ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 6/2021 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 89/2021
Πεξίιεςε
Αλαβνιή ζπδήηεζεο θαη ιήςεο απφθαζεο επί
ηνπ 3νπ ζέκαηνο «Έγθξηζε ή κε α) ζπκκεηνρήο
ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο ζηελ ελεξγεηαθή θνηλφηεηα
κε ηελ επσλπκία «Δλεξγεηαθή θνηλφηεηα
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ΒΔΡΜΗΟΝ» θαη β)
νξηζκνχ εθπξνζψπνπ».
ήκεξα 21 Απριλίοσ ηνπ έηνπο 2021 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάρηη θαη ψξα 17:00
ζπλήιζε δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, χζηεξα απφ ηελ κε
εκεξνκελία 16-04-2021 γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δφζεθε ζ’ φινπο ηνπο
πκβνχινπο, ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 67 ηνπ λ.3852/2010, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019, ηεο ππ’ αξηζ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 3060 ΚΤΑ
(ΦΔΚ Β΄ 89/16-1-2021) θαη ηεο ππ’ αξηζ. 60249/22-9-2020 εγθπθιίνπ ηνπ Τπ.Δζσηεξηθψλ.
Γηαπηζηψζεθε φηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ επί
ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 40 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδφπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Α.πκεσλίδνπ
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8)
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβφπνπινο, 11) Θ.
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξφπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18)
Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20) Κ.Παινπθίδεο, 21)
Γ.Ππξηλφο, 22)Υ.Σζηνχληαο, 23)Ν.Λαδφπνπινο, 24) Π.Παπιίδεο,
25) Μ. νπκειίδεο, 26) Γ.Γνπιηίδεο, 27) Γ.Μηραειίδεο,
28)Υ.Κειεζίδεο, 29) Ν.Αγγέινπ, 30) Β.ηεθαλφπνπινο, 31)
Α.Μαξθνχιεο, 32) Κ.Σξνρφπνπινο, 33) .ηνπγηάλλνο,
34)Κ.Θενδσξίδεο, 35) Π.Μνπρηάξε, 36)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 37)
Γ.Ράιιε, 38) Γ.Γεκεξηδίδεο, 39) Γ.Μειηφπνπινο, 40)
Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
.Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνχινπ, Δ.Υεηκσλφπνπινο, Α.Εεζηφπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο, Η.Βνξγηαηδίδεο,
Γ.Ληιηφπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο, Η.ηδεξφπνπινο,
Ν.Μαξγαξηηφπνπινο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκψλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βχδαο, Γ.ίηαο,
Δ.Παγνχξαο, Π. Πνηακφπνπινο, Α.Πηηνχιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε απνρψξεζε ν θ. Θ.Κνξσλάο.
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 87/2021 πξνζήιζε ν θ. Λ.Αζιαλίδεο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 88/2021 απνρψξεζε ν θ. .ηνπγηάλλνο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 89/2021 απνρψξεζε ν θ. Η.Σζαλαμίδεο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 92/2021 απνρψξεζε ν θ. .Αζιάλνγινπ
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 93/2021 απνρψξεζαλ νη θ.θ Π.Παπιίδεο θαη Γ.Γνπιηίδεο
6) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 94/2021 απνρψξεζε ν θ. Γ.Μηραειίδεο
7) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 97/2021 απνρψξεζε ν θ. Α.Λαδαξίδεο

ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην απφ 15-4-2021 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ ηερληθψλ Αιεμάλδξνπ
Σζαρνπξίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4513/2018
ΑΡΘΡΟΝ-1.
Ζ Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα (ΔΚνηλ) είλαη αζηηθφο ζπλεηαηξηζκφο απνθιεηζηηθνχ ζθνπνχ κε
ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ.1 ηνπ
Αξζ-2 ηνπ Ν-4430/16 (ΦΔΚ-205/Α/16), θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα, ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο ελεξγεηαθήο έλδεηαο θαη ηελ πξναγσγή ηεο ελεξγεηαθήο αεηθνξίαο, ηελ
παξαγσγή, απνζήθεπζε, ηδηνθαηαλάισζε, δηαλνκή θαη πξνκήζεηα ελέξγεηαο, ηελ ελίζρπζε ηεο
ελεξγεηαθήο απηάξθεηαο θαη αζθάιεηαο ζε λεζησηηθνχο δήκνπο, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηεο
ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ζηελ ηειηθή ρξήζε ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, κέζσ ηεο
δξαζηεξηνπνίεζεο ζηνπο ηνκείο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ), ηεο πκπαξαγσγήο
Ζιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο Τςειήο Απφδνζεο (ΖΘΤΑ), ηεο νξζνινγηθήο ρξήζεο ελέξγεηαο,
ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, ησλ βηψζηκσλ κεηαθνξψλ, ηεο δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο θαη ηεο
παξαγσγήο, δηαλνκήο θαη πξνκήζεηαο ελέξγεηαο.
