
                          
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Τρίπολη   …. Μαΐου 2021

Αριθ. Πρωτ.:  

ΠΡΟΣ 
1. Πρόεδρο Περιφερειακής  Ένωσης Δήμων 

Περιφέρειας Πελοποννήσου 
2. Δημάρχους  Δήμων Περιφέρειας 

Πελοποννήσου 
3. Πρόεδρο Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης Πελοποννήσου
4. Προέδρους Επιμελητηρίων Αργολίδας, 

Αρκαδίας Κορινθίας Λακωνίας και 
Μεσσηνίας 

5. Πρόεδρο  11ου Περιφερειακού Τμήματος 
Νοτιανατολικής Πελοποννήσου του  
Οικονομικού Επιμελητηρίου  της Ελλάδας

Αποστέλλεται σε όλους τους αποδέκτες με email

Ταχ. Δ/νση : Ναυπλίου 57 
Ταχ. Κώδικας : 2213 2ΤΡΙΠΟΛΗ
Πληροφορίες : Α. Πουλοπούλου
Τηλέφωνο : 2713611602
E-mail : gdel@ppel.gov.gr 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για τη συμμετοχή στην μετοχική σύνθεση του 

Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την επωνυμία «ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ Α.Ο.Τ.Α»

Με τις  διατάξεις   του  άρθρου 2 του  ν.  4674/2020 όπως τροποποιήθηκαν  από τις
όμοιες  του  Ν.4735/2020  και  του  Ν.4795/2021  προβλέπεται  η  σύσταση  Αναπτυξιακών
Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  από  ΟΤΑ ως  νομικά πρόσωπα  ιδιωτικού  δικαίου
ειδικού σκοπού, τα οποία λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, υπό τη μορφή
της  ανώνυμης  εταιρείας.  Τα  νέα  αυτά  νομικά  πρόσωπα  φιλοδοξούν  να  αποτελέσουν
κεντρικούς  μοχλούς  ανάπτυξης  των  τοπικών  κοινωνιών,  να  δημιουργήσουν  ισχυρή
προστιθέμενη αξία και να αποτελέσουν εταίρους στη συνεργατική εκτέλεση, από κοινού
με τους ΟΤΑ, της περιφερειακής πολιτικής, όπως συνάγεται από το πλέγμα διατάξεων στο
οποίο  εντάσσεται  η  σύσταση τους  υποστηρίζοντας  την  άσκηση  πληθώρας  αυτοδιοικητικών
αρμοδιοτήτων.

mailto:gdel@ppel.gov.gr


Στη βάση της προσπάθειας της Περιφερειακής Αρχής να θέσει του καταλληλότερους
στόχους  και  να  χρησιμοποιήσει  τις  αποδοτικότερες  μεθόδους  για  την  προώθηση  της
ανάπτυξης στη Περιφέρεια Πελοποννήσου αξιοποιήθηκε το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο
και  λήφθηκαν  εντός  της  προβλεπόμενης  προθεσμίας  οι αριθμ.730/2021  και  731/2021
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. 

Ο  Αναπτυξιακός  Οργανισμός  Τοπικής  Ανάπτυξης  (Α.Ο.Τ.Α)  φέρει  την  επωνυμία
«ΜΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης»  και
διακριτικό τίτλο  «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε Α.Ο.Τ.Α».  Στις διεθνείς συναλλαγές θα χρησιμοποιεί  τον
τίτλο «MORIAS S.A – Organization For Local Development». Έδρα του οργανισμού είναι η
Τρίπολη. Ο ανωτέρω οργανισμός κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας είναι νομικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου ειδικού σκοπού, λειτουργεί υπέρ του Δημοσίου Συμφέροντος υπό την
μορφή ανώνυμης εταιρείας

