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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της  4ης/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  67/2020 
 
«Αγορά μετοχών του Επιμελητηρίου Λακωνίας της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. 
Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. από το Δήμο Μονεμβασίας– Αναμόρφωση 
προϋπολογισμού και προσαρμογή του Καταστατικού της Αναπτυξιακής Πάρνωνα και 
εναρμόνισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4674/2020». 

 
    Στους  Μολάους σήμερα στις 15 Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 π.μ. 
έως 13:00, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-
03-2020), το αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών και την αριθ. 40/αριθ. 
πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών και  ύστερα από την με αριθμό 04/10-
04-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά και δημοσιεύθηκε 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4  του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133). 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 15, ήτοι.    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ.   1. Νικολινάκος Παναγιώτης 
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος   2. Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
 3. Μαρούσης Χαράλαμπος          Αντιδήμαρχος   3. Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος   4. Καλογράνης Δημήτριος  
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος   5. Βλάχου Άννα 
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος   6. Γουναλάκης Ιωάννης 
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος   7. Κουλουβάκος Βασίλειος 
 8. Αλειφέρη Παναγιώτα   8. Κόκκορης Παναγιώτης 
9. Αρρώνης Παντελεήμων   9. Μαυρομμάτης Παναγιώτης 
10. Καλογερίνης Ηλίας  10. Παναρίτης Ηλίας 
11. Κολλιάκος Ιωάννης  11. Σπυριδάκου Θεοδούλη 
12. Παπαδάκης Πιερρής  12. Αναγνωστοπούλου Ελένη 
13. 
14. 
15. 
 

Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
 

  

    Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος.  
   Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, δήλωσαν συμμετοχή, οι: Γεώργας Σωτήριος 
Αγγελώνας και Ποντίκης Γεώργιος Ελαίας. 
    Η Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου θα τηρήσει τα πρακτικά. 
   

Η δια περιφοράς απόφαση για το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με εισηγητή τον 
Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, έχει ως εξής: 

Κατόπιν ενημέρωσης από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα σχετικά με την ανάγκη μεταβίβασης 
των μετοχών που κατέχει το Επιμελητήριο Λακωνίας, ως φορέας ιδιωτικών συμφερόντων, στο 
μετοχικό της κεφάλαιο, στο πλαίσιο προσαρμογής της στις απαιτήσεις του άρθρου 2 του νέου 
Νόμου 4674/10-03-2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιοτήτων Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», 
ώστε να λειτουργήσει ως Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην παρούσα 
συνεδρίαση θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση αγοράς των μετοχών που μεταβιβάζονται από 
το Επιμελητήριο Λακωνίας, λαμβάνοντας υπόψη και τα παρακάτω: 
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 Η μεταβίβαση αυτή προκύπτει ως ανάγκη του ως άνω νέου νόμου προκειμένου η Εταιρεία 
να λειτουργήσει ως Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 2 του ως άνω νόμου και να συνεχίσει απρόσκοπτα να παρέχει τεχνική 
στήριξη στους Δήμους μετόχους της. 
 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. 
 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 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. 
 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στην υπ’ αριθ. 35/10-09-2018 
συνεδρίασή της, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα διέγραψε στο άρθρο 7 ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ 
της Εταιρείας από το Μετοχικό Κεφάλαιο όλους τους Φορείς Ιδιωτικών συμφερόντων πλην των 
Επιμελητηρίων Λακωνίας και Αρκαδίας που αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και 
χαρακτηρίζονται Αναθέτουσες Αρχές. 
 Σύμφωνα όμως με τις απαιτήσεις του άρθρου 2 του νέου Νόμου 4674/10-03-2020 και 
συγκεκριμένα την παρακάτω παράγραφο 2 του άρθρου ..«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», θα πρέπει να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους και τα Επιμελητήρια. 
 Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει επιτυχώς τον τομέα τεχνικής 
στήριξης των ΟΤΑ μετόχων της και με αυτό τον τρόπο είναι πολύ χρήσιμη στην εκπόνηση 
μελετών και στην ένταξη για χρηματοδότηση ενός μεγάλου αριθμού έργων στην περιοχή 
παρέμβασής της, ενώ ταυτόχρονα στηρίζει την βιωσιμότητά της, φέρνοντάς την στην πρώτη 
γραμμή αυτών των Εταιρειών σε επίπεδο χώρας.  
 Επίσης λόγοι εξυπηρέτησης των συμφερόντων της συντριπτικής πλειοψηφίας των ΟΤΑ 
μετόχων της αλλά και λόγοι βιωσιμότητας και συνέχισης της παροχής της τεχνικής υποστήριξης 
από την πλευρά της Εταιρείας και διατήρησης των θέσεων εργασίας της, επιβάλλουν την 
μεταβίβαση των μετοχών που κατέχει το Επιμελητήριο Λακωνίας σε ΟΤΑ μετόχους της Εταιρείας. 
Για την παραπάνω διαδικασία έχει αποσταλεί η αριθ. πρωτ. 3138/20-3-2020 επιστολή εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος του Δήμου Μονεμβασίας στο Επιμελητήριο Λακωνίας. 
 Το Επιμελητήριο Λακωνίας διαθέτει 985 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης και 
το συνολικό ποσό συμμετοχής του ανέρχεται σε 28.909,75 ευρώ. 
 Ο Δήμος Μονεμβασίας είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος με ποσοστό συμμετοχής 
27,36% και προκειμένου να συνεχίσει να διατηρεί τη θέση αυτή στο μετοχικό κεφάλαιο, και να 
συνεργάζεται απρόσκοπτα με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα για να εξυπηρετείται στον τομέα της 
τεχνικής υποστήριξης όσον αφορά την ωρίμανση έργων και την προετοιμασία φακέλων για 
υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης και προκειμένου η Αναπτυξιακή Πάρνωνα να ανταποκριθεί 
στην ανάγκη εναρμόνισής της στο νέο Νόμο 4674/10-03-2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή 
προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιοτήτων 
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Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και να συνεχίσει απρόσκοπτα να συνεργάζεται με 
τους ΟΤΑ μετόχους της με Προγραμματικές Συμφωνίες του άρθρου 12 του Ν.4412/2016, 
προτείνεται η αγορά των μετοχών. 
       Επίσης όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο Δήμος Μονεμβασίας κατέχει 11.616 μετοχές και 
ποσοστό 27,36% επί του μετοχικού κεφαλαίου της πολυμετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία "Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.”. 
       Με την υπ’ αριθμ.166/2019 απόφασή του έχει ορίσει εκπρόσωπο των μετοχών του τον 
Δήμαρχο με την εξουσιοδότηση να ψηφίζει για κάθε θέμα της Γενικής Συνέλευσης της 
Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα Α.Ε.». 
        Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α, της οποίας μέτοχος είναι 
και ο Δήμος Μονεμβασίας, λειτουργεί Τεχνική Υπηρεσία από το έτος 2011 και το έτος 2018, 
απαρτιζόμενη από πτυχιούχους μηχανικούς πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, με 
προϋπηρεσία άνω των πέντε (5) ετών στο γνωστικό τους αντικείμενο και απαρτιζόμενη από τις 
Διευθύνσεις και Τμήματα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ν. 4674/2020.  
        Παράλληλα έχει εγγραφεί στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών της ΕΑΔΗΣΥ, ενώ έχει ήδη 
προβεί σε τροποποίηση καταστατικού της, επιτυγχάνοντας την έξοδο των μετόχων ιδιωτικών 
συμφερόντων.  
        Για όλους τους παραπάνω λόγους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 
προτείνεται στην προγραμματισμένη Γενική Συνέλευσή της η μετατροπή της εταιρείας από 
Αναπτυξιακής Ανώνυμη Εταιρεία Α.ΟΤΑ. σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Ανώνυμη Εταιρεία και η 
τροποποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού της σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4674/2020. 
     Λαμβάνοντας υπόψη: 
1.  Την ως άνω εισήγηση. 

