ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 6ης/16-03-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 18/2021
ΘΕΜΑ:

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Βελβεντού στον ΕΟΕΣ ¨ΕΥΞΕΙΝΗ
ΠΟΛΗ¨ - Ορισμός εκπροσώπων

Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 16 Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 20:00, τα
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε τακτική και μέσω
τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ.5)
του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) τις διατάξεις του άρθρου 10
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ.426/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας»,
ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 792/12-03-2021 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 Αγγέλης Δημήτριος
3 Αχίλλας Γεώργιος
4 Γκίκας Ιωάννης
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Ζορζοβίλης Ζήνων
7 Καμκούτης Θωμάς
8 Κουκόλη Σοφία
9 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
10 Τράντα Ιωάννα
11 Τσέγκος Νικόλαος
12 Τσιτσιόκας Νικόλαος
13 Τέτος Νικόλαος
14 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
15 Μανώλας Αριστείδης
16 Παπαδημητρίου Ζήνων
17 Γκαμπράνη Ειρήνη
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Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος-Βελβεντού
1 Βρακόπουλος Αντ.-Πολυφύτου
2 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
2 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
1 Κουκάλης Ζήνων
2 Μυλωνά Κατίνα
2 Τζάτσου Βάϊα
3 Μύρος Δημήτριος
3 Παπανδρίτσα Μαρία
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 3ο θέμα της συνεδρίασης η Πρόεδρος
έδωσε τον λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο, κο Εμμανουήλ Δημήτριο, ο οποίος ανέφερε
τα εξής:
Ο ΕΟΕΣ ¨Εύξεινη Πόλη¨ ως Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας
(Ε.Ο.Ε.Σ.) δραστηριοποιείται από το Σεπτέμβριο του 2012. Αποτελεί τη μετεξέλιξη
προϋπάρχοντος Δικτύου Τοπικών Αυτοδιοικήσεων, που ιδρύθηκε το 1995. Σήμερα, ο
ΕΟΕΣ απαρτίζεται από 45 συνολικά μέλη, εκ των οποίων τα 35 είναι Δήμοι κυρίως από
την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό, η Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κεντρικής
Μακεδονίας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας,

και τα άλλοι

αυτοδιοικητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς.
Ο ΕΟΕΣ ¨ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ¨ στοχεύει στη διαπεριφερειακή, διακρατική και
διασυνοριακή συνεργασία για τη δημιουργία αειφόρου ανάπτυξης στις περιοχές που
καλύπτει το δίκτυο μέσα από τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή καλών
πρακτικών.
Ο

ΕΟΕΣ

ΕΥΞΕΙΝΗ

ΠΟΛΗ

διαθέτει

εμπειρία

24

ετών

στη

διαχείριση

Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, έχει Διαχειριστική Επάρκεια για την υλοποίησή τους
και διατηρεί ένα ιστορικό συνεργασιών με περισσότερους από 800 φορείς, όπως
Δήμοι, Περιφέρειες και Πανεπιστήμια τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ.
Το νομικό καθεστώς που διέπει τους ΕΟΕΣ είναι οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί (ΕΚ) αρ.
1082/2006 και αρ. 1302/2013 και ο Νόμος 4483/2017 (Α’ 107), άρθρο 108-114.
Σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς, ο ΕΟΕΣ στην Ελλάδα, έχει νομική μορφή
Αστικής Εταιρείας και το καταστατικό δημοσιεύεται σε Πρωτοδικείο και στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο ΕΟΕΣ είναι η νέα μορφή οργάνωσης
δικτύων Δήμων και Περιφερειών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαχείριση έργων
εδαφικής

συνεργασίας

(Διασυνοριακά,

Διαπεριφερειακά,

Διακρατικά

κλπ)

