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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
      
                      ΘΕΜΑ 5o

«Έγκριση  α)  μετατροπής  της
“Αναπτυξιακής  Χαλκιδικής  Α.Ε.-
Αναπτυξιακή  Ανώνυμη  Εταιρεία
ΟΤΑ” σε “Αναπτυξιακό Οργανισμό
Τοπικής  Αυτοδιοίκησης”
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του
άρθρου  2  του  Ν.  4674/2020  (ΦΕΚ
53/τ.  Α΄/11-3-2020)  και  β)  ορισμός
και   εξουσιοδότηση εκπροσώπου
της Π.Ε. Χαλκιδικής»

Αριθμ. Συνεδρίασης 13η/28-8-2020
Αριθμ. Απόφασης    60/2020

    Στη Θεσσαλονίκη σήμερα  28  Αυγούστου  2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00
συνήλθαν  σε  τακτική  συνεδρίαση,  με  τηλεδιάσκεψη,  τα  μέλη  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. : οικ. 446004 (617)/21-8-
2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, προς όλους τους Συμβούλους, η οποία
επιδόθηκε  νόμιμα  στις  21 Αυγούστου 2020 αντίστοιχα,  στον  Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας,  σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και  σε καθένα από τους
Συμβούλους, σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  167  του  Ν.3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τ. Α).

Από τα εβδομήντα  (71)  μέλη του Π.Σ. ήταν:    

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                  ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ

             ΠΡΟΕΔΡΟΣ       
2. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

             ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
3. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
6. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
7. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 
8. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
9. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 
10. ΑΓΑΠΗΤΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
11. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
12. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
13. ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 
14. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
15. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
16. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
18. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
19. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς)
20. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

1. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
2. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
4. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (Αντιπεριφερειάρχης 

Π.Ε. Πιερίας)
5. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
6. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
7. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
8. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
9. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ
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21. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
22. ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής)
23. ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
24. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
25. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
26. ΔΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
27. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
28. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
29. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
30. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
31. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
32. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 
33. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας
34. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
35. ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
36. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
37. ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
38. ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
39. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
40. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
41. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
42. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
43. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
44. ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ
45. ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ
46. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
47. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
48. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
49. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

(Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. 
Θεσσαλονίκης)

50. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
51. ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
52. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών)
53. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
54. ΤΖΑΜΤΖΗΣ  ΙΟΡΔΑΝΗΣ

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας)
55. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
56. ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
57. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
58. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
59. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
60. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
61. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 
62. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

   
Επίσης  συμμετείχε  στη  συνεδρίαση ο  Περιφερειάρχης  Κεντρικής  Μακεδονίας  κ.

Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου  κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.

Ο  Πρόεδρος  εκφώνησε  το  5ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης:  «Έγκριση  α)
μετατροπής της “Αναπτυξιακής Χαλκιδικής Α.Ε.- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία
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ΟΤΑ”  σε  “Αναπτυξιακό  Οργανισμό  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης”  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ. Α΄/11-3-2020) και β) ορισμός και
εξουσιοδότηση εκπροσώπου της Π.Ε. Χαλκιδικής» και έδωσε το λόγο στον αρμόδιο
εισηγητή  ο  οποίος  έθεσε  υπόψη του  Σώματος  την  υπ΄  αρ.  πρωτ.  01α/559/19-8-2020
εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής η οποία αναφέρει τα εξής :

“ Με τον πρόσφατο ν. 4674/2020 "Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών & άλλες
διατάξεις"  (ΦΕΚ Α'  53/11-3-2020)  και ειδικότερα με το Άρθρο 2:  Αναπτυξιακοί  Οργανισμοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προβλέπεται η δυνατότητα των Αναπτυξιακών Εταιρειών των ΟΤΑ να
μετατραπούν σε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: 

