ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 21ης/29-09-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 90/2020
Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή καταγραφής και κατανομής
των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του συνδέσμου που
ΘΕΜΑ:
λύθηκε «Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας
Δήμων Σερβίων και Βελβεντού»
Στο Βελβεντό, στις 29 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, και ώρα 20:30, τα μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε κατεπείγουσα δια
περιφοράς συνεδρίαση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με τις
διατάξεις:
• της παρ. 4 του άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006),
• της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,
• του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-032020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19,
• την αριθμ. 18318/13-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 2775/29-09-2020 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 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, δήλωσαν συμμετοχή οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος
2 Κουκάλης Ζήνων
3 Μυλωνά Κατίνα
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
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Τζάτσου Βάϊα
Παπανδρίτσα Μαρία
Μύρος Δημήτριος
τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή οι:
Παρόντες
Απόντες
Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου
Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Όπως προκύπτει από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το Δημοτικό
Συμβούλιο Βελβεντού ομόφωνα ενέκρινε το ¨κατεπείγον¨ της συνεδρίασης λόγω του
αιτήματος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για άμεση αποστολή των σχετικών
αποφάσεων.
Η εισήγηση για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η οποία είχε αποσταλεί
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη, ανέφερε τα εξής:
Το Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Κοζάνης της
Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας,
με το αριθμ. 120703/28-09-2020 έγγραφό της, ζητά να οριστεί ένας εκπρόσωπος
του Δήμου Βελβεντού, στην επιτροπή καταγραφής και κατανομής των πάσης φύσεως
περιουσιακών στοιχείων του συνδέσμου που λύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 133 «Λύση και εκκαθάριση νομικών προσώπων των δήμων του άρθρου 156
του ν. 4600/2019 του Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ 148/31-07-2020/τ.Α΄).
Οι ανωτέρω διατάξεις αναφέρουν :
«1. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 156 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43)
προστίθενται παράγραφοι ως εξής:
«4.Α. α. Η λύση και εκκαθάριση των νομικών προσώπων της παρ. 1, πλην
των δημοτικών λιμενικών ταμείων και των συνδέσμων της παρ. 2, κατά παρέκκλιση
των ισχυουσών διατάξεων περί λύσης ή και εκκαθάρισης, γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου αυτού. Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την
κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης του δημοτικού ή των δημοτικών
συμβουλίων του πρώτου εδαφίου της παρ. 4, συστήνεται Επιτροπή
Καταγραφής και Κατανομής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του
συνδέσμου ή του νομικού προσώπου που λύεται, αποτελούμενη από τον Γενικό
Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας ή έναν Διευθυντή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
στον νομό ως Πρόεδρο, έναν υπάλληλο της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά
προτίμηση νομικό ή πολιτικό μηχανικό, ο οποίος ορίζεται με την απόφαση του
Συντονιστή, τον Πρόεδρο του συνδέσμου ή του νομικού προσώπου, έναν εκπρόσωπο
από κάθε δήμο που συμμετέχει στον σύνδεσμο ή το νομικό πρόσωπο, ο οποίος
ορίζεται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου και τους Προϊστάμενους
Οικονομικών Υπηρεσιών των συμμετεχόντων δήμων. Εφόσον προκύπτουν ειδικότερα
ζητήματα νομικής, τεχνικής ή οικονομικής φύσης, η Επιτροπή δύναται να ζητά τη
συνδρομή των υπηρεσιών των δήμων ή και εξωτερικών συνεργατών κατά την κρίση
της. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε χώρο που ορίζεται από τον Πρόεδρο αυτής και
ολοκληρώνει το έργο της καταγραφής μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη
σύστασή της εκδίδοντας σχετική απόφαση κατανομής των πάσης φύσεως
περιουσιακών στοιχείων στους δήμους. Η ανωτέρω απόφαση διαβιβάζεται στον
Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος εκδίδει αμελλητί
διαπιστωτική πράξη λύσης του συνδέσμου ή του νομικού προσώπου και
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περιέλευσης των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων αυτών στους
οικείους δήμους. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Τυχόν κινήσεις ή πράξεις που θα συντελεστούν μετά από το πέρας
της καταγραφής και κατανομής των περιουσιακών στοιχειών του συνδέσμου ή
νομικού προσώπου και μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του
Συντονιστή, καταγράφονται σε συμπληρωματική έκθεση από την Επιτροπή. Εφόσον
προκύπτει ανάγκη ανακατανομής της περιουσίας, η Επιτροπή επιλαμβάνεται άμεσα με
τροποποιητική-συμπληρωματική πράξη της. Ομοίως, εκδίδεται συμπληρωματική
απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι δήμοι που συνιστούσαν τον
σύνδεσμο ή το νομικό πρόσωπο υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε όλα τα ενοχικά και
εμπράγματα δικαιώματα, τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις αυτών, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη διαπιστωτική πράξη, από την ημέρα δημοσίευσής της. Η αναδοχή τυχόν
οφειλών των λυομένων νομικών προσώπων από τους δήμους είναι στερητική.
Ευθύνες νομίμων εκπροσώπων, προέδρων, διαχειριστών, διευθυνόντων συμβούλων,
εντεταλμένων στη διοίκηση και εκκαθαριστών των λυομένων νομικών προσώπων για
φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές εξακολουθούν να υφίστανται. Η κυριότητα
και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί των ακινήτων και δικτύων του συνδέσμου ή
νομικού προσώπου, μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στον δήμο, εντός των διοικητικών
ορίων του οποίου βρίσκονται. Τα κινητά και ο κάθε είδους εξοπλισμός που εξυπηρετεί
ή συνδέεται λειτουργικά με τα ακίνητα που μεταβιβάζονται, μεταφέρεται κατά
προτεραιότητα στον κύριο του ακινήτου ή των δικτύων.
