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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 6ης/30-10-2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 
Αριθ. απόφασης: 41/2019 
 
ΘΕΜΑ: 
 

Έγκριση σύναψης όρων του σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης  
Δήμου Βελβεντού και  Δήμου Σερβίων για τη μισθοδοσία του 
προσωπικού του Δήμου Βελβεντού. 

 
    Στο Βελβεντό, σήμερα, την 30η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2019, ημέρα της 
εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 8.00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού, συνήλθε σε 
τακτική Συνεδρίαση, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού,  ύστερα από την αριθμ. 
πρωτ. 343/23-10-2019 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 -15- μέλη και 
ονομαστικά οι: 
             Παρόντες                                                        Απόντες 
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος 1 Τράντα Ιωάννα 
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος   2 Θεοχαροπούλου Ελευθερία 
3 Αγγέλης Δημήτριος   
4 Τσιτσιόκας Νικόλαος   
5 Γκίκας Ιωάννης   
6 Εμμανουήλ Δημήτριος   
7 Καμκούτης Θωμάς   
8 Αχίλλας Γεώργιος   
9 Ζορζοβίλης Ζήνων   

10 Κουκόλη Σοφία   
11 Τσέγκος Νικόλαος   
12 Τέτος Νικόλαος   
13 Παπαδημητρίου Ζήνων   
14 Μανώλας Αριστείδης   
15 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 Βρακόπουλος Αντώνιος Πολυφύτου 1 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής 
2 Πούλιος Δημήτριος- Καταφυγίου   
    

 
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου 
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 
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        Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος 
εισηγούμενη το θέμα, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του 
Συμβουλίου τα παρακάτω: 
 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 των, από 01-09-
2019, καταργήθηκε ο Δήμος Σερβίων – Βελβεντού 
 Στην παρ. 10 του άρθρου 157 του ίδιου νόμου (4600/2019) αναφέρεται:  
 «10. Η μισθοδοσία και οι κάθε είδους απολαβές ή αντιμισθίες του πάσης φύσεως 
προσωπικού και των αιρετών όλων των συνιστώμενων δήμων, για διάστημα που δεν 
υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την έναρξη λειτουργίας αυτών, καταβάλλονται από 
τον εκκαθαριστή μισθοδοσίας του καταργούμενου δήμου και, αντίστοιχα, από την 
οικονομική υπηρεσία του νέου δήμου στον οποίον αυτός θα παρέχει τις υπηρεσίες 
του.» 
 Επίσης στην παρ.12 του άρθρου 157 του Ν.4600/2019 αναφέρεται: 
 «Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019, οι προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ 
συνιστώμενων δήμων που προήλθαν από την κατάργηση του αντίστοιχου δήμου, 
μπορούν να συνάπτονται κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων του άρθρου 100 του ν. 
3852/2010 και δεν υπόκεινται σε προσυμβατικό έλεγχο.» 
 Στη συνέχεια με τις διατάξεις του άρθρου 18 «Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής 
των άρθρων 155 και 157 του ν.4600/2019 (Α’ 43)» του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-
08-2019/τ Α’) τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν τα προαναφερόμενα άρθρα και με 
την παρ.7 του άρθρου 10 του N.4625/19 (ΦΕΚ 139/31-08-2019/τ A’) 
αντικαταστάθηκε το α΄εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 18 του ν. 4623/2019, 
ως εξής: 
«7. Για την εφαρμογή των παραγράφων 7 έως 10, συνάπτονται προγραμματικές 
συμβάσεις μεταξύ του δήμου που αποτελούσε την έδρα του καταργούμενου και των 
λοιπών εμπλεκομένων δήμων.» 
 Στις παραγράφους 10 & 11 του άρθρου 18 του ν.4623/2019 αναφέρονται:  
 «10. Η διαδικασία εκκαθάρισης και καταβολής της μισθοδοσίας των 
εργαζομένων σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου του ν. 4600/2019 
αφορά και στην ενταλματοποίηση και πληρωμή των σχετικών δαπανών από 
τον οικείο δήμο. 
11. Για την εφαρμογή των παραγράφων 7 έως 10, συνάπτονται προγραμματικές 
συμβάσεις μεταξύ του δήμου που αποτελούσε την έδρα του καταργούμενου και των 
λοιπών εμπλεκομένων δήμων. Σε αυτές καθορίζονται μεταξύ άλλων οι υποχρεώσεις 
και απαιτήσεις των συμβαλλόμενων φορέων, 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/και έσοδο για τους δήμους, 
που δεν συνυπολογίστηκαν στην κατανομή των περιουσιακών στοιχείων και αφορούν 
τουλάχιστον δύο δήμους, επιμερίζονται από τον προϊστάμενο της οικονομικής 
υπηρεσίας του εν λόγω δήμου, με μοναδικό κριτήριο το μέγεθος του πληθυσμού τους. 
Η δαπάνη μισθοδοσίας, αφορά στο σύνολό της αποκλειστικά τον δήμο που 
απασχολεί το αντίστοιχο προσωπικό.» 
 Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων και από το γεγονός ότι ο 
εκκαθαριστής μισθοδοσίας του καταργούμενου Δήμου υπηρετεί στον Δήμο Σερβίων, 
προκύπτει η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερβίων και του 
Δήμου Βελβεντού για τη μισθοδοσία του προσωπικού του Δήμου Βελβεντού, ως εξής:  
1. Ο Δήμος Σερβίων έχει την υποχρέωση εκκαθάρισης και καταβολής της μισθοδοσίας 

των εργαζομένων του Δήμου Βελβεντού για το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος – 
Οκτώβριος 2019, 

2. Ο Δήμος Βελβεντού οφείλει να αποδώσει στον Δήμο Σερβίων τα ποσά των 
δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού του, που πληρώθηκαν ή θα πληρωθούν από 
το Δήμο Σερβίων.  

 Στη συνέχεια η Πρόεδρος, κάλεσε το κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά. 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/4623/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/4623/
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 Το δημοτικό συμβούλιο μετά την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις 
στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και 
αφού έλαβε  υπόψη:  
• Τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος  κυρώθηκε με τον  Ν. 
3463/2006 (ΦΕΚ 114/08-06-2016/τ.Α’) και ισχύει σήμερα σε συνδυασμό με το Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 100 
«Προγραμματικές συμβάσεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει 
σήμερα, 
• Το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ του Δήμου Βελβεντού και 
του Δήμου Σερβίων για την μισθοδοσία του προσωπικού του Δήμου Βελβεντού για το 
χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2019, σύμφωνα με τους όρους που 
περιλαμβάνονται αναλυτικά στο σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης  που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.   
2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης. 
 
          Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 41/2019. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
ακολούθως. 

Η Πρόεδρος 
(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 
(υπογραφές) 

 
Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό 31 Οκτωβρίου 2019 
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού  

 
 
 
 

Βάϊα Μαλλού 
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