Η παραγωγική λειτουργία της «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε Α.Ο.Τ.Α» περιλαμβάνει τους κατωτέρω
στόχους και δράσεις ανά άξονα:
Άξονας 1: Έξυπνη ανάπτυξη 
Περιλαμβάνει  στόχους  που  αφορούν  την  Έρευνα  και  Ανάπτυξη,  τον  ψηφιακό
μετασχηματισμό και την καινοτομία και επιχειρηματικότητα για την υλοποίηση δράσεων
που αφορούν την αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος στη δημόσια διοίκηση και την
προώθηση  της  καινοτομίας  και  της  τεχνολογίας  στις  επιχειρήσεις,  την  προώθηση
ψηφιακών δεξιοτήτων. 
Άξονας 2: Πράσινη ανάπτυξη: 
Περιλαμβάνει στόχους που αφορούν την μετάβαση σε κυκλική οικονομία, την προστασία
του περιβάλλοντος και  την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής για την εξυπηρέτηση
αναγκών για την υλοποίηση δράσεων πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων, ανάδειξης και
προστασίας της φυσικής κληρονομιάς, ενεργειακής μετάβασης, προώθησης φιλικών προς
το περιβάλλον διεργασιών παραγωγής και αποδοτικής χρήσης πόρων . 
Άξονας 3: Ανάπτυξη Υποδομών:
Περιλαμβάνει στόχους που αφορούν την ανάπτυξη  δικτύων, μεταφορών και επενδύσεις
στην  εφοδιαστική αλυσίδα για την ωρίμανση έργων ανάπτυξης βελτίωσης συντήρησης
και  εκσυγχρονισμού  ενεργειακών  δικτύων  και  υποδομών,  λιμενικών  υποδομών,
σιδηροδρομικού δικτύου, οδικών δικτύων, αερομεταφορών και υδατοδρομίων  που θα
συμβάλουν στην οδική ασφάλεια και στις επενδύσεις για την εφοδιαστική αλυσίδα. 
Άξονας  4: Εξωστρέφεια 
Περιλαμβάνει  στόχους  που αφορούν τον πολιτισμό,  τον  τουρισμό τον αγροδιατροφικό
τομέα  και  τη  βιομηχανία  οι  οποίοι  θα  εξυπηρετηθούν  με  την  ανάπτυξη  δράσεων
προώθησης  εναλλακτικών  μορφών  τουρισμού  με  έμφαση  στις  ανερχόμενες  και  μη
παραδοσιακές  αγορές,  σύνδεσης  με  την  πολιτιστική  κληρονομιά,  ενίσχυσης  των
επιχειρήσεων  με την προώθηση των πελοποννησιακών προϊόντων στο εξωτερικό.



Άξονας 5: Κοινωνική ανάπτυξη  
Περιλαμβάνει στόχους που αφορούν την υγεία και τον αθλητισμό, την απασχόληση

και την παιδεία οι οποίοι θα εξυπηρετηθούν με την δράσεις εκπαίδευσης – κατάρτισης
εργαζομένων,  δράσεις  ενσωμάτωσης  ευπαθών  ομάδων  στην  εκπαίδευση  και  στην
απασχόληση  δράσεις  ενσωμάτωσης  ΑΜΕΑ,  ωρίμανσης  έργων  υγείας,  αθλητικών
εγκαταστάσεων, κοινωνικής μέριμνας

Το αρχικό κεφάλαιο της ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ Α.Ο.Τ.Α ανέρχεται στα 800.000 ευρώ διαιρούμενο
σε  οκτώ χιλιάδες (#8000#)  κοινές  μη προνομιούχες  μετοχές,  ονομαστικές αξίας εκατό
ευρώ #100€# έκαστη.  

Για την ευρεία συμμετοχή φορέων της αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων που ορίζει η
νομοθεσία  στην  προαπαιτούμενη  και  εγκεκριμένη  από  την  Οικονομική  Επιτροπή  της
Περιφέρειας,  για  τη  σύσταση  της  ΜΟΡΙΑΣ  ΑΕ  Α.Ο.Τ.Α,  Οικονομικοτεχνική  Μελέτη
Βιωσιμότητας έγιναν προβλέψεις και παραδοχές για τη μετοχική σύνθεση της ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ
Α.Ο.Τ.Α όπου εκτός της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία  θα κατέχει την πλειοψηφία
του μετοχικού κεφαλαίου, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και των κάτωθι φορέων: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΟΣΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ

ΕΥΡΩ

1. Περιφέρεια Πελοποννήσου 4.440 55,5% 444.000

2.
Περιφερειακό Ταμείο 
Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Πελοποννήσου

1.680 21% 168.000

3.
Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου ή/και 
Δήμοι της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου

1.680 21% 168.000

4.

