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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ       
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ             
  
 
 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. : 165 / 2020  
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 14 / 2020  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
 

 
ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί της 
σκοπιμότητας σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού από το Δήμο 
Αλεξανδρούπολης : "Έγκριση της υποστήριξης της διαδικασίας με κάθε 
απαιτούμενη ενέργεια, όπως η διερεύνηση ενδεχόμενων συνεργασιών"». 
 

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 10η  Αυγούστου, του έτους 2020, ημέρα 
της εβδομάδας Δευτέρα   και ώρα 18:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό 
Συμβούλιο συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση , ύστερα από την  με αριθ. πρωτ. 
23574 /  6/08/2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67  του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε 
από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα  άρθρα  177 και 184  του N. 4635/19, τις 
από 11.03.2020  και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, τις αριθ. 
18318/13-3-2020 και 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, την αριθ. 
163/33282/29.05.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ «Ενημέρωση αναφορικά με τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων», το αριθμ. 
πρωτ. ΔΙΔΑΔ/φ.69/123/14268/29.07.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού». 
 

 
  
  
 Ήταν  δε παρόντες, από τα μέλη του Δ.Σ., οι κ.κ. :  
 1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙΟΣ 
 2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ  
 3) ΗΛΙΑΣ ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ 
 4) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-

ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ 
 5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ  
 6) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ 
 7) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  
 8) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ 
 9) ΔΡΟΣΙΑ ΜΟΥΛΑΤΖΙΔΟΥ-

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ 
 10) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ 
 11) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 
 12) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 13) ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

 14) ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΩΓΑΣ 
 15) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 
 16) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ  
 17) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ 
 18) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ 
 19) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ 
 20) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 21) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 
 22) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ 
 23) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ 
 24) ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
 25) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ 
 26) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΝΑΚΗΣ 
 27) ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 
 28) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 
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 29) ΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ 
 30) ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ 

 31) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
 32) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΪΣΑΣ 

 
 
 
 και δεν  προσήλθαν οι κ.κ. : 
 1) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ 
 3) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ 
 4) ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΕΚΑΣ 
 5) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 

 6) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
 7) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 
 8) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ 
 9) ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΛΥΣΙΔΗΣ  

 
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  
αριθμού  συμβούλων 41 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες  την απόλυτη 
πλειοψηφία αυτού) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96, παράγραφος 2, του 
Ν.3463/8-6-2006 «Το συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον 
ενός του αριθμού των μελών του», εισέρχεται  στην συζήτηση των θεμάτων, 
παρόντος του Δημάρχου κ. Ιωάννη Ζαμπούκη. 
 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Δημήτριος Κολιός  κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριος Κολιός, 
εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου περί της σκοπιμότητας σύστασης Αναπτυξιακού 
Οργανισμού από το Δήμο Αλεξανδρούπολης : "Έγκριση της υποστήριξης 
της διαδικασίας με κάθε απαιτούμενη ενέργεια, όπως η διερεύνηση 
ενδεχόμενων συνεργασιών"» δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ζαμπούκη 
Ιωάννη, ο οποίος, ως εισηγητής του θέματος, λέει τα εξής: 

 
“Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,   
 Σχετικά: 

 

 

 1.H αριθ. 15231/28.09.2011 (ΦΕΚ 2280/τ.Β΄/ 12.10.2011) απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, σχετικά 

με την έγκριση του ΟΕΥ του Δήμου Αλεξ/πολης, όπως τροποποιήθηκε με τις 

αριθμ. 23720/17.12.2015 (ΦΕΚ τ.Β 2927/31.12.2015), 23387/27.11.2017 

(ΦΕΚ τ.Β’ 4301/11.12.2017) και 20366/29.10.2018 (ΦΕΚ τ.Β’ 

5143/16.11.2018), 3506/07.03.2019 (ΦΕΚ τ. Β 1004/26.03.2019)  

Αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 

Θράκης  «Οργανισμός Εσωτερικής Λειτουργίας (ΟΕΥ) του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης». 

2.Τα άρθρα 2-8 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53Α΄/11-03-2020) «Στρατηγική 

Αναπτυξιακή προοπτική των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ρύθμιση 

ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

3.Το άρθρο 100 «Προγραμματικές Συμβάσεις» του Ν. 3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104Α΄/11-03-2020). 

