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  ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης περί έγκρισης μετατροπής της εταιρείας
                    "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
                    ΑΜΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ" με τον δ.τ. "ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε." σε
                    Αναπτυξιακό Οργανισμό και εναρμόνιση του καταστατικού της
                    σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2. του ν. 4674/2020 .

Στο Λουτράκι σήμερα την  19η  του μηνός Μαΐου, του έτους 2021, ημέρα της
εβδομάδος  Τετάρτη  και  ώρα  9:00  (χρόνος  έναρξης)  έως  9:30  (χρόνος  λήξης),
πραγματοποιήθηκε  τακτική,  δια  περιφοράς  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,
σύμφωνα  με  την  από  11-03-2020  Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (Φ.Ε.Κ.
55/11.03.2020 τ.  Α'),  συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής,  μετά την  υπ'  αριθ.
7234/14-05-2021 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η
οποία νόμιμα κι  εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και  στους
Προέδρους  των  Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων  Λουτρακίου-Περαχώρας,  Αγίων
Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή επτά (7),
ήτοι
Συμμετέχοντες: 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου
Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Κορδαλή  Σωτηρία,  5.Γεωργίου
Αθανάσιος, 6.Μουζάκης Αθανάσιος, 7.Γλυκοφρύδης Ιωάννης, ο οποίος αναπληρώνει
το τακτικό μέλος, που απουσιάζει, κ. Σταυρόπουλο Κων/νο.
Μη  συμμετέχοντες: οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων  Λουτρακίου-
Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων. 

Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Οι διατάξεις του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε
και  ισχύει:  Στρατηγική  αναπτυξιακή  προοπτική  των  Οργανισμών  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες
διατάξεις"  και  συγκεκριμένα  το  άρθρο 2 περί  Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, καθώς και η υπ' αριθ. 200/37260/16-06-2020  (ΑΔΑ:ΨΞΤΟ46ΜΤΛ6-1ΡΛ)
Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ 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)».
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2. Το  υπ'  αριθ.  67/06-04-2021  έγγραφο  της  εταιρείας  "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΒΟΡΕΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

ΑΜΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ" με τον δ.τ. "ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.", της οποίας ο Δήμος μας είναι
μέλος,  με  το οποίο,  κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου,
αιτείται έως την 30η-06-2021 τη λήψη απόφασης από το αρμόδιο όργανο του Δήμου
μας για την  μετατροπή της σε Αναπτυξιακό Οργανισμό,  σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία .
3.Η από 10-04-2021  εισήγηση του  Δημάρχου  κ.  Γκιώνη  Γεώργιου,  με  την  οποία
προτείνει  στα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  τη  λήψη  σχετικής  απόφασης,
προκειμένου να μετατραπεί  η εταιρεία ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε. σε Αναπτυξιακό Οργανισμό,
σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του
άρθρου  72  του  Ν.  3852/2010,  όπως  έχει  τροποποιηθεί  με  το  άρθρο  65 του
N.4795/21, και απέχοντος του κ. Μουζάκη Αθανάσιου

Ο μ ό φ ω ν α

Λαμβάνει  απόφαση  για  την μετατροπή  της  εταιρείας  "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΒΟΡΕΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  –  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΑΜΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ"  με  τον  δ.τ.
"ΑΝΒΟΠΕ  Α.Ε."  ,  της  οποίας  μέλος  είναι  και  ο  Δήμος  μας,  σε   Αναπτυξιακό
Οργανισμό και την εναρμόνιση του καταστατικού της, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 2. του ν. 4674/2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   142/2021

            Ο Πρόεδρος                      Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής                     ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος  
             Δήμαρχος

                                                                       ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος
                                                                                                              

                                                                       ΚΟΡΔΑΛΗ Σωτηρία
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ                                      
                                                                                 ΜΟΥΖΑΚΗΣ Αθανάσιος
                                                                               
                                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αθανάσιος

                                                                                 ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ Ιωάννης
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