ΑΡΘΡΟΝ-2
Μέιε Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο
1. Μέιε κηαο Δ. Κνηλ. κπνξεί λα είλαη:
α) Φπζηθά πξφζσπα κε πιήξε δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα,
β) λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ εθηφο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
(ΟΣΑ) α θαη β βαζκνχ ή λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ,
γ) ΟΣΑ α βαζκνχ ηεο ίδηαο Πεξηθέξεηαο εληφο ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε έδξα ηεο ΔΚνηλ ή
επηρεηξήζεηο απηψλ, θαη' εμαίξεζε ηνπ Αξζ-107 ηνπ Ν-3852/10 (ΦΔΚ-87/Α/10),
δ) ΟΣΑ β βαζκνχ ηεο έδξαο ηεο ΔΚνηλ, θαη' εμαίξεζε ηνπ Αξζ-107 ηνπ Ν-3852/10.
2. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο κειψλ ηεο ΔΚνηλ είλαη:
α) Πέληε (5), αλ ηα κέιε είλαη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ εθηφο ησλ ΟΣΑ ή
λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή θπζηθά πξφζσπα,
β) ηξία (3), αλ ηα κέιε είλαη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή θπζηθά
πξφζσπα, απφ ηα νπνία ηα δχν (2) ηνπιάρηζηνλ είλαη ΟΣΑ,
γ) δχν (2), αλ ηα κέιε είλαη κφλν ΟΣΑ α βαζκνχ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ κε πιεζπζκφ θάησ
απφ ηξεηο ρηιηάδεο εθαηφ (3.100) θαηνίθνπο ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή.
3. Σνπιάρηζηνλ ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ζπλ έλα ησλ κειψλ πξέπεη λα ζρεηίδνληαη κε
ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ε έδξα ηεο ΔΚνηλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα θπζηθά πξφζσπα- κέιε λα
έρνπλ πιήξε ή ςηιή θπξηφηεηα ή επηθαξπία ζε αθίλεην ην νπνίν βξίζθεηαη εληφο ηεο Πεξηθέξεηαο
ηεο έδξαο ηεο Δ.Κνηλ. ή λα είλαη δεκφηεο δήκνπ ηεο Πεξηθέξεηαο απηήο, ελψ ηα λνκηθά πξφζσπα
κέιε λα έρνπλ ηελ έδξα ηνπο εληφο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεο έδξαο ηεο Δ.Κνηλ.
4. Ννκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ΟΣΑ α θαη β βαζκνχ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ
ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία Δ.Κνηλ. σο κέιε θαηά παξέθθιηζε ηεο παξ.3 ηνπ Αξζ-2 ηνπ Ν-1667/86.
ΑΡΘΡΟΝ-3
πλεηαηξηζηηθέο Μεξίδεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο
1. Κάζε κέινο κπνξεί λα θαηέρεη πέξαλ ηεο ππνρξεσηηθήο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο θαη κία
ή πεξηζζφηεξεο πξναηξεηηθέο ζπλεηαηξηζηηθέο κεξίδεο, κε αλψηαην φξην ζπκκεηνρήο ζην
ζπλεηαηξηζηηθφ θεθάιαην ην 20%, κε εμαίξεζε ηνπο ΟΣΑ πνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην
ζπλεηαηξηζηηθφ θεθάιαην κε αλψηαην φξην:
α) Σν πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) γηα ηνπο ΟΣΑ α βαζκνχ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ κε
πιεζπζκφ θάησ απφ ηξεηο ρηιηάδεο εθαηφ (3.100) θαηνίθνπο ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία
απνγξαθή,
β) ην ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) γηα ηνπο ινηπνχο ΟΣΑ.
2. Κάζε κέινο, αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ πνπ θαηέρεη,
ζπκκεηέρεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε κε κία κφλν ςήθν.

