ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 11ης/11-05-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 46/2020
ΘΕΜΑ:

Λύση του Συνδέσμου Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας –Κοινωνικής
Μέριμνας Δήμων Σερβίων & Βελβεντού.

Στο Βελβεντό, στις 11 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 19:00, τα μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε δια περιφοράς συνεδρίαση
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με 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. 18318/13-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1166/07-05-2020 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 Τσιτσιόκας Νικόλαος
5 Γκίκας Ιωάννης
6 Εμμανουήλ Δημήτριος
7 Τράντα Ιωάννα
8 Καμκούτης Θωμάς
9 Αχίλλας Γεώργιος
10 Ζορζοβίλης Ζήνων
11 Κουκόλη Σοφία
12 Τσέγκος Νικόλαος
13 Τέτος Νικόλαος
14 Μανώλας Αριστείδης
15 Παπαδημητρίου Ζήνων
16 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
17 Γκαμπράνη Ειρήνη
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,
2 Κουκάλης Ζήνων
3 Μύρος Δημήτριος
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
5 Τζάτσου Βάϊα
6 Παπανδρίτσα Μαρία
7 Μυλωνά Κατίνα
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
2 Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου
3 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η εισήγηση του Δημάρχου και μέλους του
Συνδέσμου Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας Δήμων Σερβίων &
Βελβεντού, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
ανέφερε τα εξής:
Με τη σύσταση των δύο νέων Δήμων Σερβίων και Βελβεντού, σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ.3α & 3β του άρθρου 154 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του
ν.3852/2010» του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/09-03-2019/τ.Α’) και την έναρξη
λειτουργίας των, από 01-09-2019, καταργήθηκε ο Δήμος Σερβίων – Βελβεντού.
Στον καταργούμενο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού, είχε συσταθεί με την αριθμ.
35/2011 (ΦΕΚ 1056/30-05-2011/τ.Β΄) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων
– Βελβεντού, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου στον Δήμο Σερβίων – Βελβεντού «Προσχολικής Αγωγής- Παιδείας Κοινωνικής Μέριμνας», ενώ με την 190/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Σερβίων – Βελβεντού (ΦΕΚ 2100/21-09-2011/ τ.Β’) τροποποιήθηκε η συστατική του
πράξη.
Μετά την έναρξη λειτουργίας του νέου Δήμου Βελβεντού, εγκρίθηκε από το
Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού με την αριθμ. 5/2019 πράξη του, η συμμετοχή και του
Δήμου Βελβεντού στο Ν.Π.Δ.Δ. «Προσχολικής Αγωγής- Παιδείας - Κοινωνικής
Μέριμνας» του Δήμου Σερβίων -Βελβεντού, το οποίο μετατράπηκε αυτοδίκαια σε
σύνδεσμο με ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 245 έως 250 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ
114/08-06-2006/τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 156 του Ν. 4600/2019. Με την ίδια απόφαση
ορίστηκαν και οι εκπρόσωποί του, ενώ με την αριθμ. 67/2019 πράξη του Δημοτικού
Συμβουλίου, καθορίστηκε η ετήσια εισφορά του Δήμου Βελβεντού στον Σύνδεσμο.
Στη συνέχεια με την αριθμ. 5959/17-01-2020 (ΦΕΚ 301/05-02-2020/τ.Β΄)
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας,
προσαρμόστηκε το καταστατικό του Ν.Π.Δ.Δ. «Προσχολικής Αγωγής- Παιδείας Κοινωνικής Μέριμνας» του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού στις διατάξεις του άρθρου
156 του Ν. 4600/2019, με ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 245 έως 250 του Ν.
3463/2006 (ΦΕΚ 114/08-06-2006/τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων», όπως ισχύουν.
Περαιτέρω, με την παρ. 4 του άρθρου 156 του Ν.4600/2019, δίνεται η
δυνατότητα στους νέους δήμους, μέσα σε δύο (2) έτη από την έναρξη λειτουργίας
τους, να αποφασίσουν με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους την
αποχώρηση τους από τον Σύνδεσμο και την λειτουργία των σχετικών υπηρεσιών που
άπτονται των σκοπών του Συνδέσμου, είτε μέσα από τις δικές τους υπηρεσίες, είτε με
τη σύσταση δικών τους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των άρθρων 103 του
Ν.3852/2010 και 239 του ΔΚΚ.
