ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 24ης/30-11-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 107/2020
Συμμετοχή του Δήμου Βελβεντού στον νέο Αναπτυξιακό Οργανισμό
Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία ΑΝΔΗΚΟ δια της αγοράς 102
ΘΕΜΑ: μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50€) εκάστη, από το
σύνολο των 1940 του μετοχικού κεφαλαίου. Ορισμός εκπροσώπου
και αναπληρωτή για το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού.
Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 30 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, και ώρα
20:00, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε τακτική και
δια περιφοράς συνεδρίαση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-032020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, σε συνδυασμό με την αριθμ.426/13.11.2020
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία
των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης
της πανδημίας», ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3619/23-11-2020 πρόσκληση της
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας.
Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ,
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 μελών δήλωσαν συμμετοχή -17- μέλη και ονομαστικά οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
3 Αγγέλης Δημήτριος
4 Γκίκας Ιωάννης
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Τράντα Ιωάννα
7 Καμκούτης Θωμάς
8 Αχίλλας Γεώργιος
9 Ζορζοβίλης Ζήνων
10 Κουκόλη Σοφία
11 Τσιτσιόκας Νικόλαος
12 Τσέγκος Νικόλαος
13 Τέτος Νικόλαος
14 Παπαδημητρίου Ζήνων
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
16 Μανώλας Αριστείδης
17 Γκαμπράνη Ειρήνη
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι:
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Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος
2 Κουκάλης Ζήνων
3 Μυλωνά Κατίνα
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
5 Τζάτσου Βάϊα
6 Παπανδρίτσα Μαρία
7 Μύρος Δημήτριος
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου
2 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
3 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Η εισήγηση για το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η οποία είχε αποσταλεί
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη, ανέφερε τα εξής:
Η «Αναπτυξιακή Δήμου Κοζάνης Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», με τον
διακριτικό τίτλο «ΑΝΔΗΚΟ ΑΕ», σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4674/2020,
μετατρέπεται σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με
οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας.
Η λειτουργία της ΑΝΔΗΚΟ ως Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
έγινε με βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Εισαγωγή:
Σύμφωνα με το νέο νόμο Ν. 4674/2020 για τη «Στρατηγική αναπτυξιακή
προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» <ΦΕΚ 53Α/ 11-02-2020>, τίθεται
αποκλειστική προθεσμία προκειμένου οι υφιστάμενες σήμερα αναπτυξιακές ανώνυμες
εταιρείες να προσαρμόσουν το καταστατικό τους στις διατάξεις του νέου νόμου,
προκειμένου να μετατραπούν σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς. Η προθεσμία αρχίζει από
τη δημοσίευση του νόμου και ολοκληρώνεται στις 31.12.2020.
Στην περίπτωση που υφίστανται αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρίες ΟΤΑ, που
λειτουργούν και δεν θα προσαρμοστούν στις διατάξεις του νέου νόμου, συνεχίζουν να
λειτουργούν και διέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Για τις εταιρείες αυτές δεν
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νέου νόμου, για τις οποίες θα γίνει λόγος κατωτέρω.
Τι είναι οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Ο.Τ.Α.
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 ΟΤΑ στην υλοποίηση της
αναπτυξιακής πολιτικής σε δημοτικό, διαδημοτικό, περιφερειακό ή ευρύτερο χώρο,
ανάλογα με τις καταστατικές τους προβλέψεις και έχουν ως σκοπό ιδίως την
επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους,
την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των
περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής
συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης.
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Σκοπός Αναπτυξιακού Οργανισμού
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 ευρωπαϊκούς πόρους.
Πόροι Αναπτυξιακών Οργανισμών
Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από τους ΟΤΑ ή
τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Μετοχική σύνθεση Αναπτυξιακών Οργανισμών
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 ΟΤΑ 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.
Ιδιαίτερες λειτουργίες Αναπτυξιακών Οργανισμών ως προς τη διαχείριση
προγραμμάτων
Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί, μπορούν να οριστούν ως Ενδιάμεσοι Φορείς πράξεων
κρατικών ενισχύσεων (τομεακού ΕΠ ή να αναλάβουν καθήκοντα της Διαχειριστικής
Αρχής του εν λόγω ΕΠ για πράξεις κρατικών ενισχύσεων), μετά από σύμφωνη γνώμη
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ. Το ίδιο μπορούν να οριστούν
ως Ενδιάμεσοι Φορείς οι οποίοι αναλαμβάνουν διαχείριση μέρους Περιφερειακού ΕΠ με
πράξη Περιφερειάρχη.
Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί, μπορούν να συστήσουν ή να συμμετέχουν σε ομάδες
τοπικής δράσης του άρθρου 35 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2014 (Τοπική ανάπτυξη με
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων, δηλαδή Leader που υποστηρίζεται από το ΕΤΠΑ, το
ΕΚΤ και πραγματοποιείται με ομάδες τοπικής δράσης που αποτελούνται από
αντιπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων,
στις οποίες, σε ό,τι αφορά το επίπεδο της λήψης αποφάσεων ούτε ο δημόσιος τομέας
ούτε καμία ενιαία ομάδα συμφερόντων δεν αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 49 %
των δικαιωμάτων ψήφου).