3. Ζ κεηαβίβαζε ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο ζε κέινο ή ζε ηξίην πξφζσπν γίλεηαη κφλν
χζηεξα απφ ζπλαίλεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην δελ ζπλαηλεί ζηε
κεηαβίβαζε, φηαλ εμαηηίαο απηήο ηεο κεηαβίβαζεο παχεη λα ζπληξέρεη κία απφ ηηο πξνυπνζέζεηο
ηνπ Αξζ-2 ή ηνπ Αξζ-6 παξ.4. Ζ απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα κεηαβίβαζε
ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο θαηαρσξείηαη ζην Μεηξψν ΔΚνηλ ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ
(ΓΔΜΖ) ηνπ Αξζ-8.
ΑΡΘΡΟΝ-6
Γηάζεζε πιενλαζκάησλ ρξήζεο
1. Απφ ηα πιενλάζκαηα έθαζηεο ρξήζεο ηεο ΔΚνηλ παξαθξαηείηαη ηνπιάρηζηνλ ην δέθα
ηνηο εθαηφ (10%) γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ. Ζ παξαθξάηεζε δελ είλαη
ππνρξεσηηθή φηαλ ην χςνο ηνπ απνζεκαηηθνχ είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην χςνο ηνπ
ζπλεηαηξηζηηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΔΚνηλ.
2. Σα πιενλάζκαηα ηεο ρξήζεο δελ δηαλέκνληαη ζηα κέιε, αιιά παξακέλνπλ ζηελ Δ.Κνηλ.
ππφ ηε κνξθή απνζεκαηηθψλ θαη δηαηίζεληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο κε απφθαζε ηεο γεληθήο
ζπλέιεπζεο.
3. Δηδηθά, γηα ΔΚνηλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ απνθιεηζηηθά ΟΣΑ α ή β βαζκνχ ηεο
Πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα ηεο ε ΔΚνηλ θαη γηα ΔΚνηλ πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε
λεζησηηθφ δήκν κε πιεζπζκφ θάησ απφ ηξεηο ρηιηάδεο εθαηφ (3100) θαηνίθνπο, ζχκθσλα κε ηελ
ηειεπηαία απνγξαθή, εθφζνλ ζπκκεηέρεη ζηελ ΔΚνηλ ΟΣΑ α ή β βαζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ
νπνία έρεη ηελ έδξα ηεο ε ΔΚνηλ, κπνξεί κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ πιενλαζκάησλ ρξήζεο ηεο ΔΚνηλ
λα δηαηίζεηαη γηα δξάζεηο θνηλήο σθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επάξθεηα
θαη ηνλ αλεθνδηαζκφ πξψησλ πιψλ, θαπζίκσλ θαη λεξνχ κεηά ηελ παξαθξάηεζε ηνπ ηαθηηθνχ
απνζεκαηηθνχ ηεο παξ.1.
4. Δ.Κνηλ. ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) κέιε ή δέθα (10)
πξνθεηκέλνπ γηα ΔΚνηλ κε έδξα ζε λεζησηηθφ δήκν κε πιεζπζκφ θάησ απφ ηξεηο ρηιηάδεο εθαηφ
(3.100) θαηνίθνπο ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή, θαη ην 50% ζπλ έλα εμ απηψλ είλαη
θπζηθά πξφζσπα, κπνξνχλ λα δηαλέκνπλ ζηα κέιε ηνπο ηα πιενλάζκαηα ηεο ρξήζεο κεηά ηελ
αθαίξεζε ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ ηεο παξ.1, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζην
θαηαζηαηηθφ. Ζ πξνυπφζεζε ηεο πιεηνςεθηθήο ζπκκεηνρήο θπζηθψλ πξνζψπσλ ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, πξέπεη λα πιεξνχηαη θαηά ηε ζχζηαζε ηεο ΔΚνηλ θαη θαζ' φιε ηε
δηάξθεηά ηεο.
Ζ Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα κε ηελ επσλπκία «Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα Πεξηνξηζκέλεο
Δπζχλεο ΒΔΡΜΗΟΝ» ππέβαιε ηελ ππ αξηζ πξση 4222/10-3-2021αίηεζε πξνο ηνλ Γήκν Βέξνηαο,
ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα εμήο:
Ζ ελεξγεηαθή Κνηλφηεηα ηδξχζεθε λφκηκα ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2020 κε βάζε ην απφ
07/01/2020 θαηαζηαηηθφ πνπ θαηαρσξήζεθε λφκηκα ζηα βηβιία ηνπ Δηξελνδηθείνπ Βεξνίαο θαη
δεκνζηεχζεθε ζην ΓΔΜΖ.