Ήδη με την αριθμ. 22/2020 πράξη του το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού
προχώρησε στην κατάρτιση Πάγιου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
Βελβεντού, στον οποίο προβλέπονται υπηρεσιακές μονάδες και θέσεις αντίστοιχων
Κλάδων προσωπικού, με αντικείμενο την ένταξη αφενός της λειτουργίας του Παιδικού
Σταθμού Βελβεντού και αφετέρου του ΚΑΠΗ Βελβεντού.
Με γνώμονα την συνταγματική αρχή της ισότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών του Συνδέσμου προς τους πολίτες είτε είναι δημότες είτε είναι κάτοικοι για
τον Δήμο Βελβεντού είναι εξόχως σημαντική, τόσο η λειτουργία του Παιδικού Σταθμού
Βελβεντού όσο και του ΚΑΠΗ Βελβεντού και θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να
υπογραμμίσει την βούλησή του για αμέριστη υποστήριξη της σωστής κι απρόσκοπτης
λειτουργίας τους.
Σύμφωνα με το άρθρο 250 του ΔΚΚ (ν.3463/2006), ρυθμίζονται θέματα
σχετικά με την λύση του Συνδέσμου ως εξής:
παρ 1: Ο Σύνδεσμος λύεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού
αριθμού των μελών του: α) Όταν έχει εκπληρωθεί ο σκοπός του ή β) όταν
λήξει το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει συσταθεί.
παρ 2. Ο Σύνδεσμος λύεται, επίσης, αν τα δύο τρίτα (2/3) των
δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων των Δήμων και των Κοινοτήτων που
μετέχουν στο Σύνδεσμο, αποφασίσουν τη λύση, επειδή διαπιστώνεται
αδυναμία για την εκπλήρωση του σκοπού του. Ο Γενικός Γραμματέας της
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Περιφέρειας εκδίδει τη σχετική απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ο Σύνδεσμος λύεται και εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν
συγκροτηθεί τα όργανά του για διάστημα περισσότερο από ένα (1) χρόνο.
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας διαπιστώνει τη συνδρομή των
ανωτέρω και εκδίδει σχετική απόφαση για τη λύση του Συνδέσμου.
Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται, κατ΄ εξαίρεση της επόμενης
παραγράφου, θέματα σχετικά με την κατανομή του ενεργητικού και των
υποχρεώσεων του Συνδέσμου που λύεται, καθώς και κάθε άλλη έννομη
σχέση, ανάλογα με το ύψος της ετήσιας εισφοράς κάθε Δήμου ή Κοινότητας
που συμμετέχει. Τυχόν επιχορήγηση του Συνδέσμου, που λύεται, για
εξόφληση οφειλών του προς τρίτους, περιέρχεται στον Γενικό Γραμματέα της
Περιφέρειας, ο οποίος και προβαίνει, απευθείας, σε αυτήν.
3. Τα θέματα που αφορούν την κατανομή του ενεργητικού και των
υποχρεώσεων ενός Συνδέσμου που διαλύεται, καθώς και κάθε άλλη έννομη
σχέση του ρυθμίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ανάλογα με
το ύψος της ετήσιας εισφοράς κάθε Δήμου ή Κοινότητας που συμμετέχει.
4. Το προσωπικό που τυχόν υπηρετεί στους Συνδέσμους, που
διαλύονται, μεταφέρεται αυτοδικαίως και κατανέμεται με την ίδια σχέση
εργασίας που είχε, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας στους
Ο.Τ.Α., που αποτελούσαν το Σύνδεσμο ανάλογα με τον πληθυσμό τους ή τις
οικονομικές τους δυνατότητες βάσει των προϋπολογισμών των τριών (3)
τελευταίων ετών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού παρακαλείται να αποφασίσει:
Τη λύση του Συνδέσμου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Προσχολικής Αγωγής –
Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας Δήμων Σερβίων και Βελβεντού», σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 156 του Ν.4600/2019 συντρεχουσών των
προϋποθέσεων των άρθρων 245 και 250 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και συγκεκριμένα:
1. Η κατανομή του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του Συνδέσμου, καθώς
και κάθε άλλη έννομη σχέση του, θα ρυθμιστούν είτε με απόφαση του Διοικητικού
του Συμβουλίου εφόσον ακόμη υφίσταται και δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί η
απόφαση διάλυσης του Συνδέσμου στο ΦΕΚ, συντρεχουσών των προϋποθέσεων
του άρθρου 245, παρ. 4, εδαφ β του ν.3463/2006 που ορίζει: «Η συμμετοχή νέου
Δήμου ή Κοινότητας σε υφιστάμενο Σύνδεσμο ή η αποχώρηση από αυτό
μέλους του επιτρέπεται, αν το αποφασίσει το συμβούλιο του ενδιαφερόμενου
Δήμου ή της ενδιαφερόμενης Κοινότητας και αποδεχθεί την απόφαση το
διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου με απόφασή του που λαμβάνεται με την
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του. Αν το διοικητικό
συμβούλιο του Συνδέσμου δεν αποδέχεται χωρίς ειδική αιτιολογία τη
συμμετοχή στο Σύνδεσμο ενός Δήμου ή μίας Κοινότητας, η συμμετοχή
αποφασίζεται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας αν οι ανάγκες των
κατοίκων δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν διαφορετικά και δεν
παρεμποδίζεται η εκπλήρωση του σκοπού του Συνδέσμου. Το ίδιο ισχύει και
για την αποχώρηση από το Σύνδεσμο ενός Δήμου ή μίας Κοινότητας» είτε εκ
των υστέρων με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, εφόσον πραγματοποιηθεί η δημοσίευση της
απόφασης διάλυσης του Συνδέσμου. Η κατανομή θα γίνει ανάλογα με το ύψος της
ετήσιας εισφοράς κάθε Δήμου που συμμετέχει.
