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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

125/2020

10ης/

από το πρακτικό της
31.08.2020 τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων
Θέμα 4ο :

Συμμετοχή του Δήμου Αγιάς στον Αναπτυξιακό Οργανισμό της ΑΕΝΟΛ.

Σήμερα Δευτέρα 31.08.2020, ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς,
με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 55/11.03.2020), μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 7991/27.08.2020 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου
και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1.
Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)
2.
Αγγελάκας Ιωάννης
3.
4.
Γαλλής Γεώργιος
5.
6.
Καλαγιάς Γρηγόριος1
7.
8.
Κατσιάβας Αστέριος
9.
10.
Κορδίλας Δημήτριος
11.
12.
Μακροβασίλης Βασίλειος
13.
14.
Μπαρμπέρης Πέτρος
15.
16.
Μπελιάς Αντώνιος
17.
18.
Ολύμπιος Αθανάσιος
19.
20.
Σμυρλής Βασίλειος
21.
22.
Τσιαγκάλης Νικόλαος
23.
24.
Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
25.
Αλεξανδρίδου Βασιλική
26.
27.
Σωτηρίου Βασίλειος

1

ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο

Αναστασίου Ιωάννης
Γιάνναρος Γεώργιος
Κασίδας Ιωάννης
Καφετσιούλης Απόστολος
Κρανιώτης Ευάγγελος
Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία
Μπατζιόλας Ζάχος
Ντάγκας Νικόλαος
Σκαρκάλης Χρήστος
Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Τσιντζιράκος Ιωάννης
Ευσταθίου Ηλίας

Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.
Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Δευτέρα 31.08.2020, ώρα 16:15.
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Ο Γρηγόριος Καλαγιάς, επικεφαλής της παράταξης Δώτιο Πεδίο, δήλωσε την παρουσία του τηλεφωνικά και
αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης, αφού κατέθεσε με email την παρακάτω
επιστολή: «Αγαπητέ πρόεδρε του δημοτικού συμβουλίου. Απ’ αρχής της νέας δημοτικής περιόδου ζήτησα,
όπως το ίδιο ζητάω εδώ και πολλά χρόνια, την απευθείας μετάδοση των δημόσιων συνεδριάσεων του δήμου
Αγιάς και κυριότερα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου. Μάλιστα η παράταξη μου έκανε πρόταση
προς το προεδρείο να καλύψει τα έξοδα της απευθείας μετάδοσης. Ίσως είμαστε και ο μοναδικός δήμος στην
Ελλάδα που στερούμε από τους δημότες μας αυτή την σημαντική δυνατότητα. Αυτός είναι και ο λόγος της
τυπικής συμμετοχής μου στα δημοτικά συμβούλια. Πιστεύω πως σύντομα θα ενεργήσετε για να υπάρξει αυτή η
δυνατότητα και ο δήμος να μπει κάποια στιγμή στην σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα.»
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Θέμα 4ο :