Έθηνηε ζηα πιαίζηα εθπιήξσζεο ησλ θαηαζηαηηθψλ ζθνπψλ ηεο, έρεη ζεκειηψζεη
δηθαηψκαηα έγθξηζεο ππαγσγήο εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα ππαρζνχλ ζην δίθηπν Γηαλνκήο
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΓΔΓΖΔ). Τπέβαιε ζρεηηθά ζηνλ ΓΔΓΖΔ αηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ
εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ ζε επηά (7) αγξνηεκάρηα πνπ έρεη ήδε κηζζψζεη θαη έρνπλ
νξηζηηθνπνηεζεί νη αηηήζεηο κε αξηζκνχο πξσηνθφιινπ 6535/26-3- 2020, 6587/7-4-2020, 6532/225-2020, 9863/22-5-2020, 3730/28-7-2020, 16363/29-7- 2020, 15601/25-1-2021.
Πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη θαλείο αξηζκφ πξσηνθφιινπ ζηνλ ΓΔΓΓΖΔ είλαη ε πεξηβαιινληηθή
αδεηνδφηεζε ηνπ έξγνπ, ε δέζκεπζε ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο κε ηίηιν ηδηνθηεζίαο ή κηζζσηήξην
ηνπιάρηζηνλ 20εηνχο δηάξθεηαο ζπλνδεπφκελν απφ απνδεηθηηθφ TAXIS, ψζηε ηεθκαίξεηαη ε
σξηκφηεηα ησλ αηηήζεσλ ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο.
ηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ησλ δξάζεσλ θαη κεηά απφ νκφθσλε απφθαζε ησλ
ζπλεηαίξσλ, ε ΔΚ απνθάζηζε ηελ είζνδν σο λένπ κέινπο ηνπ Γήκνπ Βεξνίαο κε ηνλ αθφινπζν
ηξφπν:
Ζ εθ ησλ ζπλεηαίξσλ νκφξξπζκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία ΑΛ-ΓΔΩ ΟΔ πνπ εδξεχεη ζηε
Βέξνηα θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζα κεηαβηβάζεη κία ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα (ππνρξεσηηθή) ζην

Γήκν Βεξνίαο ιφγσ δσξεάο, αμίαο νλνκαζηηθήο 1,5 €, ηνπ φινπ θεθαιαίνπ. Δπίζεο ε εθ ησλ
ζπλεηαίξσλ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία ΓΑ Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο Δγθαηαζηάζεσλ ΑΔ
πνπ εδξεχεη ζηε Βέξνηα θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζα κεηαβηβάζεη ζην Γήκν Βεξνίαο ιφγσ
δσξεάο δηαθφζηεο ελελήληα ελλέα (299) πξναηξεηηθέο ζπλεηαηξηζηηθέο κεξίδεο, αμίαο εθάζηεο 1,5
€.
Έηζη ελ ζπλφισ ν Γήκνο Βεξνίαο ζα απνθηήζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηεο Δλεξγεηαθήο
Κνηλφηεηαο έρνληαο απνθηήζεη πνζνζηφ 3% ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ θαηά ηα άλσ.
Γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ ιεθζεί ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο Δλεξγεηαθήο
Κνηλφηεηαο ηηο νπνίεο φκσο ζα πξέπεη λα απνδερζεί θαη εγθξίλεη ν Γήκνο Βεξνίαο. Παξαθαινχκε
ινηπφλ λα απνδερζεί ν Γήκνο ηε δσξεά ζπλνιηθήο αμίαο ηεηξαθνζίσλ πελήληα επξψ (450 €) φζν
θαη ε νλνκαζηηθή ηνπο αμία, ψζηε λα ιεθζνχλ νη απνθάζεηο γηα ηηο νπνίεο είλαη αλαγθαία ε
ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Βεξνίαο ψζηε γίλνπλ νη θαηά Νφκν δεκνζηεχζεηο ζην ΓΔΜΖ θαη ηππηθψο
λα ππνβιεζεί αίηεζε εγγξαθήο ηνπ σο κέινπο ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο.