«Άρθρο 2
Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

1. 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. 
2.  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,  αποκλεισμένης  σε  κάθε  περίπτωση  της  συμμετοχής  ιδιωτών  ή
ιδιωτικών ενώσεων ή άλλων φορέων ιδιωτικών συμφερόντων. 
3.  Οι Αναπτυξιακοί  Οργανισμοί  δεν επιχορηγούνται  άμεσα ή έμμεσα από τους ΟΤΑ ή τον
Κρατικό Προϋπολογισμό και δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου δεύτερου του ν.
3845/2010 (Α'  65).  Η λειτουργία  των Αναπτυξιακών Οργανισμών διέπεται  από το θεσμικό
πλαίσιο  λειτουργίας  των  ανωνύμων  εταιρειών  και  η  εποπτεία  τους  ασκείται  με  βάση  τις
διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α' 104), υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων. Οι εταιρείες
του άρθρου αυτού: 
α. εμπίπτουν στα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του
ν. 4314/2014 (Α' 265), 
β. μπορούν να συστήσουν ή να συμμετέχουν σε ομάδες τοπικής δράσης, σύμφωνα με την
περίπτωση β'  της παραγράφου 2 του άρθρου 32 και  του  άρθρου 34 του Κανονισμού ΕΕ
1303/2013 (L 347/320), 
γ.  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, 
δ. μπορούν να παρέχουν τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και αξιοποίησης
της ακίνητης περιουσίας των μετόχων ΟΤΑ, 
ε. μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητες των άρθρων 182 και 183 του ν. 4555/2018 (Α' 133),
στ. μπορούν να προτείνουν προς τους αρμόδιους φορείς και να υλοποιούν Ολοκληρωμένες
Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) 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, 
ζ. συγχωνεύονται, διασπώνται και λύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, 
η. υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο του ν. 3861/2010 (Α' 112). 
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θ. ορίζονται εξαρχής ως «οργανισμοί δημοσίου δικαίου» για την εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4412/2016 (Α' 147). 
4. Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από
τη  γενική  συνέλευση  των  μετόχων,  κατά  τις  διατάξεις  του  ν.  4548/2018.  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.
Εξαιρούμενων  των  μελών  του  επόμενου  εδαφίου,  τα  υπόλοιπα  μέλη  του  διοικητικού
συμβουλίου δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλων παροχών. Τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού
συμβουλίου,  όπως  ορίζονται  στο  οικείο  καταστατικό,  και  ο  γενικός  διευθυντής  κατέχουν
υποχρεωτικά  αποδεδειγμένη  εργασιακή  εμπειρία  στον  σχεδίασμά,  στην  εκτέλεση
αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  στην  επιχειρηματική,  οικονομική  και  γενικότερα  βιώσιμη
ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. 
5. α. Το προσωπικό των Αναπτυξιακών Οργανισμών διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο. Το
τακτικό προσωπικό προσλαμβάνεται  για την κάλυψη θέσεων βάσει  κανονισμού εσωτερικής
υπηρεσίας  (KEY),  που  εγκρίνεται  από  τη  γενική  συνέλευση  των  μετόχων,  με  τον  οποίο
καθορίζονται  η  εσωτερική  διάρθρωση των υπηρεσιών  σε  Γενική Διεύθυνση και  επιμέρους
Διευθύνσεις, Τμήμα- τα και Γραφεία, οι αρμοδιότητές τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και
κλάδους προσωπικού. Στον KEY προβλέπεται υποχρεωτικά Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
Η  στελέχωση  των  θέσεων  του  KEY με  τακτικό  προσωπικό  γίνεται  κατά  τις  διατάξεις  των
άρθρων 14 και επόμενα του ν. 2190/1994 (Α' 28). 
β. Το έκτακτο προσωπικό που απαιτείται κάθε φορά για την εκτέλεση του αντικειμένου που
αναλαμβάνουν, προσλαμβάνεται  με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για
όσο χρόνο διαρκεί  το εκτελούμενο πρόγραμμα ή η σύμβαση, κατ’  ανάλογη εφαρμογή των
διατάξεων των άρθρων 1, 2 και 3 παράγραφος 4 και 5 της υπ’ αριθμ. 53266/2009 Κοινής