4.Η Εγκύκλιος 200, με Α.Π.: 37260/16-06-2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή 

προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία 

Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων 

του ν. 4674/2020 (Α΄53) και ν. 4690/2020 (Α΄104)».   
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     Η υποστελέχωση και η έλλειψη τεχνογνωσίας, η γραφειοκρατία και οι 
χρονοβόρες διαδικασίες, η κρατική υποχρηματοδότηση και η χαμηλή 
απορροφητικότητα πόρων από χρηματοδοτικά προγράμματα, σε συνδυασμό με την 
ακριτικότητα, που συνεχίζει να αποτελεί διαρκώς πρόκληση,  διαμορφώνουν το 
πλαίσιο, μέσα στο οποίο, καλούμαστε να λειτουργήσουμε σήμερα ως τοπική 
αυτοδιοίκηση Α΄ βαθμού στην Αλεξανδρούπολη. 

Την ίδια στιγμή, η τοπική αυτοδιοίκηση εξαρτάται από την εκάστοτε 
κυβερνητική πολιτική και τους παρεχόμενους κρατικούς πόρους. Τόσο η 
στελέχωση των υπηρεσιών, όσο και οι πόροι της κρατικής χρηματοδότησης, αλλά 
και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη δημόσια διοίκηση εφαρμόζονται από πάνω 
προς τα κάτω και ακολουθούν τις κυβερνητικές επιλογές, με ελάχιστες – έως 
ανύπαρκτες – δυνατότητες παρέμβασης  από τους αυτοδιοικητικούς θεσμούς.  

Από την άλλη πλευρά, ο κομβικός ρόλος της Αλεξανδρούπολης, όπως 
διαμορφώνεται στο εγγύς και απώτερο μέλλον, τόσο ως κόμβος μεταφορών, όσο 
και ως μητροπολιτικό κέντρο σε μια ευρύτερη και κρίσιμη περιοχή για την χώρα 
συνολικά, επιτάσσει την αξιοποίηση της συγκυρίας για μεγιστοποίηση των 
ωφελειών και παγίωση του ηγετικού της ρόλου στην σκακιέρα της ανάπτυξης. 
Στόχος μας είναι η ανάπτυξη του τόπου μας, αλλά και η ευημερία του καθενός 
πολίτη ξεχωριστά.  

Η πλέον πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, έχοντας 
λάβει υπόψη τις  εγγενείς αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης, αλλά και τις 
επιτακτικές προκλήσεις της σημερινής μεταμνημονιακής εποχής,  εισήγαγε το 
θεσμό των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο να 
αποτελέσουν βασικά εργαλεία λειτουργίας των ΟΤΑ και «κεντρικούς μοχλούς 

ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών».  
 

          Ένας Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ένα Νομικό 
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) ειδικού σκοπού, υπό τη μορφή μιας 
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΑΕ), με πιθανούς μετόχους Δήμους, Περιφέρειες, 
Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (πλειοψηφία μετοχικού κεφαλαίου), αλλά και τα 
Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, την Ένωση 
Περιφερειών Ελλάδας, δίκτυα και συνδέσμους ΟΤΑ. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός, 
διέπεται από τις διατάξεις περί ΑΕ και διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, με 
εκτελεστικά (όχι αιρετοί) και λοιπά μέλη, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση 
των μετόχων.  

 
         Η σύσταση ενός Αναπτυξιακού Οργανισμού αποτελεί σήμερα μια σημαντική 
ευκαιρία, ένα μοναδικό θεσμικό εργαλείο, που μπορεί να λειτουργήσει ως 
επιταχυντής της βιώσιμης ανάπτυξης και ταυτόχρονα ως εχέγγυο για την 
κοινωνική συνοχή.  Μέσω του Αναπτυξιακού Οργανισμού, ο Δήμος μπορεί να 
λειτουργήσει αποτελεσματικά, με ταχύτητα και ευελιξία, με στόχο την υλοποίηση 
ενός ουσιαστικού και ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδιασμού. Συγκεκριμένα,  
μέσα από προγραμματικές συμβάσεις (προβλέπονται από το νόμο), ο Αναπτυξιακός 
Οργανισμός μπορεί: 
 