β. Τυχόν ρυθμίσεις οφειλών συνεχίζουν να εξυπηρετούνται από τον δήμο που
αποτελούσε την έδρα του συνδέσμου ή του νομικού προσώπου. Οι δήμοι
υπεισέρχονται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση της απόφασης του Συντονιστή
στις ενεργές συμβάσεις μίσθωσης των ακινήτων που βρίσκονται εντός των
διοικητικών τους ορίων και τα οποία εκμισθώνει ή μισθώνει ο σύνδεσμος ή το
νομικό πρόσωπο. Λοιπές ενεργές συμβάσεις υλοποιούνται από τον δήμο που
αποτελούσε την έδρα του συνδέσμου ή του νομικού προσώπου, προκειμένου να
εισπράξει και να καταβάλλει όλες τις απαιτήσεις και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.
Πράξεις, έργα και δράσεις που έχουν ενταχθεί ή και προτάσεις που έχουν υποβληθεί
για χρηματοδότηση από οποιαδήποτε πηγή με δικαιούχο τον σύνδεσμο ή νομικό
πρόσωπο δύναται να συνεχιστούν από τον δήμο της έδρας αυτού ή από τους δήμους
που αυτά αφορούν. Για την εφαρμογή των ανωτέρω συνάπτονται προγραμματικές
συμβάσεις μεταξύ των εμπλεκομένων δήμων στις οποίες καθορίζονται μεταξύ άλλων
οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις τους, ο τρόπος καταβολής και είσπραξης των ποσών
που τους αφορούν, ο τρόπος απασχόλησης του προσωπικού αυτών εφόσον απαιτείται,
καθώς και οι επιτροπές παρακολούθησης για την υλοποίηση των όρων της σύμβασης.
Εφόσον προκύπτει οικονομική επιβάρυνση ή έσοδο για τους δήμους που δεν
συνυπολογίσθηκαν στην κατανομή των περιουσιακών στοιχείων, αυτά επιμερίζονται
από τον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας του δήμου της έδρας του συνδέσμου
ή του νομικού προσώπου με μοναδικό κριτήριο το μέγεθος του πληθυσμού τους.
γ. Για την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων, συντάσσεται πρωτόκολλο
παράδοσης παραλαβής.
δ. Η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και απόσπασμα
της έκθεσης απογραφής, η οποία περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά
κυριότητα καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα, καταχωρίζονται ατελώς στα
οικεία κτηματολογικά γραφεία.
ε. Από τη λύση του συνδέσμου ή του νομικού προσώπου, οι εκκρεμείς δίκες
συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται ειδική
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διαδικαστική πράξη για καθεμία από αυτές, από τον διάδοχο δήμο επί του
αντικειμένου της δίκης.
στ. Σε περίπτωση αποχώρησης ενός δήμου, από τα νομικά πρόσωπα της παρ.
1, πλην των δημοτικών λιμενικών ταμείων και των συνδέσμων της παρ. 2, χωρίς να
επέρχεται λύση αυτών, εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία των παρ. 4α έως 4ε ως
προς την κατανομή και την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων στον δήμο που
αποχωρεί.
ζ. Στην περίπτωση λύσης νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή αποχώρησης
από αυτά και εφόσον γίνεται ανάληψη των δραστηριοτήτων τους από τους δήμους ή
συνδέσμους, το πάσης φύσεως προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων
μίσθωσης έργου, μεταφέρεται αυτοδικαίως και κατανέμεται, με την ίδια σχέση
εργασίας ή έργου, με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, στους οικείους δήμους, ανάλογα με τον πληθυσμό τους.».
2. Στο άρθρο 156 του ν. 4600/2019 προστίθεται παρ. 16 ως εξής:
«16. Εντός μηνός από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του
Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και με κριτήριο τον πληθυσμό,
κατανέμονται τυχόν αδιανέμητα περιουσιακά στοιχεία των καταργούμενων δήμων και
των νομικών τους προσώπων, συμπεριλαμβανομένων χρηματικών διαθεσίμων και
μετοχικού κεφαλαίου σε πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα.».
Με την αριθμ. 46296/30-04-2020 (ΦΕΚ 1877/18-05-2020/τ.Β΄)
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής
Μακεδονίας ο Σύνδεσμος «Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας
Δήμων Σερβίων και Βελβεντού», στον οποίο συμμετείχε και ο Δήμος Βελβεντού, έχει
ήδη λυθεί.
Για την εκπροσώπηση του Δήμου Βελβεντού στην επιτροπή
καταγραφής και κατανομής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του
συνδέσμου «Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας Δήμων Σερβίων
και Βελβεντού» που ήδη έχει λυθεί προτείνονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Εμμανουήλ
Δημήτριος, ως τακτικό μέλος, Μανώλας Αριστείδης ως αναπληρωματικό μέλος.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω να
αποφασίσει σχετικά.
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, μέσω της
αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την εκπροσώπηση του Δήμου Βελβεντού στην επιτροπή καταγραφής
και κατανομής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του συνδέσμου
«Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας Δήμων Σερβίων και
Βελβεντού» που ήδη έχει λυθεί, από τον Δημοτικό Σύμβουλο κο Εμμανουήλ
Δημήτριο, ως τακτικό μέλος και τον Δημοτικό Σύμβουλο κο Μανώλα Αριστείδη ως
αναπληρωματικό μέλος.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 90/2020.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
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Η Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 30 Σεπτεμβρίου 2020
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Βάϊα Μαλλού
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