην επόμενη προγραμματική περίοδο, λαμβανομένου 
υπόψη και του σχεδιασμού για ενίσχυση των Ολοκληρωμένων Χωρικών 
Επενδύσεων κατά την περίοδο 2021-2027.  

Η λειτουργία του Αναπτυξιακού Οργανισμού εμπίπτει σε όλες τις διατάξεις που 
διασφαλίζουν τη διαφάνεια, ενώ υπόκειται στον δημοκρατικό έλεγχο των Δημοτικών 
Συμβουλίων. Υποχρεωτική, βάσει νόμου είναι η ανάρτηση όλων των αποφάσεων του 
Οργανισμού στο Διαύγεια, ενώ ακολουθεί τις διατάξεις του ν. 4412/2016.  

Η σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού εγκρίνεται με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. Στην απόφαση αυτή καθορίζονται η επωνυμία, ο σκοπός, η διάρκεια, η 
έδρα της επιχείρησης, το κεφάλαιο, η διοίκηση, οι πόροι και κάθε άλλο στοιχείο 
αναγκαίο κατά τα οριζόμενα από το θεσμικό πλαίσιο. Για τη λήψη απόφασης για την 
σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού απαιτείται η εκπόνηση σχετικής 
οικονομοτεχνικής μελέτης.  

Για την πλήρωση των παραπάνω απαιτήσεων, έχει ήδη εκπονηθεί οικονομοτεχνική 
μελέτη βιωσιμότητας, το σχέδιο της οποίας υποβάλλεται με την παρούσα προς 
έγκριση, καθώς και σχέδιο καταστατικού, στο οποίο ορίζονται, πέραν των όσων ρητά 
προβλέπει ο νόμος (επωνυμία, σκοπός, διάρκεια, έδρα της εταιρείας, κεφάλαιο, 
διοίκηση, πόροι) και πρόσθετα άρθρα που αφορούν στις αρμοδιότητες της Γενικής 
Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
των μετόχων, στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων των οργάνων της διοίκησης, στην 
έγκριση της διαχείρισης και τον ορισμό ελεγκτών της εταιρείας, καθώς και στη 
διάλυση – λύση της εταιρείας.  

ΑΔΑ: Ψ8ΡΣΩΨΛ-0ΟΟ



Για την επίτευξη δε των σκοπών της εταιρείας όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά 
στο άρθρο 4 του σχεδίου Καταστατικού, απαιτείται συνολικό κεφάλαιο εκατό πενήντα 
χιλιάδων ευρώ (150.000,00 ευρώ), εκ των οποίων ο Δήμος Αμυνταίου θα καταβάλει 
τις σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (46.500,00 €), λαμβάνοντας το αντίστοιχο 
ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.  

Σύμφωνα με το σχέδιο Καταστατικού, που συνυποβάλλεται δια της παρούσης, οι 
ιδρυτές μέτοχοι, ήτοι οι Δήμοι Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών, και το σωματείο 
με την επωνυμία «Ο.Ε.Ν.Ε.Φ.», αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλλουν 
εντός των προβλεπόμενων στον νόμο προθεσμιών με την νόμιμη σύσταση της 
εταιρείας το ποσό της εισφοράς τους με μετρητά στο αρχικό κεφάλαιο, ήτοι το ποσό 
των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000,00 ευρώ) συνολικά, σε ειδικό λογαριασμό της 
εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε 
χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ως εξής:  

α) με τη σύσταση της εταιρείας θα καταβληθεί το 50% του αρχικού κεφαλαίου, ήτοι 
εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00 ευρώ) και  

β) εντός τεσσάρων μηνών από την καταχώρηση της εταιρείας στο ΓΕΜΗ και τη 
νόμιμη σύσταση αυτής θα καταβληθεί το υπόλοιπο ποσό των εβδομήντα πέντε 
χιλιάδων (75.000,00 ευρώ).  

Συγκεκριμένα, κατά τη σύσταση της εταιρείας θα καταβληθεί το 50% της ονομαστικής 
αξίας εκάστης μετοχής (μερική καταβολή κεφαλαίου), και εντός της ανωτέρω 
οριζόμενης προθεσμίας των τεσσάρων μηνών θα καταβληθεί από κάθε ιδρυτή 
μέτοχο το υπόλοιπο 50% της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.  