Δμ άιινπ είλαη αλαγθαίν λα νξηζζεί θαη εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ Βεξνίαο ν νπνίνο ζα
εθπξνζσπεί ην Γήκν θαη ζα αζθεί ηα δηθαηψκαηά ηνπ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο θαη ζα ππνγξάθεη
ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
Δπηζεκαίλνπκε φηη κε ηδηαίηεξε απφθαζε ησλ κειψλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, φινη νη
ζπλεηαίξνη ζα δειψζνπλε πξνο ην Γήκν Βεξνίαο φηη εθφζνλ απνδερζεί ηελ δσξεά θαη ηε
ζπκκεηνρή ζηελ Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα αλαιακβάλνπλ λα θαιχςνπλ εμ ηδίσλ ηελ επζχλε ηνπ
κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο αμίαο ηεο κεξίδαο ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ην Νφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ σο
θαη θάζε άιιε ππνρξέσζή ηνπ σο εηαίξνπ πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην κέιινλ έλαληη ηεο
Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο θαη λα ηνλ θαηαζηήζνπλ θαη δηαηεξήζνπλ αβιαβή ζε νπνηαδήπνηε
πεξίπησζε κπνξεί λα αλαθχςεη δήηεκα επζχλεο ηνπ Γήκνπ, πνπ ζε θάζε πεξίπησζε πεξηνξίδεηαη
ζηελ αμία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ. Παξαθαινχκε γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο.»
Δπίζεο, ζηελ ππ αξηζ πξση 2851/2021 αίηεζε πνπ θαηέζεζε ε εηαηξεία Γ.Α. ΤΠΖΡΔΗΔ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΑΔ ζρεηηθά κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο ζηελ
Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα κε ηελ επσλπκία «Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο
ΒΔΡΜΗΟΝ» κε έδξα ηε Βέξνηα, αλαθέξεηαη: «ζην πιαίζην ησλ πξφζθαησλ αιιαγψλ ηεο
λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, νη Δλεξγεηαθέο θνηλφηεηεο πνπ
αλαπηχζζνπλ θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο, γηα λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνγξάθνπλ ζπκβάζεηο
ιεηηνπξγηθήο ελίζρπζεο εθηφο αληαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ππνβνιήο πξνζθνξψλ γηα ηζρχ
κεγαιχηεξεο ηνπ 1MW, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2021 κέρξη θαη ηελ 31
Γεθεκβξίνπ 2021, φπσο ξεηά αλαθέξεηαη ζηελ παξ Α3 ηεο 125699/4613/30-12-2020 εγθπθιίνπ
ηνπ ΤΠΔΝ, ρξεηάδεηαη λα έρνπλ σο κέινο ηνπο θαη έλαλ Οξγαληζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο».
Σν γξαθείν Ννκηθψλ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο κε ην 5157/30-3-2021 έγγξαθν γλσκνδνηεί:
«Καηαξρήλ φπσο νξίδεηαη απφ ηελ νηθεία λνκνζεζία, πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ησλ δήκσλ λα
ζπκκεηέρνπλ σο εηαίξνη ζε (αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο) Δλεξγεηαθέο Κνηλφηεηεο. Απφ ηελ
επηζθφπεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο κε ηελ επσλπκία «Δλεξγεηαθή
Κνηλφηεηα Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ΒΔΡΜΗΟΝ», ζπλάγεηαη φηη πξφθεηηαη γηα αζηηθφ
ζπλεηαηξηζκφ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. χκθσλα πεξαηηέξσ κε ην άξζξν 13 ηνπ θαηαζηαηηθνχ
θάζε ζπλεηαίξνο επζχλεηαη έλαληη ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη ησλ πηζησηψλ απηνχ αιιειεγγχσο έσο
ηνπ πνζνχ ηεο αμίαο ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο ηνπ κεξίδαο.
Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ θαη ηεο πξφζεζεο δσξεάο ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ αμίαο 450
επξψ ζην Γήκν Βέξνηαο, πξνθχπηεη φηη ζε θάζε πεξίπησζε ε επζχλε ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο, απφ ηε
ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ αλσηέξσ ζπλεηαηξηζηηθή επηρείξεζε - Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα, εμαληιείηαη
ζηελ αμία ηεο κεξίδαο ηνπ, άιισο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο, ήηνη ζε
πνζφ 450 επξψ.