Απόφασης  των  Υπουργών  Εσωτερικών,  Οικονομίας  και  Οικονομικών,  Ανάπτυξης  και
Απασχόλησης  και  Κοινωνικής  Προστασίας  (Β'  1877).  Οι  προσλαμβανόμενοι  κατά  τα
προηγούμενα εδάφια με συμβάσεις ορισμένου χρόνου θεωρείται ότι  καλύπτουν τις ανάγκες
του  προγράμματος  ή  της  σύμβασης  για  την  εκτέλεση  των  οποίων  προσλήφθηκαν,
αποκλεισμένης  σε  κάθε  περίπτωση  της  μετατροπής  των  συμβάσεων  αυτών  σε  συμβάσεις
αορίστου χρόνου. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των προηγούμενων
εδαφίων ασκεί τις αποφασιστικές αρμοδιότητες που προβλέπονται από τα καθήκοντα που του
ανατίθενται.  Με  απόφαση  του  διοικητικού  συμβουλίου  είναι  επίσης  δυνατή  η  σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου.  Για  την  έκδοση της απόφασης  απαιτείται  μόνον η απόφαση
ένταξης στο πρόγραμμα από την αρμόδια Αρχή ή η υπογραφή της σύμβασης, από τις οποίες
τεκμαίρεται  ότι  δεν  υποκρύπτεται  σχέση  εξαρτημένης  εργασίας,  χωρίς  να  απαιτούνται
πρόσθετα δικαιολογητικά ή εγκριτικές αποφάσεις, 
γ. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας, το προσωπικό των προηγούμενων περιπτώσεων δεν
μεταφέρεται στους μετόχους ΟΤΑ ή στις ενώσεις τους, 
δ.  Για  την  επικουρία  του  Προέδρου  του  διοικητικού  συμβουλίου,  με  τον  κανονισμό  της
περίπτωσης  α'  της  παρούσας  παραγράφου  μπορεί  να  συστήνεται  μία  (1)  θέση  ειδικού
συμβούλου  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  με  αποδεδειγμένη  εμπειρία  σε  θέματα
δημόσιας  διοίκησης  και  αναπτυξιακής  πολιτικής  στην  τοπική  αυτοδιοίκηση.  Ο  ειδικός
σύμβουλος  προσλαμβάνεται  με  απόφαση  του  Προέδρου.  Η  σύμβαση  εργασίας  λύεται  με
καταγγελία,  καθώς  και  με  την  καθ’  οιονδήποτε  τρόπο  αποχώρηση  του  Προέδρου  από  το
αξίωμά του. 
ε. Η κάλυψη κενών θέσεων που προβλέπονται στον KEY, μπορεί να γίνεται κατά τις διατάξεις
του άρθρου 15 παράγραφος 1 έως 6 του ν.  4257/2014 (Α'  93),  καθώς και  με απόσπαση
υπαλλήλων  Φορέων  της  Γενικής  Κυβέρνησης,  οι  οποίοι  κατέχουν  τουλάχιστον  τριετή
αποδεδειγμένη  προϋπηρεσία  στη  διαχείριση,  παρακολούθηση  και  διοικητική  υποστήριξη
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή σε τεχνική υπηρεσία φορέα που ασχολείται με την
υλοποίηση  συγχρηματοδοτούμενων  έργων,  κατόπιν  πρόσκλησης  της  ενδιαφερόμενης
εταιρείας  με  την  οποία  προσδιορίζονται  ο  αριθμός  των  θέσεων  και  τα  προσόντα  των
υποψηφίων. Η απόσπαση έχει διάρκεια δύο (2) ετών με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης και
πραγματοποιείται  με  κοινή  απόφαση  των  αρμοδίων  για  τον  διορισμό  οργάνων  του  φορέα
προέλευσης και του φορέα υποδοχής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και σύμφωνη
γνώμη  του  διοικητικού  συμβουλίου  της  εταιρείας.  Η  μισθοδοσία  του  αποσπώμενου
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προσωπικού  βαρύνει  τον  φορέα  υποδοχής.  Για  την  απόσπαση  υπαλλήλων  της  Μονάδας
Οργάνωσης  Διαχείρισης  ΑΕ  (ΜΟΔ  ΑΕ)  εφαρμόζονται  οι  ειδικότερες  διατάξεις  του
Καταστατικού της ΜΟΔ ΑΕ που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν. 3614/2007 (Α' 267). 
στ. 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. Ως Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών
ορίζονται  πτυχιούχοι  μηχανικοί  πανεπιστημιακής  ή τεχνολογικής  εκπαίδευσης,  με  ελάχιστη
προϋπηρεσία πέντε (5) ετών στο γνωστικό τους αντικείμενο. 
6. 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. Για τις εταιρείες αυτές, δεν έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του παρόντος. 
7.  Με  απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών,  ύστερα  από  γνώμη  της  Κεντρικής  Ένωσης
Δήμων  Ελλάδος  και  της  Ένωσης  Περιφερειών  Ελλάδος,  μπορεί  να  ρυθμίζονται  θέματα
λειτουργίας και οργάνωσης των Αναπτυξιακών Οργανισμών.” 

