
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 4ης/16-02-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 
Αριθ. απόφασης: 8/2022 

ΘΕΜΑ: 
. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. 

«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βελβεντού»- 
ΔΗ.Κ.Ε.ΒΕ.. 

 Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 16Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 
20:00, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε τακτική 
και μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του 
άρθρου 67 (παρ.5) του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) τις 
διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-
2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ. 
643/24.09.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την 
οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για 
τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 
500/11-02-2022 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κας 
Μαλλού Βάϊας. 
 Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, 
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 - 
μελών δήλωσαν συμμετοχή -17- μέλη και ονομαστικά οι: 
             Παρόντες                         Απόντες                                
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος   
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος   
3 Αγγέλης Δημήτριος   
4 Γκίκας Ιωάννης   
5 Εμμανουήλ Δημήτριος   
6 Τράντα Ιωάννα   
7 Καμκούτης Θωμάς   
8 Αχίλλας Γεώργιος   
9 Ζορζοβίλης Ζήνων   

10 Κουκόλη Σοφία   
11 Τσιτσιόκας Νικόλαος   
12 Τσέγκος Νικόλαος   
13 Τέτος Νικόλαος   
14 Παπαδημητρίου Ζήνων   
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία   
16 Μανώλας Αριστείδης   
17 Γκαμπράνη Ειρήνη   
 
 



Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 
         Παρόντες                                                        Απόντες                              
1 Μυλωνά Κατίνα  Μύρος Δημήτριος 
2 Ζυγανιτίδου Ειρήνη  Παπανδρίτσα Μαρία 
3 Τζάτσου Βάϊα  Κουκάλης Ζήνων 

Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 
           Παρόντες                                                        Απόντες                                  
1 Αθανασόπουλος Α. – Βελβεντού  Βρακόπουλος Αντ.-Πολυφύτου 
2   Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής 
3   Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου 

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου 
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 
 
Η Πρόεδρος προχώρησε τη συνεδρίαση με το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και 
έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ. Στεργίου ο οποίος ανέφερε τα εξής: 
 
Με την απόφαση 89/2021 της 25ης/7-12-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βελβεντού συστήθηκε η κοινωφελής επιχείρηση με την επωνυμία 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΒΕ.), η οποία 
διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται με 
τους αναπληρωτές τους, από το Δημοτικό Συμβούλιο ως εξής:  
 
-πέντε(5) αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Βελβεντού, με δυο(2) εξ αυτών να 
προέρχονται από την αντιπολίτευση. 
-ένας / μια (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα του Δήμου Βελβεντού. 
-ένας / μια (1) δημότης ή κάτοικος του Δήμου Βελβεντού. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να ορίσει με απόφασή του, τους πέντε (5) 
Δημοτικούς Συμβούλους, τον εκπρόσωπο φορέα και τον δημότη ή κάτοικο, καθώς 
και τους αναπληρωτές τους λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις : 
 
α) την απόφαση 89/7-1-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. 
Βελβεντού για την σύσταση της ΔΗ.Κ.Ε.ΒΕ., 
 
β) Την αριθ. 171801/27-12-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, περί νομιμότητας της αριθ. 89/2021 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βελβεντού, 
 
γ) Την αριθ. 1758/7-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, περί απόφασης σύστασης Δημοτικής Επιχείρησης 
στο Δήμο Βελβεντού. 
 
δ) Τη διάταξη της παρ. 1 του αρθρ. 6 του Ν. 4623/2019, στην οποία προβλέπεται 
ο ορισμός των μελών στην διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων, των 
περιφερειών καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία και 
συγκεκριμένα: τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών, συμπεριλαμβανόμενου του 
προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, 
υποδεικνύονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα δύο 
πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις. Στην ποσοστιαία αυτή αναλογία δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και οι ex officio οριζόμενοι, 
οι οποίοι ωστόσο συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό αριθμό των μελών για τον 
υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην αριθμ 
102 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ με θέμα: Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των 
νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού. Για τον υπολογισμό της αναλογίας 



που προβλέπεται στην παρ.1β του άρθρου 6 του Ν. 2839/2000, όπως ισχύει, περί 
της υποχρεωτικής αναλογικής εκπροσώπησης κάθε φύλου, αυτή υπολογίζεται στο 
ένα τρίτο (1/3) επί των μελών που υποδεικνύονται (για τα υποδεικνυόμενα μέλη ) 
και επί του (1/3) για τα λοιπά προτεινόμενα μελή προς το συμβούλιο, πλην της 
αιτιολογημένης ανεπάρκειας ικανού αριθμού εκπρόσωπων του έτερου φύλου και 
εξαιρούμενων των ex officio μελών . 
 
