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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
      
                      ΘΕΜΑ 4o

«Έγκριση  μετατροπής  της
“ΑΝΕΣΕΡ  Α.Ε.  (Αναπτυξιακή
Εταιρεία  Σερρών  Α.Ε.)”  σε
“Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής
Αυτοδιοίκησης”  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις  του  άρθρου  2  του  Ν.
4674/2020  (ΦΕΚ  53/τ.  Α΄/11-3-
2020)»

Αριθμ. Συνεδρίασης 13η/28-8-2020
Αριθμ. Απόφασης    59/2020

    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
21. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
22. ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

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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(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 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης:  «Έγκριση μετατροπής
της  “ΑΝΕΣΕΡ  Α.Ε.  (Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Σερρών  Α.Ε.)”  σε  “Αναπτυξιακό
Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.
4674/2020  (ΦΕΚ  53/τ.  Α΄/11-3-2020)» και  έδωσε  το  λόγο  στον  αρμόδιο  εισηγητή  ο
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οποίος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ΄ αρ. πρωτ.  431941 (792)/13-8-2020 εισήγηση
του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών η οποία αναφέρει τα εξής :

“Η Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Σερρών ιδρύθηκε  τον  Δεκέμβριο  του  1994  με  την  επωνυμία
«Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Σερρών  Α.Ε.»  και  τον  διακριτικό  τίτλο  «ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.  Α.Ε.»,  με
καταστατικούς σκοπούς μεταξύ άλλων : 

 Την ενεργητική συμβολή στην ανάπτυξη, αξιοποίηση, διαχείριση και προστασία των

φυτικών πόρων του Νομού Σερρών

 Την τεχνική υποστήριξη και συμβουλευτική των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης,

των συνεταιριστικών οργανώσεων του Νομού Σερρών και των επιχειρήσεων τους και

των άλλων νομικών προσώπων που συνιστούν ή συμμετέχουν

 Τη διενέργεια απογραφικών μελετών των φυσικών και άλλων πόρων της περιοχής

Σερρών και την εκπόνηση μελετών κάθε μορφής που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της

για ίδιο λογαριασμό η οιουδήποτε τρίτου 

Το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  εταιρείας,  κατά  την  ίδρυσή  της,  ορίστηκε  σε  σαράντα

εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές, διαιρεμένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) δεσμευμένες κοινές

μετοχές των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) δραχμών η κάθε μία. Μέτοχοι της εταιρείας ήταν οι

Οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α΄ και Β΄ βαθμού) του (τότε) Νομού Σερρών, φορείς

του Νομού και ιδιώτες. 

Η  «ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.  Α.Ε.»  προχώρησε  σε  μία  σειρά  αυξήσεων  του  μετοχικού  κεφαλαίου

(τελευταία  την  26η Ιανουαρίου  2005),  με  αποτέλεσμα  αυτό  να  ανέρχεται  σήμερα  στις

τετρακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες ογδόντα Ευρώ (493.080,00 €) και διαιρείται σε σαράντα

δύο  χιλιάδες  (42.000)  μετοχές,  ονομαστικής  αξίας  ένδεκα  ευρώ και  εβδομήντα  τεσσάρων

λεπτών (11,74 €) η κάθε μία διαιρεμένες σε 420 τίτλους των 100 μετοχών ο κάθε ένας.

Με το N. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», τον Φεβρουάριο του 2009 έγινε

μετατροπή της εταιρείας σε ‘’Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία

Ο.Τ.Α.’’  με διακριτικό τίτλο ‘’ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.’’ και σκοπούς:

 Την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεων τους και της

αποκεντρωμένης κρατικής Διοίκησης. 

 Την προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης

των ΟΤΑ ή της ευρύτερης περιοχής. 

 Την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος. 

 Την  συμμετοχή  της  σε  προγράμματα  ή  η  εφαρμογή  σχετικών  πολιτικών  σε

διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319658,  787 – ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ : 2313319862 

E-mail : persymb@pkm.gov.gr

mailto:persymb@pkm.gov.gr
ΑΔΑ: Ω1Η97ΛΛ-1Α1



4

Παράλληλα με την μετατροπή της εταιρείας σε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
έγινε και μεταβίβαση των μετοχών των ιδιωτών σε φορείς και ΟΤΑ (Α΄ και Β΄ βαθμού) του
(τότε) Νομού Σερρών. 

Σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο έχει  διαμορφωθεί ως εξής :

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΥ

ΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΞΙΑ

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧ

ΗΣ ΣΤΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1
Περιφέρεια Κεντρικής

Μακεδονίας
1 έως 140 14.000 164.360,00 33,33%

2

Π.Ε.Δ. Κ.Μ.  (πρώην 

Τ.Ε.Δ.Κ.  Νομού 

Σερρών)

141 έως

204
6.400 75.136,00 15,24%

3 Δήμος Σερρών  
205 έως

242
3.800 44.612,00 9,05%

4 Δήμος  Βισαλτίας   
243 έως

271
2.900 34.046,00 6,90%

5

Εμποροβιομηχανικό  

Επιμελητήριο  

Σερρών

272 έως

297
2.600 30.524,00 6,19%

6 Δήμος  Αμφίπολης
298 έως

323
2.600 30.524,00 6,19%

7 Δήμος Σιντικής
324 έως

349
2.600 30.524,00 6,19%

8 Δήμος Ηράκλειας
350 έως

369
2.000 23.480,00 4,76%

9 Δήμος Νέας Ζίχνης
370 έως

388
1.900 22.306,00 4,52%

10
Δήμος Εμμανουήλ 

Παπά

389 έως

403
1.500 17.610,00 3,57%

11

Δημοτική Επιχείρηση 

Λουτρών 

Σιδηροκάστρου

404 έως

407
400 4.696,00 0,95%

12

Λέσχη  Αυτοκινήτου 

& Μοτοσικλέτας  

Σερρών

408 έως

410
300 3.522,00 0,71%

13 Ε.Α.Σ.  Βισαλτίας
411 έως

412
200 2.348,00 0,48%

14 Συνεταιριστική 

Τράπεζα Νομού 

413 έως

414

200 2.348,00 0,48%
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Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΥ

ΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΞΙΑ

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧ

ΗΣ ΣΤΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Σερρών

15

Κοινωφελής 

Επιχείρηση Δήμου 

Βισαλτίας

415 έως

416
200 2.348,00 0,48%

16

Ομοσπονδία 

Αγροτικών  

Συλλόγων Ν. Σερρών

417,00 100 1.174,00 0,24%

17

Γεωτεχνικό 

Επιμελητήριο 

Ελλάδος

418,00 100 1.174,00 0,24%

18

Ορθόδοξη 

Αδελφότητα 

Χριστιανική Ελπίς 

(Σωματείο)

419,00 100 1.174,00 0,24%

19 Ε.Α.Σ. Σερρών 420,00 100 1.174,00 0,24%

 ΣΥΝΟΛΑ 420 42.000 493.080,00 100,00%

ΕΠΕΙΔΗ μετά την δημοσίευση του Ν. 4674/2020 προέκυψε η ανάγκη της προσαρμογής

της  εταιρίας  στις  διατάξεις  του  άρθρου  2  αυτού  και  ειδικότερα  στην  μετατροπή  της  σε

Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος, σύμφωνα με την παράγραφο 1

του ως άνω άρθρου και νόμου: « … λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττει

από  κοινού  με  τους  ΟΤΑ  στην  υλοποίηση  της  αναπτυξιακής  πολιτικής  σε  δημοτικό,

διαδημοτικό, περιφερειακό ή ευρύτερο χώρο, ανάλογα με τις καταστατικές του προβλέψεις και

έχει 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 του, ο

Αναπτυξιακός  Οργανισμός  αναλαμβάνει  την  εκτέλεση  δράσεων  κρατικών  ενισχύσεων,

αξιοποιεί  χρηματοδοτικά  εργαλεία  και  διαχειρίζεται  αναπτυξιακά,  επενδυτικά  και  ειδικά

προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.».

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με  την  διάταξη  της  παρ.  3  του  ίδιου  ως άνω άρθρου και  νόμου

διευρύνεται το πεδίο δράσης και οι καταστατικοί σκοποί των Ανατπυξιακών Οργανισμών, εν

συγκρίσει  προς  τις  αρμοδιότητες  και  το  πεδίο  δράσης  των  Αναπτυξιακών  Εταιρειών  και
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ειδικότερα: «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)  (δύνανται  δηλαδή να ορίζονται

Ενδιάμεσοι  Φορείς,  οι  οποίοι  αναλαμβάνουν  την  διαχείριση  μέρους  Περιφερειακού  ΕΠ  ή

συγκεκριμένα καθήκοντα  της  Διαχειριστικής  Αρχής  του  εν  λόγω ΕΠ για  πράξεις  κρατικών

ενισχύσεων.),  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).  θ.  ορίζονται

εξαρχής  ως  «οργανισμοί  δημοσίου  δικαίου»  για  την  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  ν.

4412/2016 (Α` 147).».-

Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, συντάχθηκε από τα στελέχη της Αναπτυξιακής Εταιρείας

οικονομοτεχνική μελέτη, η οποία αναδεικνύει αφ’ ενός μεν την αναγκαιότητα προσαρμογής της

εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 4674/2020, αφ’ ετέρου, δε, την ανάγκη αύξησης του μετοχικού

κεφαλαίου  της  εταιρίας  για  την  κάλυψη των  νέων αναγκών που  δημιουργούνται  από την

επέκταση των καταστατικών σκοπών της και την διεύρυνση των δραστηριοτήτων της για την

εύρυθμη λειτουργία της. 

