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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 13ης/28-06-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 
Αριθ. απόφασης: 41 /2021 

ΘΕΜΑ: 
Έγκριση σύστασης Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βελβεντού - 
Έγκριση Οικονομοτεχνικής Μελέτης 

 Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 28 Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 21:00, 
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.426/13.11.2020 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 αριθμ. πρωτ. 2008/24-06-2021 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 -16- μέλη και ονομαστικά οι: 
             Παρόντες                         Απόντες                                
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος 1 Μανώλας Αριστείδης 
2 Αγγέλης Δημήτριος   
3 Αχίλλας Γεώργιος   
4 Γκίκας Ιωάννης   
5 Εμμανουήλ Δημήτριος   
6 Ζορζοβίλης Ζήνων   
7 Καμκούτης Θωμάς   
8 Κουκόλη Σοφία   
9 Κουρτέλης Κωνσταντίνος   

10 Τράντα Ιωάννα   
11 Τσέγκος Νικόλαος   
12 Τσιτσιόκας Νικόλαος   
13 Τέτος Νικόλαος    
14 Παπαδημητρίου Ζήνων   
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία   
16 Γκαμπράνη Ειρήνη   
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Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 
           Παρόντες                         Απόντες                                  
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος-Βελβεντού 1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου 
2 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής 2 Βρακόπουλος Αντ.-Πολυφύτου 
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 
         Παρόντες                             Απόντες                              
1 Μύρος Δημήτριος 1 Τζάτσου Βάϊα 
2 Μυλωνά Κατίνα 2 Κουκάλης Ζήνων 
  3 Παπανδρίτσα Μαρία 
  4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη 

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου 

Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 
Αρχίζοντας τη συνεδρίαση με το 1ο θέμα της συνεδρίασης η Πρόεδρος έδωσε 

τον λόγο στον Δήμαρχο, κ. Μανώλη Στεργίου, ο οποίος ανέφερε τα εξής: 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού με την αρ. 40/2020 απόφασή του αποφάσισε:  

α. τη σύσταση γνωμοδοτικής Επιτροπής για την επεξεργασία καταστατικού της 
νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Βελβεντού και 

β. όρισε ως εκπροσώπους του Δήμου Βελβεντού, α) την Πρόεδρο του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαλλού Βάγια, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, β) τον 
Αντιδήμαρχο Βελβεντού κ. Ζορζοβίλη Ζήνωνα, γ) τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Τράντα 
Ιωάννα δ) τον Δημοτικό Σύμβουλο της Μείζονος Αντιπολίτευσης κ. Παπαδημητρίου 
Ζήνωνα, ε) την Δημοτική Σύμβουλο της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης κ. Γκαμπράνη 
Ειρήνη, στ) τον Δημοτικό Υπάλληλο κ. Ζουγκαρέλη Βλάση και ζ) τους δημότες κ. 
Ζορμπά Μιλτιάδη και  κ. Μπελιά Θωμά. 

Με την απόφασή του αυτή, το Δημοτικό Συμβούλιο σηματοδότησε την 
πρόθεσή του να συστήσει Κοινωφελή Επιχείρηση, αφού προηγουμένως αποτυπωθούν 
σε Οικονομοτεχνική Μελέτη, όπως προβλέπεται (παρ.2, Άρθρο 253 Ν. 3463/06), τα 
πεδία δραστηριοποίησης, ο στόχος, τα οικονομικά δεδομένα, ο τρόπος λειτουργίας και 
ο προγραμματισμός της. 

Την Οικονομοτεχνική Μελέτη της Κοινωφελούς Επιχείρησης επεξεργάστηκε και 
διαμόρφωσε στην τελική της μορφή η γνωμοδοτική Επιτροπή που συνήλθε στις 26 
Μαϊου 2021. 

Το επόμενο βήμα είναι η έγκριση της Οικονομοτεχνικής Μελέτης (Απ. 
43886/2007 ΦΕΚ 1574/17.08.2007 Β’) και η απόφαση για σύσταση της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης (παρ. 4 Άρθρο 254 Ν. 3463/06) από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
Με βάση τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο  

Α. Να εγκρίνει τη σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  
-  με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βελβεντού», 
-  με γενικούς σκοπούς που αφορούν  
 στην πολιτιστική ανάπτυξη 
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 στην προώθηση του αθλητισμού, στη(ν) (συν)διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων και στην αξιοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων 

 στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, στην προστασία του περιβάλλοντος και 
στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης   