Δυνατότητες συμμετοχής Αναπτυξιακών Οργανισμών – Προγραμματικές
Συμβάσεις, Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας
Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί μπορούν 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,
επιστημονικής και διοικητικής υποστήριξης.
Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί μπορούν να παρέχουν τεχνικές και συμβουλευτικές
υπηρεσίες διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των (μετόχων) ΟΤΑ.
Δραστηριότητες που μπορούν να ασκούν οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί
Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί μπορούν να ασκούν (μαζί με τους ΟΤΑ)
δραστηριότητες των Άρθρων 182-183 του Ν. 4555/2018:
α) Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή
ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Υβριδικούς Σταθμούς.
β) Διαχείριση, όπως συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση ή διάθεση,
πρώτης ύλης για την παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από
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βιομάζα ή βιορευστά ή βιοαέριο ή μέσω ενεργειακής αξιοποίησης του
βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων.
γ) Προμήθεια ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και εγκαταστάσεων, με στόχο τη
μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της χρήσης συμβατικών καυσίμων, καθώς και
τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
δ) Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων, υβριδικών ή μη, και εν γένει οχημάτων
που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα.
ε) Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. στ) Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού
αερίου προς τελικούς πελάτες, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4001/2011 (Α 179).
ζ) Παραγωγή, διανομή και προμήθεια θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας.
η) Διαχείριση της ζήτησης για τη μείωση της τελικής χρήσης της ηλεκτρικής
ενέργειας και εκπροσώπηση παραγωγών και καταναλωτών στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας.
θ) Ανάπτυξη δικτύου, διαχείριση και εκμετάλλευση υποδομών εναλλακτικών
καυσίμων, σύμφωνα με το ν. 4439/2016 (Α΄ 222) ή διαχείριση μέσων βιώσιμων
μεταφορών.
ι) Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης νερού με χρήση Α.Π.Ε.
ια) Παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της
Δ6/13280/7.6.2011 απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής (Β΄ 1228).
2. Οι εταιρείες της παραγράφου 1 μπορούν να ασκούν και οποιαδήποτε από τις
κατωτέρω δραστηριότητες:
α) Προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης των
Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης εντός της
οικείας Περιφέρειας.
β) Σύνταξη μελετών αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή της Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή υλοποίησης
παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.
γ) Διαχείριση ή συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς
πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς της.
δ) Παροχή συμβουλών για τη διαχείριση ή συμμετοχή του οικείου Ο.Τ.Α. σε
προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς της.
ε) Ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο για θέματα ενεργειακής αειφορίας.
στ) Δράσεις για την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της
ενεργειακής ένδειας πολιτών του οικείου δήμου ή της οικείας περιφέρειας που ζουν
κάτω από το όριο της φτώχειας, όπως παροχή ή συμψηφισμός ενέργειας, ενεργειακή
αναβάθμιση κατοικιών ή άλλες δράσεις που μειώνουν την κατανάλωση της ενέργειας
στις κατοικίες των ανωτέρω.
Επίσης,
α) Την απόκτηση πλειοψηφικού ή μειοψηφικού μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών
κοινής ωφέλειας ή εταιρειών αξιοποίησης και διαχείρισης υποδομών ή εταιρειών
εκτέλεσης μεταφορικού έργου. Για την υλοποίηση του σκοπού τους, οι εταιρείες αυτές
μπορεί να συμμετέχουν ή να χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά και διεθνή
προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία.
β) Την αξιοποίηση τοπικών φυσικών πόρων ή περιοχών ή εγκαταστάσεων
σημαντικής τουριστικής ή αναπτυξιακής αξίας.
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Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί, μπορούν να προτείνουν προς τους αρμόδιους φορείς
και να υλοποιούν Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις χωρικών στρατηγικών με βάση
τα πρωτόκολλα συγκρότησης της κατά περίπτωση προβλεπόμενης Αρχής
Διακυβέρνησης της ΟΧΕ, υπό την επιφύλαξη των ειδικών προϋποθέσεων του ισχύοντος
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ, κ.α.
Διοίκηση Αναπτυξιακών Οργανισμών
Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, το οποίο
εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού
συμβουλίου δεν μπορεί να είναι αιρετοί εκπρόσωποι των δημοτικών ή περιφερειακών
συμβουλίων των μετόχων ΟΤΑ.
Τα μέλη του ΔΣ δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλων παροχών, εκτός των εκτελεστικών
μελών του ΔΣ (Γενικός Διευθυντής κ.α.)
Το προσωπικό των Αναπτυξιακών Οργανισμών διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο.
Τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, όπως ορίζονται στο οικείο
καταστατικό, και ο γενικός διευθυντής κατέχουν υποχρεωτικά αποδεδειγμένη
εργασιακή εμπειρία στον σχεδιασμό, στην εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων και
στην επιχειρηματική, οικονομική και γενικότερα βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών
κοινωνιών.