Περαιτέρω,  από την  διάταξη  της  παρ.  2  προκύπτει  ότι  «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
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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.».  Κατά  συνέπεια,  εκ  του  νόμου  αποκλείονται:  1)  Το

Επιμελητήριο  Σερρών (πρώην  Εμποροβιομηχανικό  Επιμελητήριο   Σερρών),  2)  η Σιντική

Δημοτική  Α.Ε.  (πρώην  Δημοτική  Επιχείρηση  Λουτρών  Σιδηροκάστρου),  3)  η  Λέσχη

Αυτοκινήτου & Μοτοσικλέτας  Σερρών, 4) ο Α.Σ. Βισαλτίας (πρώην Ε.Α.Σ. Βισαλτίας), 5) η

Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών), 6) η

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βισαλτίας, 7) η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ν. Σερρών,

8) το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, 9) Η Ορθόδοξη Αδελφότητα Χριστιανική Ελπίς και

10) ο Α.Σ. Σερρών (πρώην Ε.Α.Σ. Σερρών), των οποίων οι μετοχές πρέπει να μεταβιβασθούν

σε μετόχους, οι οποίοι παραμένουν στην μετοχική σύνθεση του νέου Οργανισμού.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, επομένως, εισηγούμαστε προς το Περιφερειακό Συμβούλιο:

1. Την  παροχή  σύμφωνης  γνώμης  για  την  προσαρμογή  της  «ΑΝΕΣΕΡ  Α.Ε.»  στις

διατάξεις του Ν.4674/2020 και την μετατροπή της σε Αναπτυξιακό Οργανισμό 

2. Τον  ορισμό  του  Αντιπεριφερειάρχη  Σερρών  Παναγιώτη  Σπυρόπουλου  ως

εκπροσώπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις Γενικές Συνελεύσεις (τακτική

και  τυχόν  έκτακτες)  για  την  ολοκλήρωση της  διαδικασίας  μετασχηματισμού  με  την

παροχή  θετικής  ψήφου  για  τον  μετασχηματισμό,  την  εξαγορά  μετοχών  των

αποκλειομένων εκ του νόμου μετόχων, την συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου της εταιρείας, κατά τα κατωτέρω αποφασιζόμενα, καθώς και για την εκλογή

νέου Διοικητικού Συμβουλίου 

3. Την εξαγορά τριών χιλιάδων εκατό   (3.100)  μετοχών  συνολικής  αξίας  36.394,00€,

μετόχων  που εκ του νόμου αποχωρούν και συγκεκριμένα:  α. τις 2.600 μετοχές του

Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Σερρών, συνολικής αξίας 30.524 €

β. τις 200 μετοχές της Συνεταιριστικής Τράπεζας, συνολικής αξίας 2.348€

γ. τις 100 μετοχές της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Σερρών, συνολικής αξίας

1.174€ 

δ.  τις  100  μετοχές  της  του  γεωτεχνικού  Επιμελητηρίου  Ελλάδος,  συνολικής  αξίας

1.174€  και 

ε. τις 100 μετοχές της ΕΑΣ Σερρών , συνολικής αξίας 1.174€ 

στ.  την  συμμετοχή  στην  αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  της  εταιρείας,

σύμφωνα  με  την  συνταχθείσα  οικονομοτεχνική   μελέτη,  προβαίνοντας  στην  αγορά  4.100

μετοχών  συνολικής  αξίας  48.134,00  €, η  οποία  αύξηση  καθίσταται  αναγκαία,  λόγω  της
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προσθήκης νέων καταστατικών σκοπών για την εύρυθμη λειτουργία του νέου Οργανισμού και

ειδικότερα, επειδή οι νέοι Οργανισμοί α. εμπίπτουν στα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης γ΄

της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) (δύνανται δηλαδή να ορίζονται

Ενδιάμεσοι  Φορείς,  οι  οποίοι  αναλαμβάνουν  την  διαχείριση  μέρους  Περιφερειακού  ΕΠ  ή

συγκεκριμένα καθήκοντα της  Διαχειριστικής  Αρχής του  εν  λόγω ΕΠ για  πράξεις  κρατικών

ενισχύσεων.),  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).  θ.  ορίζονται

εξαρχής  ως  «οργανισμοί  δημοσίου  δικαίου»  για  την  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  ν.

