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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  
 
 
                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : 10.07.2020 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : 8η   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 89η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 10.07.2020 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ :7381/23-07-2020 

Λήψη απόφασης με θέμα : «Μετασχηματισμός της Εταιρίας Ανάπτυξης Πηλίου 

Α.Ε. (ΕΑΠ ΑΕ) - Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ  σε Αναπτυξιακό Οργανισμό», κατόπιν του 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 6544/01-07-2020 (αρ. πρωτ. ΕΑΠ : 204/29-06-2020). 

 

Δήμαρχος : Κουτσάφτης Παναγιώτης 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

Πρόεδρος: Χιώτης Δημήτριος  

Αντιπρόεδρος : Λάσκος Κωνσταντίνος  

Γραμματέας: Μούτος Ιωάννης  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

2.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ     

3.ΡΕΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

4.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

5.ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

6.ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

7.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  

8.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

9.ΣΚΟΡΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   

10.ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

11.ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  

12.ΝΑΣΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

13.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

14.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

15. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  
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1.ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

2.ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

3.ΒΑΡΣΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ   

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:  

1.ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ  

2. ΔΕΛΕΝΤΖΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  - Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ  

3.ΚΑΜΒΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ   

4.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ 

5.ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

6.ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ  

7.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΞΟΡΥΧΤΙΟΥ  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  

1.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ 

2.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

  

 Σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτ : 6624/03-07-2020  έγγραφη πρόσκληση του  κ. 

Προέδρου, που επιδόθηκε κατά τα νόμιμα και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010.  

Ο Δήμαρχος Ζαγοράς - Μουρεσίου κ. Κουτσάφτης Παναγιώτης, προσκλήθηκε 

νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρέστη στην 

συνεδρίαση. Στην συνέχεια αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της 

ημερήσιας διάταξης και αναπληρώθηκε νομίμως σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 10 του 

Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Η παρούσα συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, με τη 

λήψη των απαιτούμενων προστατευτικών μέτρων (χρήση μάσκας, γαντιών κλπ.), 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄ 11-03-2020 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους». 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Τσαπράζης Βασίλειος και κ. Κουρελάς 

Τριαντάφυλλος, προσήλθαν κατά την συζήτηση του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας 

διάταξης. 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Βασταρδής Κωνσταντίνος, προσήλθε κατά την συζήτηση του 

2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης. 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Κοντογιώργος Απόστολος, προσήλθε κατά την συζήτηση 

του 5ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Αλτίνης Ανέστης και κ. Νάσιος Επαμεινώνδας, 

απουσίαζαν από την συζήτηση του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης έως την λήξη 

της συνεδρίασης. 
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Μετά την συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, ο κ. Δήμαρχος 

ενημέρωσε το σώμα σχετικά με διάφορα θέματα τα οποία αφορούν τον Δήμο (όπως 

αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης). 

 Στη συνέχεια, τέθηκαν ερωτήσεις από διάφορους Δημοτικούς Συμβούλους, 

(όπως αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της 

συνεδρίασης). 

Ο κ. Δήμαρχος και οι κ.κ. Αντιδήμαρχοι, απάντησαν στις ερωτήσεις των 

Δημοτικών Συμβούλων που τέθηκαν το πρώτο στην εν λόγω συνεδρίαση, καθώς και σε 

ερωτήσεις προηγούμενων συνεδριάσεων, οι οποίες επανήλθαν εκ νέου (όπως 

αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης). 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ  

  Από το πρακτικό της 8ης Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε κεκλεισμένων των θυρών, στην αίθουσα 

Συνεδριάσεων του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, στη Ζαγορά, την 10η Ιουλίου 2020, 

ημέρα Παρασκευή   και ώρα 7 μ.μ. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η Δημοτική Υπάλληλος κ. Τσόγκα Αικατερίνη, για 

τη τήρηση των πρακτικών.  

ΘΕΜΑ : 3ο  

Λήψη απόφασης με θέμα : «Μετασχηματισμός της Εταιρίας Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. 