Ο Γενικός Διευθυντής και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Η θητεία τους ακολουθεί τη θητεία
του διοικητικού συμβουλίου και μπορεί να ανανεώνεται. Σε περίπτωση λύσης της
εταιρείας, το προσωπικό των προηγούμενων περιπτώσεων δεν μεταφέρεται.
Χρονική περίοδος για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού
Έως 31.12.2020, οι δήμοι, οι περιφερειακές ενώσεις τους και οι περιφέρειες
μπορούν να λάβουν αποφάσεις για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού, για την
προσαρμογή των υφιστάμενων αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών στις διατάξεις του
άρθρου αυτού ή για τη συμμετοχή τους σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς. Η απόφαση
λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του οικείου συμβουλίου.
Αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ, που λειτουργούν και δεν θα προσαρμοστούν
κατά το πρώτο εδάφιο, συνεχίζουν να λειτουργούν και διέπονται από το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο.
Σκοπιμότητα:
Αποκλειστικός σκοπός της μετατροπής της υφιστάμενης αναπτυξιακής εταιρείας
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» στη
μορφή Αναπτυξιακού Οργανισμού του Ν. 4674/2020, θα είναι η επιστημονική,
συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, η υποστήριξη
και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων, η ωρίμανση έργων υποδομής και
η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου
ανάπτυξης. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός
αναλαμβάνει
την
εκτέλεση
δράσεων
κρατικών
ενισχύσεων,
αξιοποιώντας
χρηματοδοτικά εργαλεία και δια της διαχείρισης αναπτυξιακών, επενδυτικών και ειδικών
προγραμμάτων, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους.
Ο νέος αναπτυξιακός οργανισμός ΑΝΔΗΚΟ θα έχει μετοχικό κεφάλαιο
97.100,00 ευρώ που διαιρείται σε χίλιες εννιακόσιες σαράντα δύο (1.942) μετοχές,
ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ εκάστη. Οι μετοχές αυτές προέρχονται οι μεν 1840 από
το Δήμο Κοζάνης, οι δε 102 στη ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε.
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Με βάση την 3/1/16-10-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΕΠΟΚ
Α.Ε οι 102 μετοχές της, αξίας 5.100,00 € μεταβιβάζονται στο Δήμο Βελβεντού με
σκοπό της ολοκλήρωση μετατροπής της ΑΝΔΗΚΟ Α.Ε. σε Αναπτυξιακό Οργανισμό
Τοπικής Αυτοδιοίκησης δια της συμμετοχής των δυο Δήμων Κοζάνης και Βελβεντού.
Ειδικότερα ένας έκαστος των ιδρυτών θα καλύπτει το μετοχικό κεφάλαιο του
Αναπτυξιακού Οργανισμού, ως ακολούθως:
α) Ο Δήμος Κοζάνης με 92.000,00 ευρώ θα αναλάβει 1840 μετοχές.
β) Ο Δήμος Βελβεντού με 5.100,00 ευρώ σε μετρητά, και θα αναλάβει 102 μετοχές.
Για την αγορά των μετοχών έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου
Βελβεντού οικ. έτους 2020 (5η εγκεκριμένη τροποποίηση του 2020 με την 98/2020
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) το ποσό των 5.100,00 με Κ.Α. 30.7519.01
Επειδή με την πρώην ΑΝΔΗΚΟ ΑΕ ο Δήμος Βελβεντού από παλιά είχε μια
εποικοδομητική συνεργασία σε επίπεδο εκπόνησης μελετών (π.χ. Ασφαλτόστρωση οδού
Βελβεντού-Καταφυγίου, Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Βελβεντού, κλπ), η συμμετοχή
του Δήμου μας στον νέο Αναπτυξιακό Οργανισμό θεωρείται επωφελής προκειμένου να
αξιοποιηθούν προκλήσεις του μέλλοντος για την τοπική αυτοδιοίκηση.
Σύμφωνα με τα παραπάνω καλείται το Σώμα να αποφασίσει:
α) τη συμμετοχή του Δήμου Βελβεντού στον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΝΔΗΚΟ
Α.Ε.» με την αγορά των 102 μετοχών της ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε., ονομαστικής αξίας 50,00
ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 5.100,00€.
β) τον ορισμό τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Αναπτυξιακού Οργανισμού, με προτεινόμενο ως τακτικό μέλος τον Δήμαρχο κο
Στεργίου Εμμανουήλ και αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κο Ζορζοβίλη Ζήνωνα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση και τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και αφού
έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο συζητούμενο θέμα, μέσω της αποστολής
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α) Εγκρίνει την αγορά των 102 μετοχών της ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε. , ονομαστικής αξίας
50,00 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 5.100,00 €.
Β) Ορίζει ως τακτικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού
Οργανισμού τον Δήμαρχο Στεργίου Εμμανουήλ, με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο
Ζορζοβίλη Ζήνωνα.
Την εισήγηση καταψήφισε η επικεφαλής της ελάσσονος Αντιπολίτευσης κα
Γκαμπράνη Ειρήνη.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 107/2020.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

(σφραγίδα – υπογραφή)

(υπογραφές)
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Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 1 Δεκεμβρίου 2020
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Βάϊα Μαλλού
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