2. Η μεταφορά του προσωπικού που απασχολείται στον Σύνδεσμο θα
γίνει μετά από τη δημοσίευση της λύσης του συνδέσμου στο Φ.Ε.Κ. και τη σχετική
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής
Μακεδονίας.
3. Το υπηρετούν προσωπικό θα μεταφερθεί στους δυο συνιστώμενους
Δήμους Σερβίων και Βελβεντού ανάλογα με την οργανική μονάδα όπου υπηρετεί
έκαστος υπάλληλος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, τις ανωτέρω
διατάξεις και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο
συζητούμενο θέμα, μέσω της αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη λύση του Συνδέσμου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Προσχολικής
Αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας Δήμων Σερβίων και Βελβεντού», σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 156 του Ν.4600/2019 συντρεχουσών των
προϋποθέσεων των άρθρων 245 και 250 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και συγκεκριμένα:
1. Η κατανομή του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του Συνδέσμου, καθώς
και κάθε άλλη έννομη σχέση του, θα ρυθμιστούν είτε με απόφαση του Διοικητικού
του Συμβουλίου εφόσον ακόμη υφίσταται και δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί η
απόφαση διάλυσης του Συνδέσμου στο ΦΕΚ, συντρεχουσών των προϋποθέσεων
του άρθρου 245, παρ. 4, εδαφ β του ν.3463/2006 που ορίζει: «Η συμμετοχή νέου
Δήμου ή Κοινότητας σε υφιστάμενο Σύνδεσμο ή η αποχώρηση από αυτό
μέλους του επιτρέπεται, αν το αποφασίσει το συμβούλιο του ενδιαφερόμενου
Δήμου ή της ενδιαφερόμενης Κοινότητας και αποδεχθεί την απόφαση το
διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου με απόφασή του που λαμβάνεται με την
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του. Αν το διοικητικό
συμβούλιο του Συνδέσμου δεν αποδέχεται χωρίς ειδική αιτιολογία τη
συμμετοχή στο Σύνδεσμο ενός Δήμου ή μίας Κοινότητας, η συμμετοχή
αποφασίζεται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας αν οι ανάγκες των
κατοίκων δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν διαφορετικά και δεν
παρεμποδίζεται η εκπλήρωση του σκοπού του Συνδέσμου. Το ίδιο ισχύει και
για την αποχώρηση από το Σύνδεσμο ενός Δήμου ή μίας Κοινότητας» είτε εκ
των υστέρων με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, εφόσον πραγματοποιηθεί η δημοσίευση της
απόφασης διάλυσης του Συνδέσμου. Η κατανομή θα γίνει ανάλογα με το ύψος της
ετήσιας εισφοράς κάθε Δήμου που συμμετέχει.
2. Η μεταφορά του προσωπικού που απασχολείται στον Σύνδεσμο θα γίνει
μετά από τη δημοσίευση της λύσης του συνδέσμου στο Φ.Ε.Κ. και τη σχετική απόφαση
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
3. Το υπηρετούν προσωπικό θα μεταφερθεί στους δυο συνιστώμενους Δήμους
Σερβίων και Βελβεντού ανάλογα με την οργανική μονάδα όπου υπηρετεί έκαστος
υπάλληλος.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 46/2020.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Η Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 12 Μαΐου 2020
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Βάϊα Μαλλού
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