ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 2ης/05-02-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 10/2020
ΘΕΜΑ:

Λύση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερβίων − Βελβεντού
με διαδημοτικό χαρακτήρα.

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 5η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2020, ημέρα
της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 8.00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού, συνήλθε
σε τακτική Συνεδρίαση, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ.
πρωτ. 225/30-01-2020 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας
Μαλλού Βάϊας.
Παρόντος του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο,
η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο - 17 - μελών παραβρέθηκαν -16- μέλη και
ονομαστικά οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
1 Αγγέλης Δημήτριος
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
3 Τσιτσιόκας Νικόλαος
4 Γκίκας Ιωάννης
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Τράντα Ιωάννα
7 Καμκούτης Θωμάς
8 Αχίλλας Γεώργιος
9 Ζορζοβίλης Ζήνων
10 Κουκόλη Σοφία
11 Τσέγκος Νικόλαος
12 Τέτος Νικόλαος
13 Παπαδημητρίου Ζήνων
14 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
15 Μανώλας Αριστείδης
16 Γκαμπράνη Ειρήνη
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,Πρόεδρος
1 Μυλωνά Κατίνα
2 Κουκάλης Ζήνων
2 Παπανδρίτσα Μαρία
3 Μύρος Δημήτριος
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
5 Τζάτσου Βάϊα
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
1 Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου
2 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
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Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος
έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος ανέφερε τα εξής:
1.
Με την αριθμ. 37/2011 (ΦΕΚ 1056/ 30-5-2011/τ.Β΄) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Σερβίων - Βελβεντού, συστάθηκε η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου
Σερβίων - Βελβεντού Ν. Κοζάνης, η οποία τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την
αριθμ. 223/2011 (ΦΕΚ 2012/ 9-9-2011/τ. Β’) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Σερβίων-Βελβεντού, με την αριθμ. 28922/1944/3-7-2015 (ΦΕΚ 1547/22-072015/τ.Β’) απόφαση του Ασκούντος Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας και την αριθμ. 189779/ 01-12-2017 (ΦΕΚ
4352/13-12-2017/τ. Β΄) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.
2.
Με την αριθμ. 188455/11-12-2019 (ΦΕΚ4978/τ. Β’/31-12-2019) απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας έγινε
προσαρμογή του καταστατικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου ΣερβίωνΒελβεντού στις διατάξεις του άρθρου 156 του ν. 4600/2019 και απέκτησε διαδημοτικό
χαρακτήρα.
3.
Με το άρθρο 156 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ43/τ.Β’/9-3-2019) τα Νομικά
πρόσωπα καταργούμενων - συνιστώμενων δήμων, διέπονται από τα κατωτέρω:
Παρ. 1. Οι ΔΕΥΑ, οι κοινωφελείς επιχειρήσεις και τα δημοτικά λιμενικά ταμεία των
καταργούμενων δήμων, με την έναρξη λειτουργίας των νέων δήμων, σύμφωνα με το
παρόν Μέρος, αποκτούν αυτοδικαίως διαδημοτικό χαρακτήρα με χωρική αρμοδιότητα
το σύνολο των νέων δήμων.
Παρ. 2. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των καταργούμενων δήμων, με την
έναρξη λειτουργίας των νέων δήμων, μετατρέπονται αυτοδικαίως σε συνδέσμους και
εφαρμόζονται ανάλογα τα άρθρα 245 έως 250 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Παρ. 3. Στις κοινωφελείς επιχειρήσεις των καταργούμενων δήμων, από την έναρξη
λειτουργίας των συνιστώμενων δήμων και για όσο χρόνο διαρκεί ο διαδημοτικός
χαρακτήρας των επιχειρήσεων αυτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα μέλη του
διοικητικού συμβουλίου προσαυξάνονται κατά τρεις (3) αιρετούς εκπροσώπους, με
τους αναπληρωτές τους, από κάθε δημοτικό συμβούλιο και, σε περίπτωση που
προκύπτει άρτιος συνολικός αριθμός μελών του διοικητικού συμβουλίου, το δημοτικό
συμβούλιο του δήμου της έδρας της επιχείρησης υποδεικνύει έναν (1) επιπλέον αιρετό
εκπρόσωπο. Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι ο δήμαρχος του δήμου της
έδρας της επιχείρησης ή ο οριζόμενος από αυτόν σύμβουλος. Τα μη αιρετά μέλη
ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου της έδρας της επιχείρησης ή
προτείνονται από κοινωνικό φορέα του δήμου της έδρας της επιχείρησης.
Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι ο δήμαρχος του μεγαλύτερου σε
πληθυσμό δήμου που συμμετέχει στην επιχείρηση, εκτός από τον δήμο της έδρας της
επιχείρησης/ ή ο οριζόμενος από αυτόν σύμβουλος.
Παρ. 4. Μέσα σε δύο (2) έτη από την έναρξη λειτουργίας των συνιστώμενων
δήμων, τα δημοτικά συμβούλια αυτών αποφασίζουν με απόλυτη πλειοψηφία
του συνόλου των μελών τους για τη συνέχιση ή μη της λειτουργίας των
νομικών προσώπων της παραγράφου 1 ως διαδημοτικών, καθώς και για τη
συμμετοχή στους συνδέσμους της παραγράφου 2.
Μετά από κοινή πορεία πέντε μηνών λειτουργίας της Διαδημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης, λόγω της διάσπασης και της χωριστής λειτουργίας των Δήμων Σερβίων
και Βελβεντού (από 1/9/2019) και την αντιμετώπιση βασικών κοινών προβλημάτων
στην υφιστάμενη Κοινωφελή Επιχείρηση, ωρίμασε η ιδέα και η βούληση αμφότερων
των συμβαλλομένων μερών για την λύση της Διαδημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
των Δήμων Σερβίων και Βελβεντού ώστε να ακολουθήσει η σύσταση Κοινωφελών
Επιχειρήσεων ανά συμβαλλόμενο Δήμο για την εφαρμογή συγκριμένης πολιτικής ανά
χωρική αρμοδιότητα ενός εκάστου εξ αυτών.
Με βάση τα παραπάνω καλείται το σώμα να εκφράσει τη βούλησή του για την
λύση της Διαδημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμων Σερβίων & Βελβεντού με
βάση την παρ. 4 του άρθρου 156 του Ν.4600/2019 και εφόσον υπάρξει η αντίστοιχη
εκπεφρασμένη βούληση με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί λύσης της και εκ
μέρους του έτερου συμβαλλόμενου, του Δήμου Σερβίων, να προχωρήσει η έκδοση
σχετικής απόφασης εκ μέρους του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου
- Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να λυθεί η Διαδημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμων

[2]

Σερβίων & Βελβεντού με τον ταυτόχρονο καθορισμό των ακολουθητέων διαδικασιών
περί εκκαθάρισης και λύσης αυτής.
Στη συνέχεια, η Πρόεδρος, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την εισήγηση, αφού έλαβε υπόψη:
1.
τις διατάξεις του άρθρου 262 Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08-06-2006/τ.Α΄)
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.
2.
Την αριθμ.
50891/10-09-2007 (ΦΕΚ 1876/14-09-2007/τ.Β’) Απόφαση
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης όπως τροποποιήθηκε
από την αριθμ. 12509/19-04-2017 (ΦΕΚ 1415/26-04-2017/τ.Β') Απόφαση
Υπουργείου Εσωτερικών,
έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα
μαγνητοφωνημένα πρακτικά,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη λύση της Διαδημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμων Σερβίων
& Βελβεντού με βάση την παρ. 4 του άρθρου 156 του Ν.4600/2019, ώστε να
προχωρήσει η έκδοση σχετικής απόφασης εκ μέρους του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με τον ταυτόχρονο
καθορισμό των ακολουθητέων διαδικασιών περί εκκαθάρισης και λύσης αυτής.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/2020.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 5 Φεβρουαρίου 2020
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού
Βάϊα Μαλλού
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