Επιπλέον,  με  τα  άρθρα 3  και  4,  επέρχονται  σημαντικές  αλλαγές  (διεύρυνση)  στις
υπηρεσίες  που  μπορούν  να  παράσχουν  οι  Αναπτυξιακές  Ανώνυμες  Εταιρίες  ΟΤΑ με  τη
μετατροπή τους σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής: 

"Άρθρο 3
Ανάθεση σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων μελετών και έργων από ΟΤΑ

που δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή τεχνικό προσωπικό

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147) προστίθενται εδάφια
ως εξής: «Ειδικά για τις τεχνικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β'
βαθμού  που  δεν  έχουν  τεχνική  επάρκεια  ή  έχουν  τεχνική  επάρκεια,  αλλά  καλούνται  να
υλοποιήσουν μελέτες και έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό
προσωπικό,  μπορούν,  ύστερα  από  βεβαίωση  του  Προϊσταμένου  της  οικείας  τεχνικής
υπηρεσίας ή, σε περίπτωση έλλειψης αυτού, ύστερα από βεβαίωση δημάρχου, να συνάπτουν
προγραμματική σύμβαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 12 και 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147)
με  την  Ελληνική  Εταιρεία  Τοπικής  Ανάπτυξης  και  Αυτοδιοίκησης,  τους  Αναπτυξιακούς
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Δίκτυα Δήμων, τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης
ΑΕ  και  τη  Μονάδα  Οργάνωσης  Διαχείρισης  ΑΕ  (ΜΟΔ  ΑΕ),  εφόσον  οι  εν  λόγω  φορείς
διαθέτουν  τεχνικές  υπηρεσίες  με  την  απαιτούμενη τεχνική  επάρκεια.  Έως την  έκδοση  της
προβλεπόμενης από την παράγραφο 1 απόφασης, η κατά το προηγούμενο εδάφιο τεχνική
επάρκεια  διαπιστώνεται  από  τον  Προϊστάμενο  των  αρμοδίων  υπηρεσιών  τους.  Οι
προγραμματικές συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να εντάσσονται στα ειδικά
προγράμματα ενίσχυσης του άρθρου 71 του ν. 4509/2017 (Α' 201) ή να χρηματοδοτούνται
κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α' 87). Οι διατάξεις
των παραγράφων 2 περιπτώσεις α', β', γ' και 4 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α'  87)
εφαρμόζονται αναλόγως και για τις προγραμματικές συμβάσεις της περίπτωσης αυτής. 