(ΕΑΠ ΑΕ) - Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ  σε Αναπτυξιακό Οργανισμό», κατόπιν του υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 6544/01-07-2020 (αρ. πρωτ. ΕΑΠ : 204/29-06-2020). 

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έθεσε υπόψη του σώματος το υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 6544/01-07-2020 (αρ. πρωτ. ΕΑΠ : 204/29-06-2020) έγγραφο της 

Εταιρίας Ανάπτυξης Πηλίου (Ε.Ε.Π. Α.Ε.), το οποίο έχει ως παρακάτω : 

************************** 

 
 

 
 
 
 
 
Λαρίσης 191, Βόλος    
       Ημερομ.: 29.06.2020 

Τ.Κ. 38334                                                              Αρ. Πρωτ.: 204 
ΑΦΜ: 094142930      
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 50680444000                                                                   

ΠΡΟΣ  
                                                                         ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

Υπόψη: Δημάρχου 
                                                              ---------------------------------------------  
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Θέμα: «Μετασχηματισμός της Εταιρίας Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (ΕΑΠ ΑΕ) – 

Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ ΣΕ Αναπτυξιακό Οργανισμό» 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 προβλέπεται η 

σύσταση ή η μετατροπή των υφιστάμενων αναπτυξιακών εταιριών σε Αναπτυξιακούς 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ειδικού 

σκοπού, τα οποία λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, υπό τη μορφή της 

ανώνυμης εταιρίας. Τα νέα αυτά νομικά πρόσωπα φιλοδοξούν να αποτελέσουν 

κεντρικούς μοχλούς ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών, να δημιουργήσουν ισχυρή 

προστιθέμενη αξία και να αποτελέσουν εταίρους στη συνεργατική εκτέλεση, από κοινού 

με τους ΟΤΑ, της δημοτικής και περιφερειακής πολιτικής, όπως συνάγεται από το 

πλέγμα διατάξεων στο οποίο εντάσσεται η σύστασή τους. 

Για τους λόγους αυτούς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Π. Α.Ε, που 

απαρτίζεται κυρίως από εκπροσώπους μετόχων ΟΤΑ, προτείνει το μετασχηματισμό της 

από πολυμετοχική αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρία σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης.  

Οι εταιρίες της μορφής αυτής έχουν οικονομική αυτοτέλεια, ίδιον 

προϋπολογισμό και πόρους προερχόμενους από τη διαχείριση των προγραμμάτων 

που αναλαμβάνουν και τις προγραμματικές συμβάσεις που εκτελούν. Κατά τούτο, 

ορίζεται ρητώς ότι δεν επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή τους ΟΤΑ. 

Σε περίπτωση λύσης των εταιριών της μορφής αυτής, τα τυχόν χρέη τους και το 

προσωπικό τους δεν μεταφέρονται στους μετόχους ΟΤΑ. 

Επισημαίνεται δε, πως τα εν λόγω νομικά πρόσωπα αποτελούν αναθέτουσες 

αρχές ως οργανισμοί δημόσιου δικαίου, αφού πληρούν τα λειτουργικά κριτήρια που 

τίθενται από την περ. 4 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια οι 

ΟΤΑ δύνανται να συνάπτουν μαζί τους προγραμματικές συμβάσεις για την εκτέλεση 

έργων, εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών με αυτές υπηρεσιών, εφόσον οι εν 

λόγω φορείς θα διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες με ειδικό εξειδικευμένο τεχνικό 

προσωπικό.  

Ειδικότερα η ως άνω μετατροπή θα δώσει τη δυνατότητα στην Ε.Α.Π. Α.Ε :   

 Να συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις με τους Δήμους και η τεχνική της 

υπηρεσία να υποκαθιστά την τεχνική υπηρεσία του ενδιαφερόμενου ΟΤΑ για τις 

διαδικασίες σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων συμβάσεων μελετών 

και έργων, 

 Μέσω προγραμματικής σύμβασης να ορίζεται ως τεχνικός σύμβουλος του 

ενδιαφερόμενου ΟΤΑ για την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής, επιστημονικής και 

