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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 12ης/26-05-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 
Αριθ. απόφασης: 55/2020 

ΘΕΜΑ: 
 

Ανάληψη  άσκησης δραστηριοτήτων της  Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, με διαδημοτικό χαρακτήρα, από το 
Δήμο Βελβεντού- Μεταφορά προσωπικού στο Δήμο Βελβεντού. 

 Στο Βελβεντό, στις 26 Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη, 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. 1258/20-05-2020 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 Παπαδημητρίου Ζήνων   
15 Μανώλας Αριστείδης    
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. 

Στην αρχή της συνεδρίασης και πριν τη πρόθεση ψήφου με μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 
θέμα: «Ανάληψη  άσκησης δραστηριοτήτων της  Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, με διαδημοτικό χαρακτήρα, από το Δήμο 
Βελβεντού - Μεταφορά προσωπικού στο Δήμο Βελβεντού» για να συζητηθεί 
εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον. Το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα 
χαρακτήρισε το θέμα ως κατεπείγον προς συζήτηση μετά την ολοκλήρωση των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 95 
του Δ.Κ.Κ. σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010. 

Συνεχίζοντας με το έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η εισήγηση του 
Δημάρχου, η οποία είχε αποσταλεί ηλεκτρονικά στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, 
ανέφερε τα εξής: 
 Με τη σύσταση των 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 τους, από 01-
09-2019, καταργήθηκε ο Δήμος Σερβίων – Βελβεντού.  
 Στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού με την αριθμ. 37/2011 (ΦΕΚ 1056/ 30-05-
2011/τ.Β΄) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων - Βελβεντού, είχε συσταθεί 
η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερβίων - Βελβεντού Ν. Κοζάνης, η οποία σύμφωνα 
με την παρ. 1 & την παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4600/2019, όπως τροποποιήθηκε 
με την παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-2019/τ.Α’) απέκτησε 
αυτοδίκαια διαδημοτικό χαρακτήρα με χωρική αρμοδιότητα τους νέους Δήμους 
Σερβίων και Βελβεντού. Ακολούθησε η προσαρμογή του καταστατικού  στις διατάξεις 
του άρθρου 156 του Ν. 4600/2019 με την αριθμ. 188455/11-12-2019 (ΦΕΚ 4978 
/31-12-2019/τ. Β’) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου 
- Δυτικής Μακεδονίας. 
 Με την αριθμ. 10/05-02-2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού 
εγκρίθηκε η λύση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερβίων - Βελβεντού Ν. 
Κοζάνης, με διαδημοτικό χαρακτήρα,  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. Ήδη με την αριθμ 54694/22-05-2020 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -  Δυτικής Μακεδονίας, λύθηκε η 
επιχείρηση και εκκρεμεί η δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 Με την αριθμ. 14/911/08-04-2020 Κοινή απόφαση του Δημάρχου Βελβεντού 
και του Προέδρου της  Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, η 
οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 44734/24-04-2020 πράξη του Συντονιστή της  
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, μετακινήθηκε από την 
Κοινωφελή Επιχείρηση στο Δήμο Βελβεντού για δύο (2) χρόνια,  ο εργαζόμενος 
Ζουγκαρέλης Βλάσιος του Στυλιανού, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), κάτοικος Βελβεντού. Επιθυμία του 
εργαζόμενου είναι, να μεταφερθεί στο Δήμο Βελβεντού. 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, καλείται να εγκρίνει την ανάληψη άσκησης 
δραστηριοτήτων με χωρική αρμοδιότητα το Δήμο Βελβεντού που ασκούνταν από την 
Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερβίων - Βελβεντού Ν. Κοζάνης, με διαδημοτικό 
χαρακτήρα, μετά τη λύση της  και να εγκρίνει τη μεταφορά του προσωπικού καθώς 
κρίνεται ότι ο προαναφερόμενος υπάλληλος θα συμβάλει θετικά στη λειτουργία των 
αντίστοιχων υπηρεσιών του Δήμου λόγω της εμπειρίας που έχει αποκτήσει κατά την 
διάρκεια της απασχόλησης του στην Κοινωφελή Επιχείρηση, λαμβάνοντας υπόψη τα 
παρακάτω: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του 109 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως 
τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 
22 παρ. 1 του Ν. 4574/2020 (ΦΕΚ (ΦΕΚ 53/11-03-2020/τ.Α΄) με τις οποίες ορίζονται: 
«9.α. Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α. και ανάληψης των 
δραστηριοτήτων της από τον οικείο δήμο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 
αυτού, το προσωπικό της με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου 
χρόνου, ανεξαρτήτως τρόπου πρόσληψης, μεταφέρεται στον αντίστοιχο φορέα με την 
ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Το προσωπικό 
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με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που μεταφέρεται στον νέο 
φορέα, κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων 
του, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για τη 
μισθολογική και βαθμολογική του κατάταξη. Η ρύθμιση του εδαφίου αυτού 
εφαρμόζεται και για το προσωπικό κοινωφελών εταιρειών και Δ.Ε.Υ.Α. που έχουν 
λυθεί, εφόσον απασχολούταν πραγματικά, στις 30.5.2011.». 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 262 και 269 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/08-06-200/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκαν 
μεταγενέστερα και ισχύουν. 
3. Την αριθμ. 81810/18-11-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα 
«Τα νομικά Πρόσωπα των νέων Δήμων του ν. 4600/2019». 
4. Την αριθμ. 188455/11-12-2019 (ΦΕΚ 4978/31-12-2019/τ.Β’) απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας με την 
οποία προσαρμόστηκε η Κοινωφελής Επιχείρηση στις διατάξεις του άρθρου 156 του 
Ν. 4600/2019, σε επιχείρηση με διαδημοτικό χαρακτήρα. 
5. Τις αριθμ. 11/31-01-2020 και 10/05-02-2020 αποφάσεις των Δημοτικών 
Συμβουλίων Σερβίων και Βελβεντού αντίστοιχα, περί λύσης της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, με διαδημοτικό χαρακτήρα. 
6. Την αριθμ 54694/22-05-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου -  Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία λύθηκε  η επιχείρηση και 
εκκρεμεί η δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως   
7. Τον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού (ΦΕΚ 
3208/22-08-2019/τ.Β’), στον οποίο υπάρχει προσωποπαγή θέση με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού.  
8. Την αριθμ. 969/14-04-2020 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού και 
Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Βελβεντού, από την οποία προκύπτει ότι, στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 
2020, έχουν προβλεφθεί για την κάλυψη της απασχόλησης του ανωτέρω υπαλλήλου, 
οι ανάλογες πιστώσεις, όπως και ότι, ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στους 
προϋπολογισμούς των επόμενων ετών. 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, έθεσε τις 
απόψεις και τις προτάσεις στο συζητούμενο θέμα, μέσω της αποστολής μηνυμάτων 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