Καηά ηα ινηπά ζε φηη αθνξά ην ππφ θξίζε θαηαζηαηηθφ, απηφ δηέπεηαη ρσξίο απνθιίζεηο
απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4513/2018 θαη δελ πθίζηαηαη λνκηθφ ή άιιν θψιπκα ζπκκεηνρήο ηνπ
Γήκνπ Βέξνηαο ζηελ ελ ιφγσ Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα, απνκέλεη ζπλεπψο ζηα αξκφδηα φξγαλα λα
θξίλνπλ ηε ζθνπηκφηεηα ηεο απνδνρήο ε κε ηεο ελ ιφγσ αίηεζεο.»

χκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο «ε κεηαβίβαζε ζπλεηαηξηζηηθήο
κεξίδαο ζε κέινο ή ηξίην πξφζσπν γίλεηαη κφλν χζηεξα απφ ζπλαίλεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ »
χκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν3852/2010 «Αξκνδηφηεηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο» ηζη)
Απνθαζίδεη γηα ηελ απνδνρή θιεξνλνκηψλ, θιεξνδνζηψλ θαη δσξεψλ πξνο ηνλ Γήκν.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ 102/2021 απφθαζε, απνδέρεηαη ηελ πξνο ηνλ Γήκν
Βέξνηαο δσξεά κεηνρψλ ζπλνιηθήο αμίαο 450,00€ (Μία(1) ππνρξεσηηθή θαη 299 πξναηξεηηθέο)
φζν θαη ε νλνκαζηηθή ηνπο αμία θαη ζπγθεθξηκέλα κηαο (1) ππνρξεσηηθήο ζπλεηαηξηζηηθήο
κεξίδαο νλνκαζηηθήο αμίαο 1,50€ απφ ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΑΛ-ΓΔΩ ΟΔ» θαη
δηαθφζηεο ελελήληα ελλέα (299) πξναηξεηηθέο ζπλεηαηξηζηηθέο κεξίδεο νλνκαζηηθήο αμίαο
1,50€/εθάζηε θαη ζπλνιηθά 448,50€(299Υ1,50€=448,50€) απφ ηελ Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ
επσλπκία «ΓΑ Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο Δγθαηαζηάζεσλ ΑΔ», πνπ φιεο καδί αληηζηνηρνχλ ζε
πνζνζηφ 3% ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο κε ηελ επσλπκία
«Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ΒΔΡΜΗΟΝ».
Πξνθεηκέλνπ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα απνθαζίζεη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ
Βέξνηαο
ζηελ Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα κε ηελ επσλπκία «Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα Πεξηνξηζκέλεο
Δπζχλεο ΒΔΡΜΗΟΝ», ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί:
1) Απφθαζε ησλ κειψλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, φπνπ φινη νη ζπλεηαίξνη ζα δειψλνπλ
πξνο ηνλ Γήκν Βέξνηαο φηη αλαιακβάλνπλ λα θαιχςνπλ εμ ηδίσλ ηελ επζχλε ηνπ, κέρξη ηνπ
πνζνχ ηεο αμίαο ηεο κεξίδαο ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ σο θαη θάζε
άιιε ππνρξέσζή ηνπ σο εηαίξνπ πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην κέιινλ έλαληη ηεο Δλεξγεηαθήο
Κνηλφηεηαο θαη φηη ζα ηνλ θαηαζηήζνπλ θαη δηαηεξήζνπλ αβιαβή ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε
κπνξεί λα αλαθχςεη δήηεκα επζχλεο ηνπ Γήκνπ, πνπ ζε θάζε πεξίπησζε πεξηνξίδεηαη ζηελ αμία
ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ.
2) Απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο, κε ηελ νπνία ζα
εγθξίλεηαη ε κεηαβίβαζε κηαο ππνρξεσηηθήο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο απφ ηελ εηαηξεία κε ηελ
επσλπκία «ΑΛ-ΓΔΩ Ο.Δ.» θαη δηαθνζίσλ ελελήληα ελλέα (299) πξναηξεηηθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ
κεξίδσλ απφ ηελ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΓΑ Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο Δγθαηαζηάζεσλ
Α.Δ.».
