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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-05-2021

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται  από τoυς κ.κ.:  1) Βασίλειο

Νανόπουλο,  Δήμαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)  Ζαχαριά  Σπυρίδωνα,  Αντιδήμαρχο

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3) Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4) Κόλλια

Κωνσταντίνα,  Δημοτική  Σύμβουλο,  5)  Πούρο  Γεώργιο,  Δημοτικό  Σύμβουλο,  6)  Πνευματικό

Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7) Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8) Σταυρέλη Νικόλαο,

Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α) με

αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής

Επιτροπής για την περίοδο 2019 -  2021 και  β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου

Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής, και  σύμφωνα με  τις  διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2.”Δημόσιες υπηρεσίες”, της υπ'  αριθ.

Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13.05.2021 (ΦΕΚ 1944/13.05.2021 τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης

«Έκτακτα  μέτρα  προστασίας  της  δημόσιας  υγείας  από τον  κίνδυνο  περαιτέρω διασποράς  του

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 14 Μαΐου

2021 και ώρα 06:00 έως και έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00», την υπ’ αριθ. πρωτ.

ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' αριθ. 426/

ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών, συvεδρίασε  μέσω  τηλεδιάσκεψης

σήμερα  την 21η Μαΐου  2021, ημέρα  της  εβδoμάδας  Παρασκευή  και  ώρα  10:00,  σε  τακτική

συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 12711/17-05-2021 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της,

πoυ  κoιvoπoιήθηκε  vόμιμα  και  εμπρόθεσμα  σε  κάθε  έvα  από  τα  μέλη  της  (τακτικά  και

αναπληρωματικά), για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

       Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του

Δήμου Κορινθίων.

     Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας,

εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ.

πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη

της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα

με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την

σειρά εκλογής της αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ.

Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση. 

     Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε

vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

https://dimosnet.gr/blog/laws/442516/
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1)  Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)  Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  3)  Μπίτζιος  Δημήτριος,  4)

Πνευματικός  Αλέξανδρος,  5)  Μουρούτσος  Γεώργιος (αναπληρώνει  το  τακτικό  μέλος  κ.  Σταυρέλη

Νικόλαο), 6) Πλατής Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Κόλλια Κωνσταντίνα (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης),

2)Πούρος  Γεώργιος  (συνδέθηκε  κατά  την  συζήτηση του  2ου θέματος  εκτός  ημερησίας  διάταξης),

3)Ταγαράς Βασίλειος.

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 ΑΠΟΦΑΣΗ  211  η  : Ο Πρόεδρος  για  το  3ο  θέμα της  ημερήσιας  διάταξης   «Επί  αιτήματος  της

εταιρείας με την επωνυμία Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου – Αναπτυξιακή Ανώνυμη

Εταιρεία  Ο.Τ.Α.  με  δ.τ.  ΑΝΒΟΠΕ  ΑΕ  σχετικά  με  μετατροπή  της  εν  λόγω  εταιρείας  σε

Αναπτυξιακό Οργανισμό», έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τα εξής:

1. τις 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΄ αριθμ. 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 (Α53) και ο ν. 4690/2020 (Α΄104)».

2.  το  υπ΄  αριθμ. 67/06-04-2021  έγγραφο  της  εταιρείας  «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΒΟΡΕΙΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» με τον δ.τ. «ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ», της

οποίας  ο  Δήμος  μας  είναι  μέλος,  με  το  οποίο,  κατόπιν  σχετικής  απόφασης του  Διοικητικού της

Συμβουλίου, αιτείται έως την 30-06-2021 τη λήψη απόφασης από το αρμόδιο όργανο του Δήμου μας

για την μετατροπή της σε Αναπτυξιακό Οργανισμό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγείται 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.

Ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, για τους ίδιους λόγους

που δεν ψηφίσαμε τον Αναπτυξιακό Οργανισμό του Δήμου Κορινθίων, δεν ψηφίζουμε και αυτό, διότι

θα  καταλήξουμε  να  έχουμε  εταιρείες  οι  οποίες  δεν  θα  έχουν  διαφάνεια  στη  λειτουργία  και  τις

διαδικασίες τους.

 Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπ' όψιν,

την  ανωτέρω  εισήγηση  του  Προέδρου,  το  υπ΄  αριθμ. 67/06-04-2021  έγγραφο  της  εταιρείας

ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε., τις διατάξεις του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α΄), όπως τροποποιήθηκε

ΑΔΑ: ΩΜΤΛΩΛ7-ΡΒΑ



και ισχύει,  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και

κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη,

    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντος του κ. Πνευματικού Αλέξανδρου)

Την  μετατροπή  της  εταιρείας  «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  –

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» με τον δ.τ. «ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ», της οποίας μέλος

είναι  και  ο  Δήμος,  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.

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/211/2021.-  

Κόρινθος, 27-05-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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