ε) Την Oικονομοτεχνική Μελέτη Βιωσιμότητας για την σύσταση της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βελβεντού, σύμφωνα με την οποία: 
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει τον πρόεδρο από την πλειοψηφία και 
τον αντιπρόεδρο από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος πρότεινε ως μέλη τους: 
§ Γκίκα Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο, 

Εμμανουήλ Δημήτριο,  
§ Κουκόλη Σοφία, Δημοτική Σύμβουλο, με αναπληρώτρια τη Δημοτική Σύμβουλο 

Τράντα Ιωάννα. 
§ Τσέγκο Νικόλαο, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο 

Καμκούτη Θωμά. 
§ Ζορμπά Μιλτιάδη, Εκπρόσωπος Κοινωνικού φορέα, με αναπληρωτή τον 

Αθανασόπουλο Αθανάσιο. 
§ Τσιακμάκη Σοφία δημότισσα, με αναπληρώτρια τη Μυλωνά Κατίνα. 
 
Τον λόγο στη συνέχεια έλαβε ο κ Τέτος Νικόλαος, Επικεφαλής της Μείζονος 
Αντιπολίτευσης, ο οποίος πρότεινε ως τακτικό μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο της 
μειοψηφίας κ. Παπαδημητρίου Ζήνωνα, με αναπληρωματικό μέλος την Δημοτική 
Σύμβουλο της μειοψηφίας, κα Θεοχαροπούλου Ελευθερία. 
 
Αμέσως μετά τον λόγο έλαβε η κα Γκαμπράνη Ειρήνη, Επικεφαλής της Ελάσσονος 
Αντιπολίτευσης, η οποία δήλωσε πως τακτικό μέλος προτείνει να οριστεί η ίδια και 
ως αναπληρωματικό μέλος προτάθηκε να οριστεί ο κ. Τέτος Νικόλαος.  
 
Τέλος ως Πρόεδρος του Δ.Σ. προτάθηκε από τον Δήμαρχο να οριστεί ο κος Γκίκας 
Ιωάννης και ως αντιπρόεδρος προτάθηκε από τον κο Τέτο να οριστεί ο κος 
Παπαδημητρίου Ζήνων. 
 
Η Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου και 
αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο συζητούμενο θέμα, όπως 
διαλαμβάνονται στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά (μέσω Microsoft Teams). 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τον ορισμό ως μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βελβεντού»- ΔΗ.Κ.Ε.ΒΕ τους εξής: 
 
Ι)ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α)ΑΙΡΕΤΟΙ 
1)Γκίκας Ιωάννης-Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 
2)Κουκόλη Σοφία 
3)Τσέγκος Νικόλαος 
4)Παπαδημητρίου Ζήνων-Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 
5)Γκαμπράνη Ειρήνη 
 



Β) ΠΟΛΙΤΕΣ 
1)Ζορμπάς Μιλτιάδης 
2)Τσιακμάκη Σοφία 
 
ΙΙ)ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α)ΑΙΡΕΤΟΙ 
1)Εμμανουήλ Δημήτριος 
2)Τράντα Ιωάννα 
3)Καμκούτης Θωμάς 
4)Θεοχαροπούλου Ελευθερία 
5)Τέτος Νικόλαος 
 
Β)ΠΟΛΙΤΕΣ 
1)Αθανασόπουλος Αθανάσιος 
2)Μυλωνά Κατίνα 
 
 
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2022 
 

Η Πρόεδρος      Τα Μέλη 
 

(σφραγίδα – υπογραφή)          (υπογραφές)   
 

Ακριβές απόσπασμα 
Βελβεντό, 17 Φεβρουαρίου 2022 

 
 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού  
 

 
 

Μαλλού Βάϊα 
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