ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΙΔ ΄, 9 Μαΐου 2018,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις

Άρθρο 1
Σύσταση φορέα
1. Συνιστάται ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ανάπλαση Αθήνας Ανώνυµη Εταιρεία» και το διακριτικό
τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.». Στις διεθνείς
συναλλαγές η επωνυµία θα αποδίδεται ως
«ATHENSANAPLASSIS S.A.».
2. Η «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» λειτουργεί χάριν
του δηµοσίου συµφέροντος, σύµφωνα µε τους κανόνες
της ιδιωτικής οικονοµίας, διέπεται από τις διατάξεις του
παρόντος νόµου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών αποφάσεων, τις διατάξεις του ν. 3429/2005
(Α΄ 314), καθώς και, συµπληρωµατικώς, τις διατάξεις
του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37) περί ανωνύµων εταιρειών, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.
3. Έδρα αυτής ορίζεται ο Δήµος Αθηναίων.
4. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δεκαπέντε (15)
έτη και αρχίζει από την καταχώρηση του καταστατικού
της στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου (Γ.Ε.ΜΗ.). Η διάρκεια δύναται να παραταθεί
µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.
5. Η εποπτεία της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» κατά
την άσκηση των δραστηριοτήτων της, ασκείται από κοινού από τον αρµόδιο για το συντονισµό της Επιτροπής
των Μεγάλων Έργων Υποδοµής Υπουργό Eπικρατείας
και τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών.
6. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, διαιρεµένο σε πεντακόσιες (500) ονοµαστικές µετοχές των εκατό (100) ευρώ η
κάθε µία, αποκλειστικής και πλήρους κυριότητας του Ελληνικού Δηµοσίου.
7. Η «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» αποκτά νοµική προσωπικότητα µε την καταχώριση του καταστατικού της
στο Γ.Ε.ΜΗ.. Με κοινή απόφαση των εποπτευόντων Υπουργών και του Υπουργού Οικονοµικών, καταρτίζεται

