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Το Δημοτικό Συμβούλιο    

Θέμα  : Εκφραση γνώμης για την προσαρμογή της εταιρίας ΑΝΗΜΑ Α.Ε. στις 
διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) και ν. 4690/2020 (Α’ 104) και 
τον  μετασχηματισμό της σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Με το αριθ. πρωτ. 346 /20/θκ/7-8-20 έγγραφό της η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. αναφέρει 
ότι:
«Με την παρούσα επιστολή θέλω να σας ενημερώσω για τη δυνατότητα της διεύρυνσης των 
ασκούμενων δραστηριοτήτων της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 
4674/2020.
Η προσαρμογή της ΑΝ.ΗΜΑ.Α.Ε. στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α΄53) και ν. 
4690/2020 (Α΄104) και ο μετασχηματισμός της σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα όλων των Ο.Τ.Α. της Ημαθίας, δεδομένου ότι 
θα αυξήσουν την τεχνική τους ικανότητα και επάρκεια στην υλοποίηση του έργου τους, ενώ 
ταυτόχρονα η ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Ημαθίας θα έχει στη διάθεσή της ένα νέο και 
σύγχρονο αναπτυξιακό εργαλείο. Η απόφαση όμως της προσαρμογής της εταιρίας σε 
αναπτυξιακό οργανισμό αποτελεί ίσως μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις τόσο του 
Διοικητικού Συμβουλίου όσο και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. για 
τον λόγο αυτό και πριν την έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας από το Δ.Σ. της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., 
είναι ηθικά και πολιτικά ορθό να εκφραστούν θετικά τα αρμόδια Συμβούλια των μετόχων ΟΤΑ, 
ώστε να υπάρχει η καταρχήν νομιμοποίηση της απόφασης των μετόχων.
Σε μεταγενέστερο χρόνο και μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων από το νόμο 
διαδικασιών, θα ακολουθήσει και η λήψη των Αποφάσεων που προβλέπονται από την παρ. 6 
του άρθρου 2 του Ν.4674/2020.
Επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω την άποψή μου από την μικρή μου εμπειρία στη θέση του 
Προέδρου της ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε. ότι η αλλαγή της εταιρίας σε Αναπτυξιακό Οργανισμό θα επιφέρει 
νέο προσανατολισμό της εταιρείας, θα διευρύνει τη δράση της και θα αποτελέσει βασικό 
εργαλείο των Δήμων και της Περιφέρειεας με νέα δεδομένα και προοπτικές συνεργασίας όπως 
προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4674/2020.».

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) και ν. 4690/2020 (Α’ 
104) προβλέπεται η σύσταση Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ειδικού σκοπού, τα οποία λειτουργούν υπέρ 
του δημοσίου συμφέροντος, υπό τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας.

Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί συμβάλλουν στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών 
αρμοδιοτήτων και έχουν ως σκοπό ιδίως την επιστημονική, συμβουλευτική και 



τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους (Συνδέσμων Δήμων και 
Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ), 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. 

Οι υφιστάμενες Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ, όπως η 
Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.-ΑΝΗΜΑ Α.Ε., έχουν τη 
δυνατότητα μετασχηματισμού σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς. Εφόσον δεν 
προσαρμοστούν, συνεχίζουν να λειτουργούν και διέπονται από το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο. Για την μετατροπή των Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών σε 
Αναπτυξιακούς Οργανισμούς οι ΟΤΑ μέτοχοι πρέπει να λάβουν έως 31.12.2020 
απόφαση για την μετατροπή της εταιρείας σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
μελών του οικείου συμβουλίου. Ακολούθως,με δεδομένο ότι πρόκειται για εταιρικό 
μετασχηματισμό και συγκεκριμένα για μεταβολή εταιρικής μορφής από μια Α.Ε. σε 
άλλη, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τις ειδικότερες διατάξεις 
των οικείων καταστατικών. 

Προκειμένου το Δ.Σ. της ΑΝΗΜΑ Α.Ε. να προβεί στην έναρξη των 
διαδικασιών για τον μετασχηματισμό και την προσαρμογή της εταιρίας στις διατάξεις 
του  άρθρου 2 του ν. 4674/2020 δηλ. σε Αναπτυξιακό Οργανισμό, κρίνεται 
απαραίτητο να εκφραστεί η σύμφωνη γνώμη του κάθε Δημοτικού Συμβουλίου των 
Δήμων μετόχων της ΑΝΗΜΑ Α.Ε., ώστε να ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα από το 
νόμο βήματα για τον μετασχηματισμό και την προσαρμογή της εταιρίας.
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