1. Εγκρίνει την ανάληψη  άσκησης δραστηριοτήτων με χωρική αρμοδιότητα το 
Δήμο Βελβεντού που ασκούνταν από την λυθείσα Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου 
Σερβίων - Βελβεντού Ν. Κοζάνης, με διαδημοτικό χαρακτήρα.  
2. Εγκρίνει τη μεταφορά, από την λυθείσα Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερβίων 
- Βελβεντού Ν. Κοζάνης, με διαδημοτικό χαρακτήρα,  του εργαζόμενου Ζουγκαρέλη 
Βλάσιου του Στυλιανού, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.),  κατοίκου Βελβεντού σε αντίστοιχη προσωποπαγή 
θέση του Μεταβατικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού (ΦΕΚ 
3208/22-08-2019/τ.Β’, λαμβάνοντας υπόψη την προϋπηρεσία του για τη μισθολογική 
και βαθμολογική του κατάταξη.  
3. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 15.600,00 € στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Βελβεντού για το οικονομικό έτος 2020, στον οποίο έχουν 
εγγραφεί στο σκέλος των εξόδων στον ΚΑ 10.6021.01,  πίστωση ποσού 12.500,00 με 
τίτλο «Τακτικές αποδοχές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου» και στον Κ.Α. 
10.6052.01, πίστωση ποσού 3.100,00 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 
σύμβαση αορίστου χρόνου» (ΙΚΑ)». 
4. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες. 
  
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 55/2020. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
ακολούθως. 

Η Πρόεδρος 
(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 
(υπογραφές) 
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Ακριβές απόσπασμα 
Βελβεντό, 27 Μαΐου 2020 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού  
 

 
Βάϊα Μαλλού 
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