Άρθρο 4
Υποστήριξη Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ

1. Εκτός των περιπτώσεων ανάθεσης, σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων μελετών
και  έργων  που  ρυθμίζονται  με  ειδικότερες  διατάξεις,  οι  ΟΤΑ  α'  βαθμού,  που  κατά  τη
δημοσίευση του παρόντος ασκούν τις αρμοδιότητες των τεχνικών τους υπηρεσιών σύμφωνα
με τις  διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 (Α'  87),  μπορούν να
συμβάλλονται με προγραμματική σύμβαση για τη διοικητική τους υποστήριξη σε θέματα που
άπτονται  των  υπολοίπων  αρμοδιοτήτων  των  υπηρεσιών  αυτών,  με  την  Ελληνική  Εταιρεία
Τοπικής  Ανάπτυξης  και  Αυτοδιοίκησης,  τους  Αναπτυξιακούς  Οργανισμούς  Τοπικής
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Αυτοδιοίκησης  και  τα  Δίκτυα  Δήμων.  Στην  περίπτωση  αυτή,  η  αρμοδιότητα  έκδοσης  της
τελικής  διοικητικής  πράξης  ασκείται  από τον  Προϊστάμενο της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  και  σε
περίπτωση έλλειψης Προϊστάμενου για οποιονδήποτε λόγο, από τον δήμαρχο. Αποφασιστικές
ή  γνωμοδοτικές  αρμοδιότητες,  οι  οποίες  προβλέπονται  από την  κείμενη  νομοθεσία  για  τα
μονομελή ή συλλογικά αιρετά όργανα ασκούνται από τον οικείο δήμο. 
2. Οι ΟΤΑ α' βαθμού, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος ασκούν τις αρμοδιότητες των
υπηρεσιών  δόμησης  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου 3  του  άρθρου  95  του  ν.
3852/2010,  μπορούν  να  συμβάλλονται  με  προγραμματική  σύμβαση για  τη  διοικητική  τους
υποστήριξη για θέματα που άπτονται αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών αυτών, με την Ελληνική
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης  και  τα  Δίκτυα  Δήμων.  Στην  περίπτωση  αυτή,  η  αρμοδιότητα  έκδοσης  της
τελικής διοικητικής πράξης ασκείται  από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Δόμησης και,  σε
περίπτωση έλλειψης Προϊστάμενου για οποιονδήποτε λόγο, από τον Δήμαρχο. Αποφασιστικές
ή  γνωμοδοτικές  αρμοδιότητες,  οι  οποίες  προβλέπονται  από την  κείμενη  νομοθεσία  για  τα
μονομελή ή συλλογικά αιρετά όργανα ασκούνται από τον οικείο δήμο”. 

Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις του ν. 4674/2020, όλες οι Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρίες
ΟΤΑ ,  όπως και η «Αναπτυξιακή Χαλκιδικής ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»,
μπορούν  προσαρμοζόμενες  στις  σχετικές  προβλέψεις  του  νόμου  να  αναλάβουν  νέα
καθήκοντα,  διευρύνοντας  τη  συμβολή  τους  στην  ολοκληρωμένη  ανάπτυξη  της  περιοχής
δραστηριότητας τους και ιδιαίτερα στην επιστημονική και τεχνική στήριξη των ΟΤΑ και των
ενώσεων τους. 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο της ΠΚΜ , αφού λάβει υπόψη: 
1.  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  163  περί  «Αρμοδιοτήτων  Περιφερειακού  Συμβουλίου»  του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο  68
του  Ν.4555/18  «Μεταρρύθμιση  του  θεσμικού  πλαισίου  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  -
Εμβάθυνση της  Δημοκρατίας  -  Ενίσχυση της  Συμμετοχής  -  Βελτίωση της  οικονομικής  και
αναπτυξιακής  λειτουργίας  των  Ο.Τ.Α.  -  Πρόγραμμα  «Κλεισθένης  Ι  -  …..»  (ΦΕΚ
133/τ.Α΄/19.07.2018). 
2.  Τις  διατάξεις  του  Ν.  4674/2020  "Στρατηγική  αναπτυξιακή  προοπτική  των  Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών & άλλες
διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 53/11.03.2020) 
3. Το γεγονός ότι η ΠΚΜ – Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής είναι μέτοχος της «Αναπτυξιακής
Χαλκιδικής ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», βάσει του καταστατικού της με αριθμ.
ΓΕΜΗ: 031816857000.
4. Το με αριθμ. πρωτ. 493/11-8-2020 έγγραφο της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. σύμφωνα με το οποίο καλείται
να λάβει  απόφαση για την προσαρμογή της  εταιρείας στις  διατάξεις  του άρθρου 2 του  ν.
4674/2020, με τη μετατροπή της σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παρακαλούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο της ΠΚΜ να εγκρίνει την προσαρμογή της
“Αναπτυξιακής  Χαλκιδικής  ΑΕ –  Αναπτυξιακή  Ανώνυμη  Εταιρεία  ΟΤΑ”,  στις  διατάξεις  του
άρθρου  2  του  ν.  4674/2020,  με  τη  μετατροπή  της  σε  “Αναπτυξιακό  Οργανισμό  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης”.

Εισηγούμαστε  τον  ορισμό  του  Αντιπεριφερειάρχη  Χαλκιδικής  κ.  Ιωάννη  Γιώργου  ως
τακτικό  μέλος  και  της  Περιφερειακής  Συμβούλου  κας  Αικατερίνης  Ζωγράφου  ως
αναπληρωματικό μέλος.”

 Κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος και της ψηφοφορίας είχε αποχωρήσει ο
περιφερειακός σύμβουλος κ. Α. Αγγελίδης.

Το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω  και  τη  διαλογική
συζήτηση που ακολούθησε
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Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την προσαρμογή της “Αναπτυξιακής Χαλκιδικής ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη
Εταιρεία  ΟΤΑ”,  στις  διατάξεις  του  άρθρου  2  του  ν.  4674/2020,  με  τη  μετατροπή  της  σε
“Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης” και ορίζει ως εκπρόσωπο της Π.Κ.Μ.-ΠΕ
Χαλκιδικής τον  Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής κ. Ιωάννη Γιώργο, ως τακτικό μέλος και την
Περιφερειακή Σύμβουλο κα Αικατερίνη Ζωγράφου, ως αναπληρωματικό μέλος.

Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Χ. Γιαννούλης, Α. Αγαθαγγελίδου, Χ.
Αποστολίδου,  Γ.  Ζέρβας,  Δ.  Θωμά,  Ε.  Λαμτζίδης,  Γ.  Ναβροζίδου,  Λ.  Τόσκας,  Φ.
Γκανούλης, Ε. Αβραμίδου και Α. Αγαπητός.

Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Ν. Χρυσομάλλης και Α. Αρβανίτης.

Κατά  ψήφισαν  οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Σ. Αβραμόπουλος, Θ. Ιγνατιάδης, Ι.
Σκούφας  και  Ι.  Τσεχελίδης,  ως  προς  την  προσαρμογή  της  εν  θέματι  εταιρείας  στις
διατάξεις του Ν. 4674/2020.

Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Σ. Αβραμόπουλος, Θ. Ιγνατιάδης, Ι.
Σκούφας και Ι. Τσεχελίδης, ως προς τον ορισμό των εκπροσώπων.

Παρών ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Γ. Αβραμίδης και Β. Αβραμίδου.

H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται
ως ακολούθως: 

       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Σ.  

        ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ                                     ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ
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