4412/2016 (Α` 147) και  

4. Τον  ορισμό  του  Αντιπεριφερειάρχη  Σερρών  Παναγιώτη  Σπυρόπουλου  ως

εκπροσώπου, στη Τακτική γενική Συνέλευση της εταιρείας με θέμα την έγκριση των

οικονομικών καταστάσεων ”

2.  το  με  αρ.  πρωτ.  :  396390  (3175)/30-7-2020  έγγραφο  της  Υποδιεύθυνσης
Οικονομικού-Ανθρώπινων  Πόρων  Π.Ε.  Σερρών   που  αφορά  τη  βεβαίωση  ύπαρξης
εγγεγραμμένης  πίστωσης  για  την  αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  και  την  αγορά
μετοχών από μετόχους που δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στο νέο εταιρικό σχήμα.

 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

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει 

Α. Την  προσαρμογή  της  «ΑΝΕΣΕΡ  Α.Ε.»  στις  διατάξεις  του  Ν.4674/2020  και  την
μετατροπή της σε Αναπτυξιακό Οργανισμό.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319658,  787 – ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ : 2313319862 

E-mail : persymb@pkm.gov.gr

mailto:persymb@pkm.gov.gr
javascript:open_links('764409,677180')
javascript:open_links('764409,518407')
javascript:open_links('764409,725088')
javascript:open_links('764409,727319')
javascript:open_article_links(727319,'183')
javascript:open_article_links(727319,'182')
javascript:open_links('764409,636700')
javascript:open_article_links(636700,'13')
ΑΔΑ: Ω1Η97ΛΛ-1Α1



9

 
Β. Τον  ορισμό  του  Αντιπεριφερειάρχη  Σερρών  Παναγιώτη  Σπυρόπουλου  ως

εκπροσώπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις  Γενικές Συνελεύσεις (τακτική και
τυχόν έκτακτες) για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετασχηματισμού με την παροχή θετικής
ψήφου  για  τον  μετασχηματισμό,  την  εξαγορά μετοχών  των  αποκλειομένων  εκ  του  νόμου
μετόχων,  την  συμμετοχή  στην  αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  της  εταιρείας,  κατά  τα
κατωτέρω αποφασιζόμενα, καθώς και για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

Γ.  Την εξαγορά τριών  χιλιάδων εκατό   (3.100)  μετοχών  συνολικής  αξίας  36.394,00€,
μετόχων  που εκ του νόμου αποχωρούν και συγκεκριμένα: 

α.  τις  2.600  μετοχές  του  Εμποροβιομηχανικού  Επιμελητηρίου  Σερρών,  συνολικής

αξίας 30.524 €

β. τις 200 μετοχές της Συνεταιριστικής Τράπεζας, συνολικής αξίας 2.348€

γ. τις 100 μετοχές της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Σερρών, συνολικής αξίας

1.174€ 

δ.  τις  100  μετοχές  της  του  γεωτεχνικού  Επιμελητηρίου  Ελλάδος,  συνολικής  αξίας

1.174€  και 

ε. τις 100 μετοχές της ΕΑΣ Σερρών , συνολικής αξίας 1.174€ 

Δ. Την συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με την
συνταχθείσα οικονομοτεχνική  μελέτη, προβαίνοντας στην αγορά 4.100 μετοχών συνολικής
αξίας  48.134,00  €,  η  οποία  αύξηση  καθίσταται  αναγκαία,  λόγω  της  προσθήκης  νέων
καταστατικών  σκοπών  για  την  εύρυθμη  λειτουργία  του  νέου  Οργανισμού  και  ειδικότερα,
επειδή  οι  νέοι  Οργανισμοί  α.  εμπίπτουν  στα  νομικά  πρόσωπα  της  περίπτωσης  γ΄  της
παραγράφου 5 του  άρθρου 13 του  ν.  4314/2014 (Α΄ 265)  (δύνανται  δηλαδή να ορίζονται
Ενδιάμεσοι  Φορείς,  οι  οποίοι  αναλαμβάνουν  την  διαχείριση  μέρους  Περιφερειακού  ΕΠ  ή
συγκεκριμένα καθήκοντα της  Διαχειριστικής  Αρχής του  εν  λόγω ΕΠ για  πράξεις  κρατικών
ενισχύσεων.),  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).  θ.  ορίζονται
εξαρχής  ως  «οργανισμοί  δημοσίου  δικαίου»  για  την  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  ν.
4412/2016 (Α` 147) και  

Ε. Τον  ορισμό  του  Αντιπεριφερειάρχη  Σερρών  Παναγιώτη  Σπυρόπουλου  ως
εκπροσώπου,  στη  Τακτική  γενική  Συνέλευση  της  εταιρείας  με  θέμα  την  έγκριση  των
οικονομικών καταστάσεων. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
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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 του εκπροσώπου.

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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