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ΘΕΜΑ : «Παλειιήληα Εθζεζε Λακίαο»- Δπλαηόηεηεο-Πξννπηηθέο.

***
1.- Ωο γλσζηόλ ε «Παλειιήληα Εθζεζε Λακίαο», λνκηθό πξόζσπν Δεκνζίνπ

Δη-

θαίνπ [εθεμήο θαη γηα ζπληνκία ΠΕΛ], κε έδξα ηε Λακία, ζπζηήζεθε κε ην Ν.214 ηεο
18/20.11.1975 «Πεξί ηδξύζεσο Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Δεκνζίνπ
επσλπκία

Δηθαίνπ, ππό

ηελ

"Παλειιήληνο Εθζεζηο Λακίαο" (Α' 259), σο απηόο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξ-

ζξν 105 ηνπ 4314/2014 (ΦΕΚ Α` 265/23.12.2014) θαη εποπηεύεηαι από ηο Τποςπγείο
Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ.
2.- ηε ζπλέρεηα εθδόζεθε ν Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α 52/1.4.2019), κε βάζε ηνλ νπνίν ζπζηήζεθε αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Φνξέαο Δηνίθεζεο, Δηαρείξηζεο θαη
Αμηνπνίεζεο Αθηλήησλ θαη Εγθαηαζηάζεσλ Παλειιήληαο Έθζεζεο Λακίαο Αλαπηπμηαθή
Αλώλπκε Εηαηξεία Ο.Σ.Α.» θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν «Φνξέαο Π.Ε.Λ. Αλαπηπμηαθή Α.Ε.
Ο.Σ.Α.», ο οποίορ δεν έσει ενεπγοποιηθεί μέσπι ζήμεπα, θαζόζνλ: (α) θαηά ην άξζξν
65 «….. 1.Σν Ν.Π.Δ.Δ. κε ηελ επσλπκία «Παλειιήληα Έθζεζε Λακίαο», κε έδξα ηελ Λακία, ην νπνίν ζπλεζηήζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 214/1975 (Α` 259), καηαπγείηαι με ηη δημοζίεςζη ηηρ απόθαζηρ ηηρ παπαγπάθος 6, ζπλερίδεη δε λα δηαηεξεί ηε λνκηθή πξνζσπηθόηεηά ηνπ θαη λα εθπιεξώλεη ηνπο ζθνπνύο ηνπ κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηεο αλσηέξσ
απόθαζεο, από ηελ επνκέλε ηεο νπνίαο επέξρνληαη γηα ην ελ ιόγσ Ν.Π.Δ.Δ., απηνδίθαηα,
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ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηάξγεζεο…..» θαη (β) ε απόθαζη ηηρ παπαγπάθος 6, οςδέποηε εκδόθηκε, ούηε και αςηή [ΚΤΑ] ηηρ παπαγπάθος 5.
2.1.- πλεπώο ιζσύει ο Ν.214/1975, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ην λνκηθό πξόζσπν Δεκνζίνπ Δηθαίνπ «Παλειιήληα Εθζεζε Λακίαο», ςθίζηαηαι και εποπηεύεηαι από
ηο ανωηέπω Τποςπγείο.
2.2.- Με βάζε ην Ν. 4605/2019 ζπζηάζεθε ε Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Εηαηξεία
«Φνξέαο Δηνίθεζεο, Δηαρείξηζεο θαη Αμηνπνίεζεο Αθηλήησλ θαη Εγθαηαζηάζεσλ Παλειιήληαο Έθζεζεο Λακίαο Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Εηαηξεία Ο.Σ.Α.». Η λέα αλαπηπμηαθή εηαηξεία ζα έρεη κεηόρνπο ηο Δήμο Λαμιέων με ποζοζηό 60%, ηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Ειιάδαο κε πνζνζηό 20% θαη ην Επηκειεηήξην Φζηώηηδαο κε πνζνζηό 20%, ζηνπο νπνίνπο
θαη ζα παξαρσξνύληαλ από ην Ειιεληθό Δεκόζην θαηά ρξήζε θαη ρσξίο αληάιιαγκα, γηα
ρξνληθό δηάζηεκα 30 εηώλ, ηα αθίλεηα ηεο ΠΕΛ.
3.- Η ΠΕΛ μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ην 1967, ελώ από ην 1975 ζπλέρηζε λα ιεηηνπξγεί σο ΝΠΔΔ (Ν.214/75) κε ζθνπό ηελ πξνβνιή θαη πξνώζεζε πάζεο θύζεσο γεσξγηθώλ κεραλεκάησλ, ηελ παξνπζίαζε ηεο πξνόδνπ ζηελ εθκεράληζε ηεο γεσξγίαο θαη
ησλ αγξνηηθώλ βηνκεραληώλ, θαζώο θαη ηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα παξαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή. Από ηελ αξρή ηεο ίδξπζήο ηεο ε ΠΕΛ απνηεινύζε
κνριό αλάπηπμεο θαη ελδπλάκσζεο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο
Ειιάδαο, κέζσ ηεο πξνβνιήο ηνπ παξαγσγηθνύ ηεο πινύηνπ, ηόζν ζε Έιιελεο, όζν θαη
ζε μέλνπο επηζθέπηεο.
3.1.- Δπζηπρώο, ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξόληα ε ΠΕΛ ζηακάηεζε λα ιεηηνπξγεί, θάηη
πνπ είρε ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ηόζν ζηελ νηθνλνκία ηεο πόιεο καο, όζν θαη ζηελ εηθόλα
ηεο, σο ζπλέπεηα ηεο απαμίσζεο ησλ ππνδνκώλ ηεο θαη ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ ρώξνπ πνπ
ηηο πεξηβάιιεη. Η πνιύρξνλε δε νηθνλνκηθή θξίζε, θαζώο θαη δεηήκαηα δηαρείξηζεο, είραλ
πεξαηηέξσ ζαλ απνηέιεζκα λα ζπζζσξεπηνύλ θαη πξόζζεηα νηθνλνκηθά βάξε ζε βάξνο
ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ηεο ΠΕΛ.
3.2.- Ο ρώξνο ηεο ΠΕΛ έρεη έθηαζε πεξίπνπ 167.000 η.κ., ε νπνία πεξηιακβάλεη
ηξεηο ζηεγαζκέλνπο εθζεζηαθνύο ρώξνπο, ζπλνιηθήο έθηαζεο πεξίπνπ 8.100 η.κ..
3.3.- Με ην άξζξν 101 ηνπ Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α΄ 256/23-12-2020), «Ρύζκηζε γηα
ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαζαξηόηεηαο θαη θύιαμεο ηνπ λ.π.δ.δ. κε ηελ επσλπκία «Παλειιήληα Έθζεζε Λακίαο» ιόγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19»,
δόζεθε ην δηθαίσκα ζην Δήκνο Λακηέσλ θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ κπνξεί λα
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ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο από ηε δεκνζίεπζε ηνπ άλσ Νόκνπ, λα πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο θαζαξηόηεηαο θαη θύιαμεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΠΕΛ.
3.3.1.- Εηζη, θαηά ην πξώην εμάκελν ηνπ 2021, καο δόζεθε ε δπλαηόηεηα γηα παξεκβάζεηο κόλν ζηνπο εμσηεξηθνύο ρώξνπο ηεο ΠΕΛ (θαζαξηόηεηα, βειηίσζε θάπνησλ
ζεκείσλ, θύιαμε), έηζη ώζηε λα απνηξαπεί ε πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε ηνπ ρώξνπ.
3.4.- Σνλ εξρόκελν επηέκβξην, όπσο γλσξίδεηε εμάιινπ, ε ΠΕΛ ζα απνηειέζεη ην
Κέληξν Αγώλα ηνπ «Ράιιπ ΑΚΡΟΠΟΛΙ» ζην πιαίζην ηνπ WRC, ζεκαηνδνηώληαο κηα
λέα επνρή γηα ηε Λακία θαη ην Δήκν καο.
4.- Γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, κε ηε παξνύζα ζπλεδξίαζε, «αλνίγνπκε»
θαη ην θεθάιαην «Παλειιήληα Εθζεζε Λακίαο», κε επξεία ζπδήηεζε θαη ηε ζπκκεηνρή,
πέξαλ ησλ κειώλ ηνπ Δ.. θαη θνξέσλ θαη όισλ όζσλ έρνπλ ζέζε θαη άπνςε ζην κεγάιν
απηό δήηεκα.
4.1.- Με δεδνκέλν ην ζεκαληηθό ξόιν πνπ έρεη επηηειέζεη ε ιεηηνπξγία ηεο ΠΕΛ
ζηελ αλάπηπμε θαη αλάδεημε ηεο πεξηνρήο, ζηόρνο καο είλαη ε επαλαιεηηνπξγία ηεο θαη ε
ελίζρπζή ηεο, κε ηελ αλαβάζκηζε ηεο ζε έλα βηώζηκν, πξνο όθεινο ηεο ηνπηθήο θαη επξύηεξεο θνηλσλίαο, αλαπηπμηαθό πόιν, πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή
αλάπηπμε. ηξαηεγηθόο ζηόρνο καο είλαη ε αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκώλ θαη ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο, ε απνθαηάζηαζε ηεο ζπλνρήο ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ κεηαμύ ηεο πεξηνρήο ηεο ΠΕΛ
θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο, κέζα από ηελ εηζαγσγή λέσλ ρξήζεσλ θαη ιεηηνπξγηώλ ζπλδεδεκέλσλ κε ηηο ππνδνκέο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο.
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