Επιμελητήριο Αρκαδίας ή/και 
Επιμελητήριο Αργολίδας ή/και
Επιμελητήριο Κορινθίας ή/και 
Επιμελητήριο Λακωνίας ή/και 
Επιμελητήριο  Μεσσηνίας και 
λοιποί φορείς σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

200 2,5% 20.000

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 8000 100% 800.000

με την εξής παραδοχή ως περιγράφεται στην Οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας:  «…η
μετοχική σύνθεση του υπό σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού θα προκύψει μετά και την
έκφραση  των  προθέσεων  συμμετοχής  των  φορέων  με  Α/Α  3  και  4  και  εφόσον  δεν
προκύψουν  συμμετοχές  ή  προκύψουν  μεμονωμένες  συμμετοχές  των  αναφερομένων
φορέων,  τυχόν  αδιάθετο  ποσοστό  των  μετοχών  του  μετοχικού  κεφαλαίου  του  υπό
σύσταση  Αναπτυξιακού  Οργανισμού  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  θα  καταβληθεί  αναλογικά
από  την  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  και  το  Περιφερειακό  Ταμείο  Ανάπτυξης
Πελοποννήσου».

Κατόπιν των ανωτέρω και εφόσον προτίθεστε να  συμμετέχετε στο μετοχικό κεφάλαιο



της  «ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ Α.Ο.Τ.Α» σας καλούμε  να θέσετε προς συζήτηση και λήψη απόφασης
στο αρμόδιο συλλογικό όργανο  του φορέα σας τα ακόλουθα: 
1. Την  έγκριση  της  Οικονομοτεχνικής  Μελέτης  βιωσιμότητας  (ως  συνημμένα

επισυνάπτεται)  για  την  σύσταση  του  Αναπτυξιακού  Οργανισμού  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης  με  την  επωνυμία  «ΜΟΡΙΑΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Αναπτυξιακός
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και διακριτικό τίτλο «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε Α.Ο.Τ.Α». Στις
διεθνείς συναλλαγές θα χρησιμοποιεί τον τίτλο «MORIAS S.A – Organization For Local
Development», 

2. Τη σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία
«ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ Α.Ο.Τ.Α»,

3. Τη συμμετοχή του φορέα σας στην  ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ Α.Ο.Τ.Α., 
4. Την έγκριση του σχεδίου του καταστατικού (ως συνημμένα επισυνάπτεται) της ΜΟΡΙΑΣ

ΑΕ Α.Ο.Τ.Α, 
5. Τον ορισμό του εκπροσώπου του φορέα σας  στην Γενική Συνέλευση της ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ

Α.Ο.Τ.Α
6. Την εξουσιοδότηση του οργάνου Διοίκησης του φορέα σας (Πρόεδρου,  Δημάρχου) να

προβεί  σε  κάθε  νόμιμη  ενέργεια  και  υπογραφή  εγγράφου  που  απαιτείται  για  την
ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης της  ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ Α.Ο.Τ.Α

Καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  σχετικών  αποφάσεων  είναι  η
15η  Ιουνίου 2021.  Η αποφάσεις υποβάλλονται στο email: gdel@ppel.gov.g  r   .

Για  διευκρινίσεις  και  πληροφορίες  επί  του  θέματος  θα  απευθύνεστε  στην
προϊσταμένη  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Εσωτερικής  Λειτουργίας  κ.  Α.  Πουλοπούλου
email: gdel@ppel.gov.gr  τηλέφωνο: 2713611602/6947722339. 

Η  παρούσα  πρόσκληση,  με  τα  συνημμένα,  αναρτάται  και  στον  ιστότοπο  της
Περιφέρειας www  .  ppel  .  gov  .  gr  .

Συνημμένα 
1. Οικονομοτεχνική Μελέτη Βιωσιμότητας
2. Σχέδιο Καταστατικού 
3. Οι αριθμ. 730/2021 και 731/2021 αποφάσεις 

τις Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης του 
της ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε Α.Ο.Τ.Α 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε.ΝΙΚΑΣ
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