ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 8ης/25-11-2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 67/2019
ΘΕΜΑ:
Έκτακτο

Καθορισμός Εισφορών στον Σύνδεσμο Δήμων Σερβίων και
Βελβεντού «Προσχολικής Αγωγής, Παιδείας και Κοινωνικής
Μέριμνας.

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 25η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα της
εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 7.30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού, συνήλθε σε
τακτική Συνεδρίαση, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ.
πρωτ. 758/21-11-2019 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 -16- μέλη και
ονομαστικά οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
1 Κουκόλη Σοφία
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
3 Αγγέλης Δημήτριος
4 Τσιτσιόκας Νικόλαος
5 Γκίκας Ιωάννης
6 Εμμανουήλ Δημήτριος
7 Καμκούτης Θωμάς
8 Αχίλλας Γεώργιος
9 Ζορζοβίλης Ζήνων
10 Τράντα Ιωάννα
11 Τσέγκος Νικόλαος
12 Τέτος Νικόλαος
13 Παπαδημητρίου Ζήνων
14 Μανώλας Αριστείδης
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
16 Γκαμπράνη Ειρήνη
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,Πρόεδρος
1 Μυλωνά Κατίνα
2 Κουκάλης Ζήνων
2 Τζάτσου Βάϊα
3 Μύρος Δημήτριος
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
5 Παπανδρίτσα Μαρία
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
2 Βρακόπουλος Αντώνιος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Στην αρχή της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης, η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα:
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«Καθορισμός Εισφορών στον Σύνδεσμο Δήμων Σερβίων και Βελβεντού
«Προσχολικής Αγωγής, Παιδείας και Κοινωνικής Μέριμνας» 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 τη συνεδρίαση με το έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η
Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος είπε τα εξής:
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 81810/18-11-2019 του ΥΠΕΣ – Τμήμα Νομικών
Προσώπων Τ.Α., τα Νομικά Πρόσωπα των καταργούμενων δήμων μετατρέπονται
αυτοδικαίως σε Συνδέσμους (αρ.156 ν.4600/2019 παρ. 2,4), με ανάλογη εφαρμογή
των άρθρων 245 και 250 του ν. 3463/2006, όπως ισχύουν.
Επιπλέον, σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο επειδή, από 1-9-2019 τα
Ν.Π.Δ.Δ λειτουργούν αυτοδικαίως ως σύνδεσμοι, οι Συντονιστές των οικείων
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προβαίνουν στην προσαρμογή των συστατικών
πράξεων εκάστου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου των καταργούμενων
δήμων σε σύνδεσμο, οι οποίες δημοσιεύονται στο ΦΕΚ, αφού έχουν ληφθεί οι
αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων με τις οποίες καθορίζονται οι εισφορές που
πρέπει να καταβάλλει κάθε Δήμος.
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 την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, την
αποχώρησή τους από τον Σύνδεσμο και τη 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 ΚΔΚ.
Σημειώνεται ότι η αποχώρηση αυτή κρίνεται σκόπιμο να υλοποιηθεί μετά τη
δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης προσαρμογής του Ν.Π.Δ.Δ.
σε σύνδεσμο, καθώς και της συγκρότησης των οργάνων διοίκησής του, προκειμένου
να τύχουν εφαρμογής τα προβλεπόμενα στα τρία τελευταία εδάφια της παρ.4 του
άρθρου 245 του ΚΔΚ.
Με την ΚΥΑ οικ. 55905/29-07-2019 (ΦΕΚ 3054/29-07-2019/τ’Β΄), δόθηκαν
οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των Δήμων και των Νομικών
Προσώπων, οικονομικού έτους 2020, όπου στην ομάδα Εσόδων Ι και στον Κ.Α. 07.
(Λοιπά τακτικά έσοδα – Επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων από Δήμους ), εγγράφεται
το ποσό που λαμβάνει το Νομικό Πρόσωπο από τους Δήμους.
Έχοντας υπόψη τις ανωτέρω οδηγίες περί κατάρτισης των προϋπολογισμών,
στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 του Συνδέσμου
«Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας», Δήμων Σερβίων και
Βελβεντού, το ανώτερο ποσό που δύναται να εγγραφεί στον Κ.Α. 07., του
προϋπολογισμού του Συνδέσμου ανέρχεται σε 434.200,00 Ευρώ, ως επιχορήγηση
του Συνδέσμου από τους Δήμους Σερβίων και Βελβεντού.
Ενόψει των ανωτέρω και προκειμένου ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης να προβεί στην προσαρμογή της συστατικής πράξης του Νομικού
προσώπου δημοσίου δικαίου του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού σε Σύνδεσμο
και να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, θα πρέπει :
1. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βελβεντού να καθορίσει τις ετήσιες
εισφορές που θα καταβάλει στο Σύνδεσμο, για την κάλυψη των λειτουργικών του
αναγκών.
2. Να αποστείλει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στον Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου να προβεί στην προσαρμογή της συστατικής
πράξης του ΝΠΔΔ «Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας» Δήμου
Σερβίων – Βελβεντού σε Σύνδεσμο σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκυκλίου.
Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση και αφού έθεσε τις
απόψεις και τις προτάσεις στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα
μαγνητοφωνημένα πρακτικά,
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Έχοντας υπόψη:
•
τις διατάξεις:
α) των άρθρων 245-250 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος κυρώθηκε με
τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08-06-2016/τ.Α’)
β) των άρθρων 154-158 Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/09-03-2019/τ.Α’)
•
τις αριθμ. 35/2011(ΦΕΚ 1056/30-05-2011/τ.Β΄), 190/2011 (ΦΕΚ 2100/2109-2011/τ.Β’) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων – Βελβεντού
•
την εγκύκλιο αριθμ. 81810/18-11-2019 του ΥΠΕΣ – Τμήμα Νομικών
Προσώπων Τ.Α., περί προσαρμογής των συστατικών πράξεων των Νομικών Προσώπων
σε σύνδεσμο
•
την ΚΥΑ οικ. 55905/29-07-2019 (ΦΕΚ 3054/29-07-2019/τ.Β’) περί παροχής
οδηγιών κατάρτισης του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020
•
την αριθμ. 5/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού
•
το σκοπό λειτουργίας του Συνδέσμου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Καθορίζει την εισφορά που θα καταβάλλει ο Δήμος Βελβεντού στον Σύνδεσμο
«Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας» των Δήμων Σερβίων και
Βελβεντού για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών ως εξής:
i) Ετήσια τακτική εισφορά (επιχορήγηση) ποσού εκατό χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα
ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (100.951,50 €) για κάθε έτος λειτουργίας του
Συνδέσμου.
ιι) Έκτακτες εισφορές το ύψος των οποίων διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε
ανάγκες και οι οποίες δεν μπορούν να προσδιοριστούν.
2. Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κ.Α. 00.6721.01 του
προϋπολογισμού του Δήμου Βελβεντού, ύψους 100.951,50 € για το οικονομικό έτος
2020 και ύψους 67.301,00 € για το οικονομικό έτος 2021.
3. H απόφαση να υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής
Μακεδονίας, προκειμένου η συστατική πράξη του Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου «Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Σερβίων –
Βελβεντού» να προσαρμοστεί σε Σύνδεσμο.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 67/2019.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό 26 Νοεμβρίου 2019
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Βάϊα Μαλλού
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