 στην εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων που απευθύνονται στη νεολαία 
 στην εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης 
 στην έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού προβολής των τοπικών 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων και γενικότερα του Βελβεντού 
- με διάρκεια πενήντα (50) έτη από τη δημοσίευση της απόφασης του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, 
- η οποία (Κοινωφελής Επιχείρηση) κατά την σύσταση της ορίζεται να στεγάζεται στο 
κτίριο του Δήμου Βελβεντού, Αγίας Τριάδας 21, 504 00 Βελβεντό, ενώ οι υπηρεσίες 
της θα στεγάζονται σε δημοτικά καταστήματα ή ενοικιαζόμενα ακίνητα, εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Βελβεντού, 
- με επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από πέντε (5) αιρετούς – 
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου- και δύο (2) εκπροσώπους από κοινωνικούς φορείς 
που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις, οι οποίες λειτουργούν υπό την Εποπτεία της 
Επιχείρησης, και συγκεκριμένα από τον Μορφωτικό Όμιλο Βελβεντού και τον 
Αθλητικό Σύλλογο Βελβεντού. 
- με αρχικό κεφάλαιο 30.000€, το οποίο θα διαθέσει ο Δήμος Βελβεντού, σύμφωνα με 
την πίστωση που έχει προβλεφθεί στον Κ.Α. 00.6738.01. Να σημειωθεί, ότι στον ίδιο 
κωδικό έχει προβλεφθεί το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) ως 
χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης για το έτος 2021, το οποίο θα 
τροποποιηθεί ανάλογα με τον χρόνο έναρξης λειτουργίας της.   

 Β. Να εγκρίνει την σχετική Οικονομοτεχνική Μελέτη, στην οποία αναφέρονται 
τα παραπάνω και αναλύονται μεταξύ άλλων περαιτέρω ο σκοπός, τα πεδία 
δραστηριοποίησης, το σχήμα διοίκησης και οι πόροι της επιχείρησης. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση και τις διατάξεις 
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 
αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο συζητούμενο θέμα, όπως 
διαλαμβάνονται στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά (μέσω Microsoft Teams), 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει:  
Α. την σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  

-  με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βελβεντού», 
-  με γενικούς σκοπούς που αφορούν  
 στην πολιτιστική ανάπτυξη 
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 στην προώθηση του αθλητισμού, στη(ν) (συν)διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων και στην αξιοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων 

 στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, στην προστασία του περιβάλλοντος και 
στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης   

 στην εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων που απευθύνονται στη νεολαία 
 στην εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης 
 στην έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού προβολής των τοπικών 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων και γενικότερα του Βελβεντού 
- με διάρκεια πενήντα (50) έτη από τη δημοσίευση της απόφασης του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, 
- η οποία (Κοινωφελής Επιχείρηση) κατά την σύσταση της ορίζεται να στεγάζεται στο 
κτίριο του Δήμου Βελβεντού, Αγίας Τριάδας 21, 504 00 Βελβεντό, ενώ οι υπηρεσίες 
της θα στεγάζονται σε δημοτικά καταστήματα ή ενοικιαζόμενα ακίνητα, εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Βελβεντού, 
- με επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από πέντε (5) αιρετούς – 
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου- και δύο (2) εκπροσώπους από κοινωνικούς φορείς 
που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις, οι οποίες λειτουργούν υπό την Εποπτεία της 
Επιχείρησης, και συγκεκριμένα από τον Μορφωτικό Όμιλο Βελβεντού και τον 
Αθλητικό Σύλλογο Βελβεντού. 
- με αρχικό κεφάλαιο τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000€), το οποίο θα διαθέσει ο Δήμος 
Βελβεντού, σύμφωνα με την πίστωση που έχει προβλεφθεί στον Κ.Α. 00.6738.01, 
κωδικός, στον οποίο έχει επίσης προβλεφθεί το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ 
(20.000€) ως χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης για το έτος 2021, το 
οποίο δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τον χρόνο έναρξης λειτουργίας της.   

 Β. Να εγκρίνει την σχετική Οικονομοτεχνική Μελέτη, στην οποία αναφέρονται 
τα παραπάνω και αναλύονται μεταξύ άλλων περαιτέρω ο σκοπός, τα πεδία 
δραστηριοποίησης, οι πόροι της επιχείρησης και ο προγραμματισμός δράσης. 
  
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 41/2021. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε τα πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η Πρόεδρος         Τα Μέλη 

(σφραγίδα – υπογραφή)       (υπογραφές) 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 29 Ιουνίου 2021 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού 

 
Βάϊα Μαλλού 
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