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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 6ης/23-03-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 
Αριθ. απόφασης: 29/2020 

ΘΕΜΑ: 
 

Υλοποίηση της πράξης «Ανακαίνιση και Αναβάθμιση παιδικής 
εφηβικής βιβλιοθήκης Βελβεντού Β΄Φάση» με Αναθέτουσα Αρχή 
το Δήμο Βελβεντού - Aποδοχή χρηματοδότησης και ένταξη στο 
τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. 

 Στο Βελβεντό 23 Μαρτίου ημέρα Δευτέρα, και ώρα 19:00., τα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν στην δια περιφοράς συνεδρίαση 
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με 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. 18318/13-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  
ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 673/19-03-2020 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 δήλωσαν συμμετοχή -16- 
μέλη και ονομαστικά οι: 
             Παρόντες                                                        Απόντες 
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος 1 Τσέγκος Νικόλαος 
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος   
3 Αγγέλης Δημήτριος   
4 Τσιτσιόκας Νικόλαος   
5 Γκίκας Ιωάννης   
6 Εμμανουήλ Δημήτριος   
7 Τράντα Ιωάννα   
8 Καμκούτης Θωμάς   
9 Αχίλλας Γεώργιος   

10 Ζορζοβίλης Ζήνων   
11 Κουκόλη Σοφία   
12 Τέτος Νικόλαος    
13 Παπαδημητρίου Ζήνων    
14 Μανώλας Αριστείδης    
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία   
16 Γκαμπράνη Ειρήνη   
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή  οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 

  1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 
  2 Κουκάλης Ζήνων 
  3 Μύρος Δημήτριος 
  4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη 
  5 Τζάτσου Βάϊα 
  6 Παπανδρίτσα Μαρία 
  7 Μυλωνά Κατίνα 

       Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή  οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 

  1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου 
  2 Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου 
  3 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής 
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου 

Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 
Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η εισήγηση 

του Δημάρχου, η οποία στάλθηκε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ανέφερε τα 
εξής: 

Η Πράξη «Ανακαίνιση και Αναβάθμιση παιδικής εφηβικής βιβλιοθήκης 
Βελβεντού Β΄Φάση» εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 041, 
με την Απόφαση 1508/19 (αρ. πρωτ. 98762/02-10-2019) του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
&Επενδύσεων με προϋπολογισμό 94.192,20 € και κωδικό έργου 2019ΕΠ04100007 με 
προπαρασκευαστικές ενέργειες και φορέα υλοποίησης το Δήμο Σερβίων Βελβεντού. 
Σύμφωνα με το Ν. 4600/2019 άρθρο 157 παρ. 11 ο Δήμος Σερβίων είναι  η 
Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία της πράξης. 

Με το Ν. 4635/2019 άρθρο 230 προστέθηκε παράγραφος σύμφωνα με την 
οποία «Εφόσον κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2019 δεν υφίσταται ενεργή σύμβαση αλλά ο 
καταργούμενος δήμος είχε λάβει αποφάσεις για την εκτέλεση έργων, την προμήθεια 
αγαθών, την παροχή υπηρεσιών ή την εκπόνηση μελετών, οι διαδικασίες εκτέλεσής 
τους δύνανται να ολοκληρωθούν από το δήμο που αποτελούσε την έδρα του 
καταργηθέντος» . 

Μετά από σχετικό ερώτημα του δήμου Κέρκυρας, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Συμβάσεων  στο υπ αριθμ. πρωτ. 4418/11-12-2019 έγγραφό της αναφέρει: 
« ..ως προς τις συμβάσεις για τις οποίες έχουν γίνει προπαρασκευαστικές ενέργειες, 
χωρίς ωστόσο να έχει εκκινήσει διαδικασία ανάθεσής τους, προβλέπεται η δυνατότητα 
- και όχι η υποχρέωση- ολοκλήρωσής τους   από το Δήμο που αποτελούσε την έδρα 
του καταργηθέντος» 

Με το με αρ. πρωτ. 1768/19-11-2019 έγγραφό του ο Δήμος Σερβίων αναφέρει 
ότι οι υπηρεσίες του έχουν αυξημένο φόρτο  και  στην περίπτωση που ο Δήμος 
Βελβεντού αδυνατεί «θα υλοποιήσει και τις πράξεις που αφορούν στο Δήμο Βελβεντού 
αξιολογώντας αυτές και επιλέγοντας τον χρόνο υλοποίησης αυτών, με βάση τις 
πραγματικές δυνατότητες των υπηρεσιών του». 

Με το Ν. 4674/2020 άρθρο 3 δίνεται η δυνατότητα υποστήριξης των τεχνικών 
υπηρεσιών των ΟΤΑ Α΄βαθμού στην επίβλεψη έργων.  

Επειδή για την πράξη «Ανακαίνιση και Αναβάθμιση παιδικής εφηβικής 
βιβλιοθήκης Βελβεντού» η οποία είναι ενταγμένη στο LEADER/CLLD 2014-2020 
αποφασίστηκε  ο φορέας υλοποίησης ότι θα είναι ο Δήμος Βελβεντού κι επειδή τα δύο 
έργα έχουν άμεση συνέργεια, ζητήθηκε από τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
της Π.Δ.Μ. με το έγγραφο 309/13-2-2020 του δήμου μας η δυνατότητα υλοποίησης 
και της πράξης «Ανακαίνιση και Αναβάθμιση παιδικής εφηβικής βιβλιοθήκης 
Βελβεντού Β΄Φάση» που είναι ενταγμένη στο  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
ΣΑΕΠ 041 εφόσον  δεν έχουν γίνει διαδικασίες δημοπράτησης, από το Δήμο 
Βελβεντού.  

Σε απάντηση τέθηκε ως προϋπόθεση η λήψη σχετικής απόφασης σύμφωνης 
γνώμης από τα δημοτικά συμβούλια των Δήμων Σερβίων και Βελβεντού. 

Για τους παραπάνω λόγους, προτείνεται στο δημοτικό συμβούλιο η λήψη 
απόφασης να είναι Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία,  Αναθέτουσα 
Αρχή και Υπόλογος της πράξης ο Δήμος Βελβεντού,  για την υλοποίηση της 
πράξης «Ανακαίνιση και Αναβάθμιση παιδικής εφηβικής βιβλιοθήκης Βελβεντού 
Β΄Φάση»  

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις 
και τις προτάσεις στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει την Υλοποίηση της πράξης «Ανακαίνιση και Αναβάθμιση παιδικής 
εφηβικής βιβλιοθήκης Βελβεντού Β΄Φάση» με Προϊσταμένη Αρχή – 
Διευθύνουσα Υπηρεσία,  Αναθέτουσα Αρχή και Υπόλογο της πράξης, το Δήμο 
Βελβεντού 

2. Αποδέχεται την χρηματοδότηση 94.192,20 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων ΣΑΕΠ 041, της  Απόφασης 1508/19 (αρ. πρωτ. 98762/02-10-
2019) του Υφυπουργού Ανάπτυξης &Επενδύσεων  
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3. Εντάσσει την πράξη  «Ανακαίνιση και Αναβάθμιση παιδικής εφηβικής 
βιβλιοθήκης Βελβεντού Β΄Φάση» στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου 
Βελβεντού. 

 
  
 Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 29/2020. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
ακολούθως. 

Η Πρόεδρος 
(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 
(υπογραφές) 

Ακριβές απόσπασμα 
Βελβεντό, 24 Μαρτίου 2020 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού  
 
 

Βάϊα Μαλλού 
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