που

υποστηρίζονται από την Επιτροπή Περιφερειών και είναι συνομιλητές της. Με τον ΕΚ
1299/2013 οι ΕΟΕΣ δύναται ορίζονται διαχειριστικές αρχές υλοποίησης έργων
Εδαφικής Συνεργασίας και να έχουν ιδιαίτερο ρόλο στην διαχείριση διακρατικών
έργων.
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Με σύμφωνη γνώμη της Διοίκησης του Δήμου μέλους και του ΔΣ του ΕΟΕΣ, ιδρύεται
παράρτημα του ΕΟΕΣ στην Εδαφική έκταση του Δήμου Μέλους για την υλοποίησης
τοπικών δράσεων.
Για τη συμμετοχή ενός νέου μέλους σε ΕΟΕΣ,

απαιτείται απόφαση του

Ανώτατου Οργάνου Διοίκησης (Δημοτικό Συμβούλιο), υποβολή της απόφασης του
Οργάνου

στο

Υπουργείο

Εσωτερικών-

Δ/νση

Αναπτυξιακών

Προγραμμάτων,

προκειμένου να συγκληθεί η αρμόδια επιτροπή του άρθρου 4 παρ 2β' του
Ν.3345/2005 για γνωμοδότηση έγκρισης συμμετοχής και απόφαση Έγκρισης του
Υπουργού.
Συγκεκριμένα πρέπει να ληφθεί απόφαση για:
Α) την έγκριση συμμετοχής του Δήμου στον ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Β) την έγκριση της σύμβασης , μεταξύ των μελών του ΕΟΕΣ.
Γ) την έγκριση του καταστατικού.
Δ) τον ορισμό εκπροσώπων.
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού ο Δήμος Βελβεντού έχοντας
πληθυσμό μικρότερο από 4000 κατοίκους εκλέγει δύο εκπροσώπους.
Ο πρώτος είναι ο Δήμαρχος ή εκπρόσωπός του που υποδεικνύεται από αυτόν
και ο δεύτερος εκλέγεται από το Δημοτικό Συμβούλιο από την παράταξη με την οποία
εξελέγη

ο

Δήμαρχος

ή

τις

συμπράττουσες

παρατάξεις

του

Δημάρχου.

Κάθε

εκπρόσωπος διαθέτει στη Γ.Σ. μία ψήφο.
Oι εκπρόσωποι συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, εκλέγουν τα όργανα
του δικτύου, μπορούν να είναι υποψήφια μέλη του Δ.Σ, θα επικυρώνουν τυχόν
προσαρμογές άρθρων του καταστατικού εναρμονίζοντας αυτό σύμφωνα με τους
Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και την εθνική νομοθεσία, θα συμμετέχουν σε Επιτροπές
που συστήνει το Δ.Σ και θα ελέγχουν τα όργανα του ΕΟΕΣ.
Σε ότι αφορά την οικονομική συμμετοχή (ετήσια εισφορά), αυτή είναι
Μηδενική για Δήμους με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων.
Ως εκπρόσωποι του Δήμου Βελβεντού προτείνονται ο Δήμαρχος, κος Στεργίου
Εμμανουήλ και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Δημήτριος με αναπληρωτή τον
κ. Αχίλλα Γεώργιο.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την εισήγηση του Δημάρχου, έθεσε τις απόψεις
στην πρόταση του Δημάρχου, όπως διαλαμβάνονται στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά
(μέσω Microsoft Teams), και
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Βελβεντού στον ΕΟΕΣ ¨ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ¨
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Β. Ορίζει ως εκπροσώπους του Δήμου Βελβεντού στις Γενικές Συνελεύσεις, α) τον
Δήμαρχο Βελβεντού κ. Στεργίου Μανώλη με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο , κ.
Αχίλλα Γεώργιο.β) τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Δημήτριο.
Την εισήγηση καταψήφισε η επικεφαλής της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης κα
Γκαμπράνη Ειρήνη, εκφράζοντας την αντίθεσή της στη συμμετοχή του Δήμου σε
αντίστοιχους οργανισμούς καθώς και τον ενδοιασμό της για το έργο και τη διαχείριση
των χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αυτούς τους οργανισμούς.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 18/2021.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε τα πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

(σφραγίδα – υπογραφή)

(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 17 Μαρτίου 2021
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Βάϊα Μαλλού
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