Συμμετοχή του Δήμου Αγιάς στον Αναπτυξιακό Οργανισμό της ΑΕΝΟΛ.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Ν. Γκουντάρας που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα
εξής:
Ύστερα από την αποδοχή της Δωρεάς των ονομαστικών μετοχών που κατείχε η δημοτική εταιρεία
«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΕ» στο μετοχικό κεφάλαιο της
Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας ΑΑΕ Ο.Τ.Α, από το Δήμο Αγιάς σύμφωνα με την υπ’ αριθμ
104/2020 (ΑΔΑ: ΩΙ8ΔΩ6Ι-5ΙΚ) απόφαση οικονομικής επιτροπής, ο Δήμος Αγιάς αποτελεί πλέον μέτοχο
της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας ΑΑΕ Ο.Τ.Α.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 προβλέπεται η σύσταση ή η μετατροπή των
υφιστάμενων αναπτυξιακών εταιριών σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (εφεξής «Αναπτυξιακοί Οργανισμοί») είναι ανώνυμες
εταιρείες ειδικού σκοπού, οι οποίες λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττουν από
κοινού με τους Ο.Τ.Α. στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε δημοτικό, διαδημοτικό,
περιφερειακό ή ευρύτερο χώρο, ανάλογα με τις καταστατικές τους προβλέψεις.
Σκοπός των Αναπτυξιακών Οργανισμών είναι :
- η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των Ο.Τ.Α. και των ενώσεών τους,
- η υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των περιφερειών,
- η ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής
σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης.
- Για την επίτευξη των σκοπών τους, οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί αναλαμβάνουν:
- την εκτέλεση δράσεων κρατικών ενισχύσεων,
- αξιοποιούν χρηματοδοτικά εργαλεία και
- διαχειρίζονται αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή
ενωσιακούς πόρους.
Στο μετοχικό κεφάλαιο των Αναπτυξιακών Οργανισμών μετέχουν περισσότεροι του ενός Οργανισμοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή/και Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων. Είναι επίσης δυνατή η συμμετοχή των
Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδος, των δικτύων και των συνδέσμων δήμων, υπό την προϋπόθεση ότι, οι Ο.Τ.Α. και οι Περιφερειακές
Ενώσεις Δήμων κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της
συμμετοχής ιδιωτών ή ιδιωτικών ενώσεων ή άλλων φορέων ιδιωτικών συμφερόντων.
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Στη περίπτωση της ΑΕΝΟΛ Α.Ε. με την προσαρμογή της σε Αναπτυξιακό Οργανισμό θα συμμετέχουν οι 7
δήμοι της ΠΕ Λάρισας η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η ΠΕΔ.
Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί
έχουν οικονομική αυτοτέλεια, ίδιον προϋπολογισμό και πόρους
προερχόμενους από τη διαχείριση των προγραμμάτων που αναλαμβάνουν και τις προγραμματικές
συμβάσεις που εκτελούν. Κατά τούτο, ορίζεται ρητώς ότι δεν επιχορηγούνται από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό ή τους ΟΤΑ. Σε περίπτωση λύσης των εταιριών της μορφής αυτής, τα τυχόν χρέη τους και
το προσωπικό τους δεν μεταφέρονται στους μετόχους ΟΤΑ.
Επισημαίνεται δε, πως τα εν λόγω νομικά πρόσωπα αποτελούν αναθέτουσες αρχές ως οργανισμοί δημόσιου
δικαίου, αφού πληρούν τα λειτουργικά κριτήρια που τίθενται από την περ. 4 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
4412/2016. Κατά συνέπεια οι ΟΤΑ δύνανται να συνάπτουν μαζί τους προγραμματικές συμβάσεις για την
εκτέλεση έργων, εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών με αυτές υπηρεσιών.
Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 4674/2020, οι αναπτυξιακοί οργανισμοί μπορούν:
- να ορίζονται ενδιάμεσοι φορείς κατά το άρθρο 13 παρ. 5γ του ν. 4314/2014, δηλαδή να ορίζονται
ενδιάμεσοι φορείς για τη διαχείριση τομεακών ή περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων, για
πράξεις κρατικών ενισχύσεων,
- να συστήσουν ή να συμμετέχουν σε ομάδες τοπικής δράσης, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2β και
34 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013 δηλαδή να μπορούν να υλοποιούν προγράμματα
CLLD/LEADER,
- να συμμετέχουν σε προγραμματικές συμβάσεις με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και
μπορούν να ορίζονται τεχνικοί σύμβουλοι φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για την παροχή
εξειδικευμένης τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης,
- να παρέχουν τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης
περιουσίας των μετόχων Ο.Τ.Α.,
- να ασκούν τις δραστηριότητες των άρθρων 182 και 183 του ν. 4555/2018,
- να προτείνουν προς τους αρμόδιους φορείς και να υλοποιούν ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις
(Ο.Χ.Ε.),
- να ορίζονται εξαρχής ως «οργανισμοί δημοσίου δικαίου» για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.
4412/2016 (Α΄ 147), έχοντας τη δυνατότητα να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις.
- το άρθρο 7 του Νόμου προβλέπει την δυνατότητα σύναψης σύμβασης μεταξύ Ο.Τ.Α. και
αναπτυξιακών οργανισμών κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4412/16 για την ανάθεση
επιστημονικής στήριξης στο πλαίσιο της εκπόνησης του επιχειρησιακού τους προγράμματος.
Η διοίκηση των Αναπτυξιακών Οργανισμών πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο
εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση κατά τις διατάξεις του ν. 4548/18, δηλαδή του νόμου για τις (κοινές)
ανώνυμες εταιρείες του εμπορικού δικαίου.
Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί πρέπει να προβλέπουν υποχρεωτικά στον Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών
(Κ.Ε.Υ.) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
Με το υπ’ αριθμ. 534/30-7-2020 έγγραφό της Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε., καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Αγιάς να λάβει απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 6 του Ν. 4674/2020, σχετικά με την συμμετοχή του
Δήμου Αγιάς στον Αναπτυξιακό Οργανισμό της Α.Ε.ΝΟ.Λ., που θα προκύψει με την προσαρμογή της
Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας ΑΑΕ Ο.Τ.Α. στην οποία ο Δήμος μας συμμετέχει ως μέτοχος
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 104/2020 (ΑΔΑ: ΩΙ8ΔΩ6Ι-5ΙΚ) απόφαση οικονομικής επιτροπής. Η απόφαση
λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει:
-