Τέλος, είναι απαραίτητη η παροχή εξουσιοδοτήσεων προς τον Δήμαρχο Αμυνταίου 
προκειμένου i. Να προχωρήσει στη διαδικασία σύστασης του Αναπτυξιακού 
Οργανισμού και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους Δημάρχους – Μετόχους να 
προβούν σε τυχόν βελτιώσεις για την οριστικοποίηση της τελικής μορφής του 
καταστατικού ii. Να ορίσει από κοινού με τους έτερους μετόχους την ακριβή έδρα της 
εταιρείας iii. Να εκπροσωπεί εφεξής τις μετοχές του Δήμου στην Γενική Συνέλευση 
της εταιρείας  

Κατόπιν των ανωτέρω:  

Τα μέλη της Οικονομικής του Δήμου Αμυνταίου καλούνται να εγκρίνουν:  

1. Την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για τη Σύσταση Αναπτυξιακού 
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τους Δήμους Φλώρινας, Αμυνταίου, 
Πρεσπών και του σωματείου με την επωνυμία «Ο.Ε.Ν.Ε.Φ.» (κατ’ άρθρο 2 
του ν.4674/2020).  

2. Τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τους 
Δήμους Φλώρινας, Αμυνταίου, Πρεσπών και του σωματείου με την επωνυμία 
«Ο.Ε.Ν.Ε.Φ.» (κατ’ άρθρο 2 του ν.4674/2020 και κατ’ άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 
4795/2021).  

3. Το υποβληθέν σχέδιο Καταστατικού της Εταιρείας  

4. Την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Δήμαρχο i. Να προχωρήσει στην 
διαδικασία σύστασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού και σε συνεργασία με 
τους υπόλοιπους Δημάρχους – Μετόχους να προβούν σε τυχόν βελτιώσεις 
για την οριστικοποίηση της τελικής μορφής του καταστατικού ii. Να ορίσει από 
κοινού με τους ετέρους μετόχους την ακριβή έδρα της εταιρείας iii. Να 
εκπροσωπεί εφεξής τις μετοχές του Δήμου στην Γενική Συνέλευση της 
εταιρείας.  

Ο κος Γρομπανόπουλος ανέφερε ότι θα έπρεπε να συμμετέχει και η 
Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας στον εν λόγω Αναπτυξιακό Οργανισμό 
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καθώς επίσης και ότι θα μπορούσε να συμμετέχει και κάποιος άλλος ιδιώτης 
της περιοχής, πλην του σωματείου με την επωνυμία «Ο.Ε.Ν.Ε.Φ.». 

 Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις της περ. κ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.3852/2010 ως 
ισχύουν 

2. Την εισήγηση του Προέδρου. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α. Εγκρίνει την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για τη Σύσταση 
Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τους Δήμους 
Φλώρινας, Αμυνταίου, Πρεσπών και του σωματείου με την επωνυμία 
«Ο.Ε.Ν.Ε.Φ.» (κατ’ άρθρο 2 του ν.4674/2020), η οποία και αποτελεί 
αναπόσπασπο μέρος της παρούσας. 

Β. Εγκρίνει τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
από τους Δήμους Φλώρινας, Αμυνταίου, Πρεσπών και του σωματείου με την 
επωνυμία «Ο.Ε.Ν.Ε.Φ.» (κατ’ άρθρο 2 του ν.4674/2020 και κατ’ άρθρο 65 
παρ. 1 του ν. 4795/2021).  

Γ. Εγκρίνει το υποβληθέν σχέδιο Καταστατικού του ανωτέρω Αναπτυξιακού 
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας. 

Δ. Παρέχει εξουσιοδότηση προς τον Δήμαρχο προκειμένου 

i. Να προχωρήσει στην διαδικασία σύστασης του Αναπτυξιακού 
Οργανισμού και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους Δημάρχους – 
Μετόχους να προβούν σε τυχόν βελτιώσεις για την οριστικοποίηση της 
τελικής μορφής του καταστατικού  

ii. Να ορίσει από κοινού με τους ετέρους μετόχους την ακριβή έδρα της 
εταιρείας  

iii. Να εκπροσωπεί εφεξής τις μετοχές του Δήμου στην Γενική Συνέλευση 
της εταιρείας.  

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 170/2021 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

 
 

        Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.                                                                                                                          
                                                                                           4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           5. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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