Ζ Δλεξγεηαθή θνηλφηεηα κε ηελ ππ αξηζ πξση 6677/15-4-2021 αίηεζε πξνζθφκηζε
1) Σελ απφ 8-3-2021 απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ, κε ηελ νπνία
εγθξίλεηαη ε κεηαβίβαζε κεξίδσλ ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο πξνο ην Ννκηθφ Πξφζσπν
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Γήκνο Βέξνηαο» ρσξίο αληάιιαγκα (ιφγσ δσξεάο)
Δηδηθφηεξα :
Ζ εθ ησλ ζπλεηαίξσλ νκφξξπζκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία ΑΛ-ΓΔΩ ΟΔ πνπ εδξεχεη ζηε
Βέξνηα θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζα κεηαβηβάζεη κία ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα (ππνρξεσηηθή) ζην
Γήκν Βεξνίαο ιφγσ δσξεάο, αμίαο νλνκαζηηθήο 1,5 €, ηνπ φινπ θεθαιαίνπ.
Δπίζεο ε εθ ησλ ζπλεηαίξσλ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία ΓΑ Τπεξεζίεο
Γηαρείξηζεο Δγθαηαζηάζεσλ ΑΔ πνπ εδξεχεη ζηε Βέξνηα θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζα
κεηαβηβάζεη ζην Γήκν Βέξνηαο ιφγσ δσξεάο δηαθφζηεο ελελήληα ελλέα (299) πξναηξεηηθέο
ζπλεηαηξηζηηθέο κεξίδεο, αμίαο εθάζηεο 1,5 €.
Έηζη ελ ζπλφισ ν Γήκνο Βέξνηαο ζα απνθηήζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηεο Δλεξγεηαθήο
Κνηλφηεηαο έρνληαο απνθηήζεη πνζνζηφ 3% ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ θαηά ηα άλσ.
Ζ Γεληθή πλέιεπζε νκφθσλα απνθαζίδεη θαη παξέρεη ηε ζπλαίλεζε γηα ηηο σο άλσ
κεηαβηβάζεηο.
Μεηά ηε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηαβίβαζεο ησλ κεξηδίσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
αλαγθαίεο εθ ηνπ Νφκνπ απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ Βεξνίαο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη
ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ α. 12 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαοθαη
θσδηθνπνίεζεο απηνχ.
2)ηελ απφ 8-3-2021 απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ, ε νπνία αθνξά:

Γήισζε πεξηνξηζκνχ ηεο Δπζχλεο ηνπ Γήκνπ Βεξνίαο, φζνλ αθνξά ζηελ κειινληηθή
ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα
Παξνρή πλαίλεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο γηα κεηαβίβαζε κεξίδσλ ηνπ πξνο ην
Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Γήκνο Βέξνηαο» ρσξίο αληάιιαγκα (ιφγσ
δσξεάο)
Δηδηθφηεξα :
Ζ Γεληθή πλέιεπζε έρεη ήδε ζπλαηλέζεη ζηε κεηαβίβαζε κεξηδίσλ απφ ηελ εθ ησλ
ζπλεηαίξσλ νκφξξπζκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία ΑΛ-ΓΔΩ ΟΔ πνπ εδξεχεη ζηε Βέξνηα θαη
εθπξνζσπείηαη λφκηκα,θαη ησλ εθ ησλ ζπλεηαίξσλ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία ΓΑ
Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο Δγθαηαζηάζεσλ ΑΔ πνπ εδξεχεη ζηε Βέξνηα θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα
πξνο ην Γήκν Βεξνίαο ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ ψζηε ελ ζπλφισ ν Γήκνο Βεξνίαο ζα απνθηήζεη
ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο έρνληαο απνθηήζεη πνζνζηφ 3% ησλ
ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ θαηά ηα άλσ.
Ζ Γεληθή πλέιεπζε νκφθσλα απνθαζίδεη θαη ηα κέιε ηεο δειψλνπλ πξνο ην Γήκν
Βέξνηαο φηη αλαιακβάλνπλ λα θαιχςνπλ εμ ηδίσλ ηελ επζχλε ηνπ, κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο αμίαο ηεο
κεξίδαο ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ην Νφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ σο θαη θάζε άιιε ππνρξέσζή ηνπ
σο εηαίξνπ πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην κέιινλ έλαληη ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο θαη φηη ζα ηνλ
θαηαζηήζνπλ θαη δηαηεξήζνπλ αβιαβή ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε κπνξεί λα αλαθχςεη δήηεκα
επζχλεο ηνπ Γήκνπ, πνπ ζε θάζε πεξίπησζε πεξηνξίδεηαη ζηελ αμία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ.
Μεηά ηε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ
Γήκνπ Βέξνηαο ζα αθνινπζήζεη ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη
θσδηθνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο.