και κυρώνεται το αρχικό Καταστατικό της Εταιρείας, µε
το οποίο ρυθµίζονται όλα τα θέµατα, που προβλέπονται
στην κείµενη για τις ανώνυµες εταιρείες νοµοθεσία και
καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις περί δηµοσιότητας. Το Καταστατικό της Εταιρείας µπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται µε
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύµφωνα µε τις διατάξεις περί Α.Ε. (κ.ν. 2190/1920).
Άρθρο 2
Σκοποί
1. Σκοπός της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» είναι ο συντονισµός του σχεδιασµού, ο προγραµµατισµός και η υλοποίηση αναπλάσεων εντός των ορίων του Δήµου Αθηναίων, ιδίως στο κέντρο της πόλης των Αθηνών, µε έµφαση στις περιοχές του Εµπορικού Τριγώνου και των
Προσφυγικών της Λ.Αλεξάνδρας, προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής, η κοινωνική συνοχή και η οικονοµική ανάπτυξη των περιοχών.
2. Στο πλαίσιο του σκοπού της η «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, να αξιοποιεί εγκαταλελειµµένα, κενά ή ανενεργά
κτήρια, καθώς και ακάλυπτους χώρους µεταξύ πολυκατοικιών, µε τη σύµφωνη γνώµη και σε συνεργασία µε
τους ιδιοκτήτες, νοµείς, κατόχους ή τους αρµόδιους διαχειριστές τους. Η «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» δύναται
επίσης να αποκαθιστά διατηρητέα κτήρια και νεώτερα
µνηµεία, να αναλαµβάνει δράσεις ενίσχυσης της νεοφυούς και καινοτόµου επιχειρηµατικότητας και της αλληλέγγυας οικονοµίας, ανάδειξης του τουριστικού χαρακτήρα των περιοχών, δράσης βελτίωσης της προσβασιµότητας του αστικού περιβάλλοντος σε άτοµα µε αναπηρία και µειωµένη κινητικότητα, δράσεις πολιτιστικής αναβάθµισης, δράσεις αθλητισµού και δράσεις υπέρ των
νέων και των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων.
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3. Το πρόγραµµα δράσεων και παρεµβάσεων για τις αναπλάσεις εξειδικεύεται και τροποποιείται µε απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου και, κατόπιν σχετικής γνωµοδότησης του Γνωµοδοτικού Τεχνικού Συµβουλίου.
4. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της η «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» δύναται, ενδεικτικώς, να προβεί:
α. Στην καταγραφή του κτηριακού και πολιτιστικού αποθέµατος, καθώς και κάθε είδους κοινόχρηστων ή µη
υποδοµών και χώρων.
β. Στην εκτέλεση έργων ή ανάθεση σε τρίτους έργων
ανάπλασης.
γ. Στη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισµών και εν
γένει διαγωνιστικών διαδικασιών για τις προς ανάθεση
µελέτες.
δ. Στην εκπόνηση, ανάθεση, εποπτεία, παρακολούθηση και παραλαβή µελετών, ενδεικτικώς, για την ανάπλαση και αποκατάσταση διατηρητέων κτηρίων και νεότερων µνηµείων, αστικών αναπλάσεων και αρχιτεκτονικής,
µελετών επί θεµάτων στεγαστικής αποκατάστασης και
επανακατοίκησης, συµπεριλαµβανοµένης της βελτίωσης
της προσβασιµότητας µε άτοµα µε αναπηρία και µειωµένη κινητικότητα, µελετών επί θεµάτων διαβίωσης ευάλωτων κοινωνικών οµάδων.
ε. Στη συµµετοχή σε προγράµµατα ανάπτυξης δηµόσια ή ιδιωτικά, καθώς και σε επιχειρησιακά προγράµµατα
ΕΣΠΑ.
στ. Στην ανάληψη ως δικαιούχου της εκτέλεσης έργων ή δράσεων στο πλαίσιο των συναφών µε τους σκοπούς της επιχειρησιακών ή άλλων προγραµµάτων.
ζ. Στην ανάληψη δράσεων ή εκτέλεση έργων, κατόπιν
σύναψης προγραµµατικών συµβάσεων µε δηµόσιους
φορείς, Ο.Τ.Α ή Ν.Π.Δ.Δ. ιδίως κατά την εκτέλεση επιχειρησιακών προγραµµάτων.
η. Στην οργάνωση ή/και συµµετοχή σε προγράµµατα,
εκθέσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις δηµοσιότητας συναφών µε τα θεµατικά πεδία της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ
Α.Ε.».
θ. Στην αποδοχή κληρονοµιών, κληροδοσιών, δωρεών,
χορηγιών και πάσης φύσεως ενισχύσεων για την επίτευξη των σκοπών της.
ι. Σε κάθε µορφής συνέργεια µε τις αρµόδιες διευθύνσεις των Υπουργείων, τον Δήµο Αθηναίων, την Περιφέρεια Αττικής και κάθε αρµόδιο ή ενδιαφερόµενο φορέα,
δηµόσιο ή ιδιωτικό, για την εκπόνηση και υλοποίηση επιµέρους έργων της ανάπλασης.
ια. Στη συνεργασία µε φορείς και οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ζητήµατα ενδιαφέροντος της εταιρείας.
ιβ. Σε κάθε ενδεδειγµένη ενέργεια και δράση που εµπίπτει στους σκοπούς της, έστω και αν δεν αναφέρεται
ρητώς στον παρόντα νόµο.
ιγ. Σε συµπράξεις µε τη Βουλή των Ελλήνων και µε το
΄Ιδρυµα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία προκειµένου να προωθηθούν
δράσεις πολιτισµού και δηµοκρατίας, όπως η ίδρυση
Μουσείου Δηµοκρατίας.
Η «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» εφαρµόζει τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄147).

σωπος των εργαζοµένων και αποτελείται από:
α) ένα πρόσωπο εγνωσµένου κύρους, επιστηµονικής
κατάρτισης και επαγγελµατικής εµπειρίας επί των θεµατικών πεδίων της εταιρείας ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα
Σύµβουλο, β) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, δ) έναν εκπρόσωπο
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, ε) έναν εκπρόσωπο του Δήµου Αθηναίων, στ) έναν εκπρόσωπο της
Περιφέρειας Αττικής και ζ) τον Διοικητή του Νοσοκοµείου «ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ -ΑΓΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ».
Η θητεία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου είναι
τριετής.
2. Η θέση του Διευθύνοντος Συµβούλου είναι πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης και οι αποδοχές αυτού
καθορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και των εποπτευόντων Υπουργών.
3. Ο ορισµός των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου
γίνεται µε κοινή απόφαση των εποπτευόντων Υπουργών και των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Πολιτισµού και Αθλητισµού, Εσωτερικών και Οικονοµικών, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33),
για µία τριετία, η οποία µπορεί να ανανεωθεί µία φορά
για ισόχρονο διάστηµα. Με όµοια απόφαση µπορούν να
παύονται αζηµίως για το Δηµόσιο και την «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.».

