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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 5ης/28-02-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 14/2022
ΘΕΜΑ:

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο δημοτικό κτίριο της Παιδικής
& Εφηβικής Βιβλιοθήκης Βελβεντού

Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 28 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα, και ώρα
20:30, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε έκτακτη,
κατεπείγουσα και δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ.5) του Ν. 3852/2010, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα
άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και το άρθρο 10 του Ν. 4674/2020, του
άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 και της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ.
Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 654/28-02-2022 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 δήλωσαν συμμετοχή -17- μέλη και ονομαστικά οι:
Παρόντες
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

Απόντες

13

Τέτος Νικόλαος

14

Παπαδημητρίου Ζήνων

15

Θεοχαροπούλου Ελευθερία

16

Μανώλας Αριστείδης

17

Γκαμπράνη Ειρήνη

Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
Παρόντες
1

Μυλωνά Κατίνα

2

Ζυγανιτίδου Ειρήνη

3

Τζάτσου Βάϊα

4

Μύρος Δημήτριος

5

Παπανδρίτσα Μαρία

6

Κουκάλης Ζήνων

Απόντες

Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
Παρόντες
1

Αθανασόπουλος Α. – Βελβεντού

2

Βρακόπουλος Αντ.-Πολυφύτου

3

Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής

4

Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου

Απόντες

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Στην πρόσκληση για το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία είχε αποσταλεί ηλεκτρονικά
στα μέλη του σώματος αναφερόταν, ότι το «κατεπείγον» του θέματος οφείλεται
στο να συνεχιστεί απρόσκοπτα η υλοποίηση του έργου ανακαίνισης του κτιρίου της
Παιδικής & Εφηβικής Βιβλιοθήκης Βελβεντού.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα χαρακτήρισε το θέμα ως «κατεπείγον» προς
συζήτηση πριν την έναρξη 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.
Η εισήγηση, η οποία είχε αποσταλεί ηλεκτρονικά στα μέλη του σώματος, αφορά
την Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο δημοτικό κτίριο της ΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΕΦΗΒΙΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ και έχει ως εξής:
Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ», το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
LEADER, προβλέπεται μέσα στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου η αύξηση
ισχύος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού
συστήματος.
Ξεκινώντας τις απαιτούμενες ενέργειες στον ΔΕΔΔΗΕ Κοζάνης για την υλοποίηση
των δύο παραπάνω παρεμβάσεων βρέθηκε ότι:

Στο συγκεκριμένο κτίριο, ιδιοκτησίας του Δήμου Βελβεντού,
υπάρχουν δύο
συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος , η πρώτη με αριθμό παροχής 8 27001601- 01 ως
Κοινοτικό Γραφείο και η δεύτερη με αριθμό παροχής 8 27001605-04 ως Τοπ.
Προσκοπικός σύνδεσμος.
Επειδή για τη συνέχιση της διαδικασίας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος,
απαιτείται στο κτίριο να υπάρχει μια παροχή, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει ποια παροχή θα παραμείνει ενεργή και ποια θα καταργηθεί.
Μετά από ειδικότερη έρευνα προτείνονται τα εξής:
1.
Η πρώτη παροχή με αριθμό 8 27001601- 01 είναι τριφασική και συνεπώς
πρέπει να παραμείνει ενεργή στο δημοτικό κτίριο και επισημαίνεται ότι δεν
χρειάζεται αύξηση ισχύος. Επίσης η παροχή αυτή πρέπει να αλλάξει επωνυμία
δικαιούχου από «Κοινοτικό Γραφείο Βελβεντού» σε «Δήμο Βελβεντού» με την
διακοπή της τρέχουσας σύμβασης και την υπογραφή νέας.
2.
Η δεύτερη παροχή με αριθμό 8 27001605-04
εντολή του Δημοτικού Συμβουλίου προς την ΔΕΗ.

πρέπει να καταργηθεί με

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά και να εξουσιοδοτήσει τον
Δήμαρχο για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

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

1. Η πρώτη παροχή με αριθμό 8 27001601- 01 να παραμείνει ενεργή στο δημοτικό
κτίριο, ως έχει. Επίσης η παροχή αυτή να αλλάξει επωνυμία δικαιούχου από
«Κοινοτικό Γραφείο Βελβεντού» σε «Δήμο Βελβεντού», με την διακοπή της
τρέχουσας σύμβασης και την υπογραφή νέας.
2. Η δεύτερη παροχή με αριθμό 8 27001605-04 να καταργηθεί με εντολή του
Δημοτικού Συμβουλίου προς την ΔΕΗ.
3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Στεργίου Εμμανουήλ να προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2022.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε τα πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

(σφραγίδα – υπογραφή)

(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 1 Μαρτίου 2022

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Μαλλού Βάϊα