3) ην απφ 8-3-2021 πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ην νπνίν : Σν Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην νκφθσλα εγθξίλεη ηε κεηαβίβαζε ησλ παξαθάησ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ε νπνία ζα
νινθιεξσζεί κεηά ηελ εθ ηνπ Νφκνπ επηβαιιφκελε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ησλ
Οξγάλσλ ηνπ Γήκνπ Βεξνίαο θαη εηδηθφηεξα :
Ζ εθ ησλ ζπλεηαίξσλ νκφξξπζκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία ΑΛ-ΓΔΩ ΟΔ πνπ εδξεχεη ζηε
Βέξνηα θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζα κεηαβηβάζεη κία ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα (ππνρξεσηηθή) ζην
Γήκν Βέξνηαο ιφγσ δσξεάο, αμίαο νλνκαζηηθήο 1,5 €, ηνπ φινπ θεθαιαίνπ.
Δπίζεο ε εθ ησλ ζπλεηαίξσλ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία ΓΑ Τπεξεζίεο
Γηαρείξηζεο Δγθαηαζηάζεσλ ΑΔ πνπ εδξεχεη ζηε Βέξνηα θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζα
κεηαβηβάζεη ζην Γήκν Βέξνηαο ιφγσ δσξεάο δηαθφζηεο ελελήληα ελλέα (299) πξναηξεηηθέο
ζπλεηαηξηζηηθέο κεξίδεο, αμίαο εθάζηεο 1,5 €.
Έηζη ελ ζπλφισ ν Γήκνο Βέξνηαο ζα απνθηήζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηεο Δλεξγεηαθήο
Κνηλφηεηαο έρνληαο απνθηήζεη πνζνζηφ 3% ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ θαηά ηα άλσ.
Ζ Γεληθή πλέιεπζε νκφθσλα απνθαζίδεη θαη παξέρεη ηε ζπλαίλεζε γηα ηηο σο άλσ
κεηαβηβάζεηο.
Μεηά ηε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηαβίβαζεο ησλ κεξηδίσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
αλαγθαίεο εθ ηνπ Νφκνπ απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη
ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ α. 12 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο θαη
θσδηθνπνίεζεο απηνχ.
4)ρέδην ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο.
Μεηά ηα παξαπάλσ θαιείηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα απνθαζίζεη
1) γηα ηελ ζπκκεηνρή ή κε, ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο ζηελ Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα κε ηελ
επσλπκία «Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ΒΔΡΜΗΟΝ» θαη
2) ζε πεξίπησζε ζεηηθήο απφθαζεο, λα νξίζεη εθπξφζσπν ν νπνίνο ζα εθπξνζσπεί ηνλ
Γήκν Βέξνηαο ζε φιεο ηηο ζπγθεληξψζεηο ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο θαη ζα έρεη δηθαίσκα
ςήθνπ ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ θαηαζηαηηθνχ.
Δ.Γ.:
1. Αξρείν ( Φ ελεξγ θνηλφηεηα)
2. Αλδξεάδνπ Όιγα,
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.

Πξφεδξνο: Πξνηείλσ ηελ αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο θαη ηεο ιήςεο απφθαζεο επί ηνπ
ζέκαηνο απηνχ. Σν ζέκα ζα ζπδεηεζεί ζε επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ..
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σν απφ 15-4-2021 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ ηερληθψλ Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε.
2.- Σελ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ
3.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018 θαη ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019
Απνθαζίδεη Οκφθσλα
Αλαβάιιεη ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο επί ηνπ 3νπ ζέκαηνο «Έγθξηζε ή κε α)
ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο ζηελ ελεξγεηαθή θνηλφηεηα κε ηελ επσλπκία «Δλεξγεηαθή
θνηλφηεηα πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ΒΔΡΜΗΟΝ» θαη β) νξηζκνχ εθπξνζψπνπ».

Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 89/2021
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένης Λαζαρίδης
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδφπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβφπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξφπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλφο
Σζηνχληαο
Λαδφπνπινο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
Κειεζίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλφπνπινο
Μαξθνχιεο
Σξνρφπνπινο
ηνπγηάλλνο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
Σζαλαθηζίδεο
Ράιιε
Γεκεξηδίδεο
Μειηφπνπινο
Σζαλαμίδεο

Μιταήλ οσμελίδης
Γ.

Σζηινγηάλλεο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 29-04-2021
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

