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ΑΠΟΦΑΣΗ 

      Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

i. Των άρθρων 6, 72, 214, 225, 238, 266 και 280 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν. 

ii. Του άρθρου 77 του ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και 

άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

iii. Των άρθρων 28 και 28Α του ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/A’/11.5.2015) 

«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών κ.α. διατάξεις». 

iv. Του άρθρου 20 του ν.4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α’/13.6.2018) «Αναμόρφωση 

του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών». 

v. Του άρθρου 12 του ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/9.8.2019) «Ρυθμίσεις του 

Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, 

συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα». 

vi. Του π.δ.143/2010 (ΦΕΚ 236/A’/27.12.2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου». 

2. Την υπ’ αριθ. 78161/31.12.2018 (ΦΕΚ 783/Υ.Ο.Δ.Δ./31.12.2018) απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών με την οποία ο Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, Αν. 

Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής 

Πολιτικής, ορίζεται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου. 

3. Την υπ’ αριθ. 108, 72349/16.10.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα «Παροχή διευκρινήσεων επί οικονομικών θεμάτων των οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης». 
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4. Την υπ’ αριθ. οικ. 55040/2021 ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών 

η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3291/Β’/26.7.2021 με θέμα «Παροχή οδηγιών 

για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 - 

μερική τροποποίηση της υπ’ αριθ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης». 

5. Την υπ’ αριθ.489/2021 (Ω3ΥΥΩΗΝ-3ΦΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Χίου με την οποία εγκρίθηκε η εγγραφή στον Προϋπολογισμό του 

Δήμου Χίου έτους 2022 του ποσού των € 180.000,00 για τη συμμετοχή του 

Δήμου Χίου στο μετοχικό κεφάλαιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού. 

6. Την υπ’ αριθ. 2154/18.1.2022 (ΑΔΑ: ΨΝΑΡΟΡ1Ι-Ξ5Υ) απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί επικύρωσης της νομιμότητας του 

Προϋπολογισμού του Δήμου Χίου, οικονομικού έτους 2022. 

7. Την υπ’ αριθ. 81/2022 (ΑΔΑ: ΩΤΒΠΩΗΝ-ΤΓΡ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Χίου περί τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2022. 

8. Την υπ’ αριθ. 107/2022 (ΑΔΑ: 9ΘΣ7ΩΗΝ-Ζ4Σ) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Χίου, περί αναμόρφωσης τεχνικού προγράμματος και 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, η οποία διαβιβάστηκε στην υπηρεσία 

μας με το υπ’ αριθ. 16898/3.3.2022 έγγραφο. 

9. Την υπ’ αριθ. 1.213/18.1.2022, συμβολαιογραφική πράξη της 

συμβολαιογράφου Αθηνών Διονυσίας Κόκκινου, περί σύστασης αναπτυξιακού 

οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, του ν.4674/2020, με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η.: 

162470759000. 

 

Επειδή η απόφαση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού αποτελεί τροποποίηση 

της απόφασης με την οποία αυτός ψηφίστηκε και ως εκ τούτου, ακολουθείται και 

για τις αναμορφώσεις η ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την ψήφιση του 

προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων των παρ. 8 και 9 του 

άρθρου 77 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν. 

Επειδή κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 20 του 

ν.4548/2018 «1. Το αρχικό κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση της 

εταιρείας. 2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το 

όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 

δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την 

ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ». 

Επειδή στο άρθρο 5 «Μετοχικό Κεφάλαιο» του υπ’ αριθ. 1.213 καταστατικού 

Σύστασης του ανωτέρω οργανισμού αναφέρεται ότι «α) με τη σύσταση της εταιρείας 

θα καταβληθεί το 50% του αρχικού κεφαλαίου, ήτοι 90.000 ευρώ και β) εντός 

τεσσάρων μηνών από την καταχώρηση της εταιρείας στο ΓΕΜΗ και τη νόμιμη 

σύσταση αυτής θα καταβληθεί το υπόλοιπο ποσό των 90.000 ευρώ. 
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Επειδή με την υπ’ αριθ. 81/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου 

Χίου εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Χίου στο Μετοχικό Κεφάλαιο της «ΤΡΙΗΡΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» 

με το ποσό των € 115.500,00. 

Επειδή με την υπ’ αριθ. 107/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου 

εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η εναλλακτική πρόταση του ανεξάρτητου Δημοτικού 

Συμβούλου κ. Χαράλαμπου Μπουρνιά σύμφωνα με την οποία αποφασίζεται η 

εγγραφή ποσού € 25.500,00 για το σκοπό της συμμετοχής του Δήμου Χίου στο 

μετοχικό κεφάλαιο του αναπτυξιακού οργανισμού.  

Επειδή το ανωτέρω ποσό δεν επαρκεί για την κάλυψη της υποχρέωσης που 

απορρέει από την υπ’ αριθ. 489/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Χίου, το άρθρο 20 του ν.4548/2018 και το άρθρο 5 του υπ’ αριθ. 

1.213/18.1.2022 καταστατικού σύστασης του Αναπτυξιακού οργανισμού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Ακυρώνουμε την υπ’ αριθ.107/2022 (ΑΔΑ: 9ΘΣ7ΩΗΝ-Ζ4Σ) απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Χίου περί έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης του τεχνικού 

προγράμματος και του προϋπολογισμού έτους 2022. 

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή εντός 1 μηνός από την 

έκδοση ή την κοινοποίηση της, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 

3463/2006 που εδρεύει στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Δ/νση 

Κουντουριώτη 77, 811 00 Μυτιλήνη και εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι την έναρξη 

λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ. 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Δ. Χίου. 

 

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 
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