διοικητικής υποστήριξης,  

 Να παρέχει τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και αξιοποίησης 

της ακίνητης περιουσίας των μετόχων ΟΤΑ, 
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 Να ασκεί τις δραστηριότητες των άρθρων 182 και 183 του ν. 4555/2018 (Α΄ 

133), ήτοι δραστηριότητες του τομέα της ενέργειας (ενδεικτικά, δραστηριότητες 

τόσο συμβατικών όσο και εναλλακτικών μορφών ενέργειας με έμφαση στη 

βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας) και δραστηριότητες αξιοποίησης είτε 

βασικών υποδομών κοινής ωφέλειας είτε φυσικών πόρων ή περιοχών ή 

εγκαταστάσεων σημαντικής τουριστικής ή αναπτυξιακής αξίας, 

 Να αναλάβει την ωρίμανση έργων των ΟΤΑ (ήτοι την προπαρασκευή του έργου 

που καλύπτει χρονικά όλο το φάσμα σχεδιασμού, σύνταξη μελετών, λήψη 

απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, εξασφάλιση πόρων κ.α. και καταλήγει στη 

διακήρυξη της δημοπρασίας), 

 Να υλοποιεί πολιτικές κοινωνικής συνοχής (δράσεις μετριασμού ή άρσης του 

κοινωνικού αποκλεισμού, όπως λειτουργία κοινωνικών παντοπωλείων και 

φαρμακείων, δράσεις κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων και μεταναστών 

κ.α.), 

 Να υλοποιεί πολιτικές ψηφιακής σύγκλισης (αναζήτηση, επιλογή και εφαρμογή, 

διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών 

στους τομείς της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφοριακής, του 

διαδικτύου, καθώς και τον σχεδιασμό, εκτέλεση και διαχείριση αναπτυξιακών 

προγραμμάτων ψηφιακής σύγκλισης), 

 Να υλοποιεί πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης (υλοποίηση σχεδίων βιώσιμης 

αστικής κινητικότητας μέσα από συστήματα μεταφορών χαμηλών ή μηδενικών 

εκπομπών ρύπων, αξιοποίηση ΑΠΕ, εφαρμογή αναπτυξιακών σχεδίων νέων 

τεχνολογιών και διαδικασιών για τη βιοοικονομία, εναλλακτική διαχείριση 

βιολογικών αποβλήτων - βιοενέργεια), 

 Να εκπονεί το επιχειρησιακό πρόγραμμα των Δήμων (άρθρο 7 ν. 4674/2020)  

Κατόπιν τούτων καλείστε να λάβετε απόφαση για την μετατροπή της εν λόγω 

αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ 

Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) - Αναπτυξιακή A.E. Ο.Τ.Α» (στην οποία ο οικείος Δήμος συμμετέχει 

ως μέλος) σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η απόφαση λαμβάνεται 

με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.  

 Επίσης, στην περίπτωση έγκρισης της ως άνω μεταβολής, να εξουσιοδοτήσετε 

τους εκπροσώπους του Δήμου στην αναφερόμενη εταιρία, να ψηφίσουν στην 

επικείμενη Γενική Συνέλευση των μελών της τον εταιρικό μετασχηματισμό, καθώς και να 

συναινέσουν στην τροποποίηση του καταστατικού κατά τις προβλέψεις του ν. 

4674/2020 (σύνθεση μετοχικού κεφαλαίου, σύσταση Τεχνικής Υπηρεσίας, πρόβλεψη 

Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας κλπ.) και σ΄ οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί.    

Με Εκτίμηση 
Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ. της Ε.Α.Π. Α.Ε. 

Κουτσάφτης Παναγιώτης 
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                                     *************************  

Ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ζαγοράς, κ. Κοντογιώργος Απόστολος, ενημέρωσε το 

σώμα και ανέφερε τα παρακάτω : 

Αν γίνει αυτός ο μετασχηματισμός θα λειτουργεί σαν τεχνική υπηρεσία του 

Δήμου μας και όλων των Δήμων που είναι μέτοχοι. Έχουμε ήδη στείλει επιστολή στους 

μικρομετόχους για να παραχωρήσουν στο Δήμο μας τις μετοχές τους, ώστε να έχουμε 

το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών. Μέτοχοι στη νέα μορφή θα είναι μόνο ΟΤΑ. 