-Να ωριμάσει έργα του Δήμου (σύνταξη και θεώρηση μελετών, αδειοδοτήσεις, 
τεύχη δημοπράτησης, συμπλήρωση τεχνικών δελτίων για τη συμμετοχή σε 
προγράμματα). 
-Να αναλάβει τη συνδρομή  της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου σε ένα ευρύ φάσμα 
αρμοδιοτήτων της τελευταίας, που μπορεί να κυμαίνεται από  την ανάθεση, 
σύναψη, εποπτεία, επίβλεψη δημόσιων μελετών έως και την επίβλεψη  των έργων. 
-Να εκτελέσει έργα του Δήμου που αφορούν στην υλοποίηση πολιτικών 
κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και βιώσιμης ανάπτυξης 
(ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις, κοινωνικές δράσεις, κλπ). 
-Να εκπονήσει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου. 
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-Να υποστηρίξει το Δήμο με προσωπικό και τεχνικά μέσα, στην άσκηση όλων των 
αρμοδιοτήτων του. 
-Να παρέχει υπηρεσίες συμβούλου στο Δήμο για τη σύνταξη και υποβολή τεχνικών 
δελτίων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.  
-Να αναλάβει την Τεχνική Υπηρεσία των επιχειρήσεων του Δήμου.  
-Να αποτελέσει Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης χρηματοδοτικών προγραμμάτων  
-Να συμβάλει στην εξωστρέφεια της τοπικής οικονομίας, ενισχύοντας το 
τουριστικό προϊόν και συντείνοντας στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και της 
μεταποίησης  

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και δεδομένου, αφενός ότι βρισκόμαστε 

στο μεταβατικό στάδιο που ολοκληρώνεται η προγραμματική περίοδος 2014-2020 
και ξεκινά η επόμενη 2021-2027 και αφετέρου ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης  
οφείλει, άμεσα, να αποκτήσει έναν μηχανισμό σχεδιασμού και υλοποίησης έργων 
και δράσεων, προκειμένου να ανταποκριθεί θετικά και επιτυχώς στις προκλήσεις 
που ανοίγονται μπροστά μας, οφείλουμε:   

 
 να προβούμε σε διαβουλεύσεις για την εύρεση  συνεργατών δήμων -

μετόχων και τη διαμόρφωση των όρων συνεργασίας, 

 να διερευνήσουμε τη δυνατότητα καταβολής μετοχικού κεφαλαίου και 

το ύψος αυτού, το οποίο θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου 

μας για το σκοπό αυτό,  

 να αναθέσουμε τη σύνταξη σχεδίου καταστατικού και της σχετικής 

οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας, 

 αφού έχουν προηγηθεί τα ανωτέρω, πρέπει να ληφθεί απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου σύστασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού, η 

οποία θα αφορά πλέον την έγκριση του Καταστατικού, την έγκριση της 

Οικονομοτεχνικής Μελέτης και του μετοχικού κεφαλαίου.   

            Συνεπώς, σε συνέχεια των ανωτέρω και προκειμένου ο Δήμος να 
προχωρήσει άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες,  
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

Τη λήψη απόφασης, αφενός περί της σκοπιμότητας σύστασης του 
Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου Αλεξανδρούπολης και αφετέρου περί της 
ανάγκης διερεύνησης συνεργασιών με άλλους φορείς (κατά τα προβλεπόμενα στο 
Ν. 4674/2020), της σύνταξης σχεδίου Καταστατικού του Αναπτυξιακού 
Οργανισμού Δήμου Αλεξανδρούπολης  και άλλων δήμων και τέλος της εκπόνησης 
οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας, κατά τα προβλεπόμενα στο ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο”.   

 
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών υπηρεσιών, χωροταξικού και πολεοδομικού 

σχεδιασμού και προσβασιμότητας, κ. Αραμπατζής Κυριάκος, αφού τόνισε το 
γεγονός, ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας είναι επανδρωμένη από άρτια 
καταρτισμένους μηχανικούς, υποστήριξε πως ο αναπτυξιακός οργανισμός είναι 
αναγκαίο εργαλείο, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη πολλά έργα για τα οποία, 
απαιτείται επίβλεψη και προκείμενου να εξοικονομηθούν χρήματα μέσω των 
προγραμμάτων απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός μηχανικών.  

