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Περί της σκοπιμότητας σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού από τον Δήμο Άνδρου, της 
διερεύνησης ενδεχόμενων συνεργασιών, της 

εκπόνησης οικονομοτεχνικής μελέτης 
βιωσιότητας και της σύνταξης σχεδίου 

καταστατικού του. 
 
   Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020 προβλέπεται η σύσταση Αναπτυξιακών Οργανι-
σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως ΝΠΙΔ ειδικού σκοπού, τα οποία λειτουργούν υπέρ του δημοσίου 
συμφέροντος, υπό τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας. Συγκεκριμένα, οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί – 
συμπράττοντας με τους ΟΤΑ – συμβάλλουν στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και 
έχουν ως σκοπό ιδίως την επιστημονική, τη συμβουλευτική και την 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. 

Στο μετοχικό τους κεφάλαιο μετέχουν περισσότεροι του ενός Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ή/και Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ). Υπό την προϋπόθεση ότι οι ΟΤΑ και οι 
Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων να κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου. Στο 
μετοχικό κεφάλαιο είναι επίσης δυνατή η συμμετοχή των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, των Δικτύων και των 
Συνδέσμων Δήμων.  

Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από τους ΟΤΑ ή τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό και άρα δεν επιδρούν στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. 

Διοικούνται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των 
μετόχων, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να 
μην μπορούν να είναι αιρετοί εκπρόσωποι Δημοτικών/Περιφερειακών Συμβουλίων των μετόχων 
ΟΤΑ, δηλαδή δεν μπορεί να είναι Δήμαρχοι/Περιφερειάρχες, Πρόεδροι Δημοτικού/Περιφερειακού 
Συμβουλίου ή του Δημοτικού/Περιφερειακού Συμβούλου.  

Για την αποτελεσματική λειτουργία των Αναπτυξιακών Οργανισμών, ορίζεται η πρόσληψη 
Γενικού Διευθυντή, Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, αλλά και Ειδικού Συμβούλου για την επικουρία 
του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το προσωπικό των Αναπτυξιακών Οργανισμών διακρίνεται σε τακτικό (βάσει ΚΕΥ και μέσω 
διαδικασιών ΑΣΕΠ) και έκτακτο (πρόσληψη υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας). 
       Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός διέπεται από τις διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών.  
       Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός μπορεί: 

 Να αναλάβει τη συνδρομή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, σε ένα ευρύ φάσμα αρμοδι-
οτήτων της τελευταίας, που μπορεί να κυμαίνεται από την ανάθεση, σύναψη, εποπτεία, επίβλεψη 
δημόσιων μελετών, έως και την επίβλεψη των έργων. 

 Να ωριμάσει έργα του Δήμου, σύνταξη και θεώρηση μελετών, αδειοδοτήσεις, τεύχη δημο-
πράτησης, συμπλήρωση τεχνικών δελτίων για τη συμμετοχή σε προγράμματα. 



 Να εκτελέσει έργα του Δήμου, που αφορούν στην υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνο-
χής, ψηφιακής σύγκλισης και βιώσιμης ανάπτυξης (ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις, κοινωνικές 
δράσεις, κλπ) 

 Να εκπονήσει μελέτες και να εκτελέσει λιμενικά έργα στη ζώνη λιμένα, καθώς και να αναλά-
βει την παροχή υπηρεσιών στη ζώνη αυτή.  

 Να υποστηρίξει τον Δήμο με προσωπικό και τεχνικά μέσα, στην άσκηση όλων των αρμοδιο-
τήτων του. 

 Να παρέχει υπηρεσίες συμβούλου στον Δήμο για τη σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων 
σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. 

 Να εκπονήσει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου. 
 Να αποτελέσει ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης χρηματοδοτικών προγραμμάτων. 
 Να συμβάλλει στην εξωστρέφεια της τοπικής οικονομίας, ενισχύοντας το τουριστικό προϊόν 

και συντείνοντας στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης. 
Η σύσταση ενός Αναπτυξιακού Οργανισμού αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία, ένα μοναδικό 

θεσμικό εργαλείο, που μπορεί να λειτουργήσει ως επιταχυντής της βιώσιμης ανάπτυξης και 
ταυτόχρονα ως εχέγγυο για την κοινωνική συνοχή.  

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω 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 οφείλει άμεσα να αποκτήσει έναν μηχανισμό σχεδιασμού και υλοποίησης 
έργων και δράσεων, προκειμένου να ανταποκριθεί θετικά και επιτυχώς στις προκλήσεις που 
ανοίγονται μπροστά μας. 

                                        ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 Τη λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου:  

Α) Περί της σκοπιμότητας σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού από τον Δήμο Άνδρου.   
Β) Περί της ανάγκης διερεύνησης συνεργασιών με άλλους φορείς, κατά προτίμηση με τους Δήμους 
Τήνου και Μυκόνου. 
Γ) Περί της εκπόνησης οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας του εν λόγω Αναπτυξιακού 
Οργανισμού.   
 Δ) Περί της σύνταξης σχεδίου καταστατικού του Αναπτυξιακού Οργανισμού. 
 Ε) Περί εξουσιοδότησης του Δημάρχου Άνδρου να προχωρήσει σε όλες εκείνες τις απαιτούμενες 
ενέργειες, που θα οδηγήσουν στη σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού. 
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