      2.  Τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 4674/2020. 
      3. Την απόφαση του Δήμου Μονεμβασίας, δια της οποίας εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος 

Μονεμβασίας να ψηφίζει για κάθε θέμα της Γενικής Συνέλευσης της Αναπτυξιακής Εταιρείας 
Πάρνωνα Α.Ε., 
στη σημερινή συνεδρίαση καλείστε να αποφασίσετε σχετικά με την μετατροπή της Αναπτυξιακής 
Εταιρείας Πάρνωνα Α.Ε. σε Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ Πάρνωνα Α.Ε και την τροποποίηση και 
εναρμόνιση του καταστατικού της σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4674/2020. 
        Ύστερα από τα ανωτέρω εισηγούμαστε: 

 Να εγκρίνει την αγορά των μετοχών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής 
Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. από το Επιμελητήριο Λακωνίας, ήτοι: σύνολο μετοχών 985, 
ονομαστικής αξίας 29,35 € εκάστης, συνολικού ποσού 28.909,75 ευρώ. 

 Να αναμορφωθεί ο προϋπολογισμός τρέχοντος  έτους. 
 Την μετατροπή της εταιρείας υπό την επωνυμία Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής 

Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. σε Αναπτυξιακό Οργανισμό και εναρμόνιση του καταστατικού της 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4674/2020. 

 Να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο κο Ηρακλή Τριχείλη να υπογράψει οποιοδήποτε 
έγγραφο απαιτηθεί για τα παραπάνω. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, 
Αποφασίζει ομόφωνα 

       1. Εγκρίνει την αγορά των μετοχών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης 
Εταιρείας Ο.Τ.Α. από το Επιμελητήριο Λακωνίας, ήτοι: σύνολο μετοχών 985, ονομαστικής αξίας 
29,35 € εκάστης, συνολικού ποσού 28.909,75 ευρώ. 
       2. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος  έτους και συγκεκριμένα:  
       α. Στο αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρεται η παρακάτω πίστωση: 

 29.000,00 € από τον Κ.Α. 30-7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασίας» 
υπάρχουσας πίστωσης 208.500,30 € η οποία πλεονάζει. 

       β. Από το αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρει την παρακάτω πίστωση: 

 29.000,00 € στον ΚΑ 10-7514.001 για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αγορά 
μετοχών της "Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α."». 

      3. Την μετατροπή της εταιρείας υπό την επωνυμία Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής 
Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. σε Αναπτυξιακό Οργανισμό και εναρμόνιση του καταστατικού της 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020. 
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      4. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κο Ηρακλή Τριχείλη να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο 
απαιτηθεί για τα παραπάνω. 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  67/2020. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
                Ο Πρόεδρος           Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

       Αβδούλος Σπύρος  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

 Κουτσονικολής Χαράλαμπος  
Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Μαρούσης Χαράλαμπος    
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Καλογερίνης Ηλίας 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Χαραμή Μαρία 
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