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ»,  κ. 
Λαζόπουλος Δημήτριος, πρότεινε τη μελέτη για τη σύσταση του αναπτυξιακού 
οργανισμού να τη συντάξει ο ίδιος μελετητής που ασχολήθηκε με τη σύσταση της 
δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης και να ελεγχθεί η περίπτωση της μετατροπής 
της Εταιρείας Δημοσυνεταιριστική "ΈΒΡΟΣ Α.Ε. σε αναπτυξιακό οργανισμό αντί για 
τη δημιουργία νέου. 
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 Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ», κ. 
Μυτιληνός Ευάγγελος, έθεσε ερωτήματα σχετικά με τον αριθμό των μετόχων και 
την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, τους πόρους με τους οποίους θα 
καλύπτονται τα έξοδα , καθώς επίσης και για  την προέλευση των εσόδων. 
 Η κ. Δραμανίδου Νίκη, ως εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή 
Συσπείρωση» εξέφρασε την αντίθεση της παράταξης της, ως προς τη σύσταση 
αναπτυξιακού οργανισμού, υποστηρίζοντας πως στο πλαίσιο της υποστελέχωσης 
του προσωπικού και της υποχρηματοδότησης, θα έπρεπε να γίνουν νέες 
προσλήψεις και όχι να δημιουργηθεί μια Τεχνική Υπηρεσία με μετακλητό 
Διευθυντή, ο οποίος θα έχει το ρόλο της αναθέτουσας αρχής. Επίσης, 
συμπλήρωσε, πως, γενικότερα, με τη σύσταση τέτοιου είδους συστάσεων, η 
Κυβέρνηση προωθεί την ιδιωτικοποίηση, τις εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων  και τη 
δημιουργία νέων. 
 Ο επικεφαλής της παράταξης «ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 
ΛΑΜΠΑΚΗΣ», κ. Λαμπάκης Ευάγγελος εξέφρασε την άποψη ότι πρόκειται για ένα 
καλό εργαλείο και πως είναι σύμφωνοι, μόνο, ως προς την εκπόνηση της 
οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας, αφού ληφθεί υπόψη η άποψη της 
Περιφερείας για συμμετοχή της ή μη, καθώς και τα οφέλη που αυτή συνεπάγεται 
και σε διάστημα ενός μήνα να επανέλθει το θέμα σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο  
με όλα τα εχέγγυα της λειτουργίας, τα αποτελέσματα και τα στοιχεία της 
σκοπιμότητας. Τέλος, πρότεινε η μελέτη να γίνει από τον ίδιο μελετητή, ο οποίος 
συνέταξε τη μελέτη για τη σύσταση της κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης, όπως 
και να μη συμπεριληφθεί στην έβδομη αναμόρφωση, η οποία εξετάζεται στην 
παρούσα συνεδρίαση, ο κωδικός που αφορά το προβλεπόμενο ποσό των 200.000€ 
για το μετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω σύστασης. 
 Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. 
Κιζιρίδης Γεώργιος, αφού επεσήμανε ότι, στην παρούσα συνεδρίαση καλούνται να 
ψηφίσουν ως προς τη σκοπιμότητα ή μη, υποστήριξε πως ο αναπτυξιακός 
οργανισμός είναι ένα δυνητικό όργανο λήψης καλών και ουσιαστικών 
χρηματοδοτήσεων μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Σχετικά με το θέμα της 
αναμόρφωσης, το οποίο έθιξε ο κ. Λαμπάκης Ευάγγελος, είπε ότι είναι χρήσιμη και 
αναγκαία η πρόβλεψη του μετοχικού κεφαλαίου, στην παρούσα στιγμή, 
προκειμένου να μη προβούνε, άμεσα, στη διαδικασία νέας αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού. 
 Ο Δήμαρχος, κ. Ζαμπούκης Ιωάννης, πρότεινε στο σώμα να του δοθεί η 
εντολή να διαβουλευτεί με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
και με τους Δημάρχους της Περιφέρειας προκειμένου σε επόμενη συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου να  θέσει προς συζήτηση προτεινόμενο, εγκεκριμένο, 
ελεγμένο καταστατικό από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου μας καθώς και 
οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας του οργανισμού. 
 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Κυρίων 
Συμβούλων μετά το τέλος της οποίας, το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την 
εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και τις διατάξεις, 
όπως και  αυτές της παρ. 10 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,  καθώς και το 
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, στην οποία ψήφισαν: Υπερ-28-, Κατά -2-, οι κ.κ. 
Δραμανίδου Ν. , Βαρσαμάκης Χ. και από την οποία απουσίαζαν οι κ.κ. Γκότσης Ν. 
και Ζιώγας Χ.. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, το Σώμα, σε σύνολο 30 ψηφισάντων,  
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Δέχεται την πρόταση του Δημάρχου, σύμφωνα με την οποία, μετά από 

διαβούλευση του ίδιου με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
και με τους Δημάρχους της Περιφέρειας, σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού 
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Συμβουλίου θα  θέσει προς συζήτηση, προτεινόμενο, εγκεκριμένο και ελεγμένο 
καταστατικό από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου μας, καθώς και οικονομοτεχνική 
μελέτη βιωσιμότητας του αναπτυξιακού οργανισμού. 

 
 
 
 
 Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα. 
 
Ο Πρόεδρος        Τα μέλη 

Ακολουθούν υπογραφές 
 
Ακριβές απόσπασμα 
   Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
 
 
 
    Δημήτριος Κολιός 
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