Άρθρο 3
Διοικητικό Συµβούλιο

1. Το µετοχικό κεφάλαιο της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ
Α.Ε.» ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων
(50.000) ευρώ, διαιρεµένο σε πεντακόσιες (500) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η
κάθε µία. Το µετοχικό κεφάλαιο αναλαµβάνεται εξ ολο-

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ
Α.Ε.» είναι επταµελές, δεν συµµετέχει σε αυτό εκπρό-

Άρθρο 4
Γνωµοδοτικό Τεχνικό Συµβούλιο
1. Η λειτουργία της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» υποβοηθείται από το Γνωµοδοτικό Τεχνικό Συµβούλιο
(Γ.Τ.Σ.), το οποίο συγκροτείται από οκτώ (8) µέλη, που ορίζονται για τριετή θητεία µε κοινή απόφαση των εποπτευόντων Υπουργών και των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Εσωτερικών και Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης των φορέων
που εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συµβούλιο της
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.».
2. Τα µέλη του Γ.Τ.Σ. πρέπει να είναι πρόσωπα εγνωσµένου κύρους, ευρείας επιστηµονικής κατάρτισης και
αποδεδειγµένης εµπειρίας σε θέµατα ενδιαφέροντος
της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.».
3. Το Γ.Τ.Σ. γνωµοδοτεί στο Διοικητικό Συµβούλιο της
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» για θέµατα σκοπού και αρµοδιοτήτων της. Το προς γνωµοδότηση ζήτηµα τίθεται
µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας
και απευθύνεται, µε την ταυτόχρονη θέση προθεσµίας
για τη διατύπωση γνώµης, προς όλα τα µέλη του Γνωµοδοτικού Τεχνικού Συµβουλίου, τα οποία δύνανται να αποφανθούν µεµονωµένα ή συλλογικά. Οι γνωµοδοτήσεις του Γ.Τ.Σ., ατοµικές ή συλλογικές, δεν δεσµεύουν
το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στις αποφάσεις
του.
Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές
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κλήρου από το Ελληνικό Δηµόσιο και καταβάλλεται µε
µετρητά το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
2. Τα δικαιώµατα του µετόχου Ελληνικού Δηµοσίου
στο πλαίσιο συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση ασκούνται από τον Υπουργό Οικονοµικών.
3. Οι µετοχές της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» είναι ονοµαστικές, αδιαίρετες και αµεταβίβαστες.
Άρθρο 6
Πόροι
Πόροι της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» είναι οι εξής:
1. Οι πρόσοδοι από την εν γένει διαχείριση και αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων από την εταιρεία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2.
2. Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, περιλαµβανοµένων και προγραµµάτων τεχνικής
βοήθειας, που συγχρηµατοδοτούνται ή χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή Διεθνείς Οργανισµούς
ή εθνικούς πόρους.
3. Δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες, χορηγίες και
πάσης φύσεως ενισχύσεις νοµικών ή φυσικών προσώπων, ηµεδαπών ή αλλοδαπών για την επίτευξη του σκοπού της.
4. Έσοδα από κάθε άλλη νόµιµη αιτία.
5. Με κοινή απόφαση των εποπτευόντων Υπουργών,
του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου κατά περίπτωση θεµατικού Υπουργού, µπορούν να µεταφέρονται
ως πόροι της εταιρείας έσοδα από τέλη ή δικαιώµατα,
που τυχόν εισπράττονται από τρίτους και αφορούν συναφείς µε την εταιρεία σκοπούς. Επίσης, µε κοινή απόφαση των εποπτευόντων Υπουργών και του Υπουργού
Οικονοµικών, µπορούν να καθορίζονται ειδικότεροι κανόνες για τη διαχείριση και αξιοποίηση εσόδων από τη
δραστηριότητα της εταιρείας.

Άρθρο 7
Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας
Η «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» καταρτίζει Εσωτερικό
Κανονισµό Λειτουργίας, εφόσον απαιτείται και σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 3429/2005 (Α΄314).
Άρθρο 8
Προσωπικό
1. Η «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, όπως αυτές προσδιορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της, προσλαµβάνει
προσωπικό µε σύµβαση εργασίας αορίστου και ορισµένου χρόνου, µε σύµβαση µίσθωσης έργου και έµµισθης
εντολής, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, όπως ενδεικτικά στο ν. 2190/1994 (Α΄28) περί προσλήψεων, άρθρο 6 του ν. 2527/1997 (Α΄206).
2. Η κάλυψη των αναγκών της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ
Α.Ε.» σε προσωπικό δύναται να γίνει και κατ’ εφαρµογή
των διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) περί Ενιαίου
Συστήµατος Κινητικότητας.
Άρθρο 9
Τροποποίηση της περίπτωσης ιθ΄ της παρ. 2
του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28)
Η περίπτωση ιθ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του
ν. 2190/1994 (Α΄ 28) αντικαθίσταται ως εξής:
«ιθ. Το προσωπικό που προσλαµβάνεται σε Δήµους,
Περιφέρειες ή άλλες δηµόσιες υπηρεσίες σε εκτέλεση
Προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα ή Ειδικών Προγραµµάτων απασχόλησης ανέργων, που σχεδιάζονται,
καταρτίζονται ή υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ ή και τη Γενική Γραµµατεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»
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Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα,
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