Η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Δημοτική Σύμβουλος κ. Σαμαρά Μαρία, 

ανέφερε τα παρακάτω : 

Συμφωνούμε με τη μετατροπή. Έχω κάποιες παρατηρήσεις. Δεν θα 

επιχορηγείται από το κράτος. Το προσωπικό ποιος θα το πληρώνει ; Θα είναι ένα 

εργαλείο ή θα μας δημιουργήσει προβλήματα ; Επίσης, σαν Δήμος, έχουμε τη 

δυνατότητα να αγοράσουμε τις μετοχές των μικρομετόχων, όπως του Συνεταιρισμού 

Ζαγοράς ; Συμφωνούμε με την εισήγηση. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Καλαφάτης  Αριστείδης, 

ανέφερε τα παρακάτω : 

Συμφωνώ και είμαι και μέλος στην ΕΑΠ. Έγινε πρόχειρη εισήγηση. Αν το 

χειριστούμε σωστά, θα έχουμε μια ευέλικτη υπηρεσία. 

Κατόπιν, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το σώμα σε ονομαστική ψηφοφορία, 

προκειμένου να αποφασίσει σχετικά. 

Υπέρ της μετατροπής της  αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 

«ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) - Αναπτυξιακή A.E. Ο.Τ.Α», σε 

Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως αυτό ζητείται με το  υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 6544/01-07-2020 (αρ. πρωτ. ΕΑΠ : 204/29-06-2020), έγγραφο της ΕΑΠ,  

ψήφισαν δεκαέξι (16)  Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι : 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, ο Αντιδήμαρχος κ. Κοντογιώργος 

Απόστολος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ρεπανίδης Βασίλειος, κ. Αλτίνης Ανέστης, ο 

Αντιδήμαρχος κ. Βασταρδής Κωνσταντίνος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γαρυφάλλου 

Αναστάσιος, ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μούτος Ιωάννης, ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χιώτης Δημήτριος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Σαμαρά 

Μαρία (με τις παρατηρήσεις που αναλυτικά καταγράφονται στο εισηγητικό μέρος της 

παρούσης), κ. Κατσιφός Απόστολος, κ. Σκόρρας Λάζαρος, ο Αντιπρόεδρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λάσκος Κωνσταντίνος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. 

Βαρελόπουλος Ιωάννης, κ. Λαμπαδάρης Νικόλαος του Ιωάννη, κ. Νάσιος 

Επαμεινώνδας και  κ. Καλαφάτης Αριστείδης . 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της ελάσσονος μειοψηφίας,  κ. Τσαπράζης Βασίλειος 

και κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος, δήλωσαν παρών. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :  
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 το  υπ’ αριθμ. πρωτ. 6544/01-07-2020 (αρ. πρωτ. ΕΑΠ : 204/29-06-2020), 

έγγραφο της ΕΑΠ,  

 Τις διατάξεις του Ν 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» 

 Τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄ 11-03-2020 « 

Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» 

 Τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 74 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 

τεύχος Α΄/19-07-2018), όπου αναφέρεται «Αν κάποιο μέλος του Δημοτικού 

Συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη 

συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο 

και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών 

ψήφων». 

 Τ’ αποτελέσματα της ονομαστικής ψηφοφορίας  

 Τις διάφορες τοποθετήσεις    

 και μετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει την μετατροπή της αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 

«ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) - Αναπτυξιακή A.E. Ο.Τ.Α», σε 

Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως αυτό ζητείται με το υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 6544/01-07-2020 (αρ. πρωτ. ΕΑΠ : 204/29-06-2020), έγγραφο της ΕΑΠ.  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 89/2020.  

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως εξής :  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, 23.07.2020 

                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ZΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
 

                                      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ 
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