Τη συμμετοχή και προσαρμογή του Δήμου Αγιάς στον Αναπτυξιακό Οργανισμό της Α.Ε.ΝΟ.Λ., που
θα προκύψει με την προσαρμογή της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας ΑΑΕ Ο.Τ.Α. στην
οποία ο Δήμος Αγιάς συμμετέχει ως μέτοχος σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 104/2020 (ΑΔΑ: ΩΙ8ΔΩ6Ι5ΙΚ) απόφαση οικονομικής επιτροπής.
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Να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχος Αγιάς Αντώνη Ν. Γκουντάρα για την κοινοποίηση της απόφασης
στην Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε. καθώς και για κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια ή υπογραφή που θα απαιτηθεί για
την πραγματοποίηση της συμμετοχή του Δήμου Αγιάς στον Αναπτυξιακό Οργανισμό της Α.Ε.ΝΟ.Λ.
Α.Ε.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις:
Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», είπε στην
τοποθέτησή του: «Το νομοσχέδιο της ΝΔ είναι συνέχεια αυτόν που έκανε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με
τον Κλεισθένη που έδωσε αρμοδιότητες με επιχειρηματικά κριτήρια στους δήμους στα ζητήματα ενέργειας,
μεταφορών, πράσινης ενέργειας, αποκομιδής σκουπιδιών και διαχείρισης απορριμμάτων. Στην ουσία η νέα
μεταρρύθμιση προχωράει ένα βήμα παραπέρα με σκοπό να αποξενώσει το λαό και τα δημοτικά συμβούλια από
τις διαδικασίες αυτές. Με τα άρθρα 182 και 183 αυτού του νομοσχεδίου αποκόπτονται από τις διαδικασίες
αυτές τα εκλεγμένα όργανα. Αυτοί οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί δεν θα έχουν πλέον μόνο επιστημονικό και
συμβουλευτικό χαρακτήρα, αλλά θα λειτουργούν αυτόνομα χρηματοδοτικά και θα μπορούν να αναπτύξουν
διάφορες μορφές διαπλοκών με το ιδιωτικό επιχειρηματικό κεφάλαιο. Επίσης μέσα από τους νέους
Αναπτυξιακούς Οργανισμούς θα έχουμε και μία νέα επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων. Θεωρούμε η
συγκεκριμένη κατεύθυνση που τόσο πρόσχαρα δέχονται οι Δήμαρχοι πρόκειται να υλοποίηση ένα αντιλαϊκό
έργο και το καταψηφίζουμε».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:
- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις του Ν. 4674/20 (Α’ 53): «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»,
- το υπ’ αριθμ. 534/30-7-2020 έγγραφό της Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.,
- την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 200/37260/16.06.2020 με θέμα: «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α’ 53) και ν. 4690/2020 (Α’ 104)»,
- την υπ’ αριθμ 104/2020 (ΑΔΑ: ΩΙ8ΔΩ6Ι-5ΙΚ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής δήμου Αγιάς, με
θέμα «Αποδοχή Δωρεάς των ονομαστικών μετοχών που κατέχει η δημοτική εταιρεία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΕ» στο μετοχικό κεφάλαιο της Αναπτυξιακής
Εταιρείας Νομού Λάρισας ΑΑΕ Ο.Τ.Α, από το Δήμο Αγιάς»,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζο υμε κατά πλειο ψηφία
(με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελ ών)

Α. Εγκρίνουμε τη συμμετοχή και προσαρμογή του Δήμου Αγιάς στον Αναπτυξιακό Οργανισμό της
Α.Ε.ΝΟ.Λ., που θα προκύψει με την προσαρμογή της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας ΑΑΕ Ο.Τ.Α.
στην οποία ο Δήμος Αγιάς συμμετέχει ως μέτοχος σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 104/2020 (ΑΔΑ: ΩΙ8ΔΩ6Ι5ΙΚ) απόφαση οικονομικής επιτροπής.
Β. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Ν. Γκουντάρα για την κοινοποίηση της απόφασης στην
Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε. καθώς και για κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια ή υπογραφή που θα απαιτηθεί για την
πραγματοποίηση της συμμετοχή του Δήμου Αγιάς στον Αναπτυξιακό Οργανισμό της Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.
Καταψήφισε ο Ιωάννης Κασίδας επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», για τους
λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.

ΑΔΑ: 64ΛΓΩ6Ι-ΠΘΥ
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 125/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης
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