
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 10ης / 26-3-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Βελβεντού. 

 

 Αριθ. απόφασης:       49 / 2021 

 

 

ΘΕΜΑ: 

«Αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση 

των προτεινόμενων δράσεων της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση AT08 

(19576/19-10-2020 «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες 

για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό 

– τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της 

δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19». 

   

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 26η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2021, ημέρα της 

εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνήλθε 

σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (με τηλεδιάσκεψη), στο Δημαρχείο Βελβεντού,  ύστερα 

από την αριθμ. πρωτ. 903/22-3-2021 πρόσκληση του  Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, 

σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα και τα επτά (7): 

 

Παρόντες                                                        Απόντες 

1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   

2 Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος   

3 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος   

4 Αγγέλης Δημήτριος   

5 Εμμανουήλ Δημήτριος   

6 Καμκούτης Θωμάς   

7 Τέτος Νικόλαος   

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού, 

κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της 

Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος  του 

Δήμο μας που ακολουθεί: 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Στα πλαίσια της με αρ. Πρωτ. 19576/19.10.2020 Πρόσκλησης ΑΤ08 της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του 

Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», 

του Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, 

συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 

εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, 

προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19», ο Δήμος Βελβεντού προτίθεται να υποβάλλει Αίτηση χρηματοδότησης. 

 

O Δήμος Βελβεντού, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ08 του «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», 

προχωρά στην πράξη υλοποίησης στοχευμένων δράσεων «έξυπνης πόλης» με υιοθέτηση και 
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χρήση έξυπνων λύσεων. Συγκεκριμένα, αυτό επιδιώκεται μέσω του προτεινόμενου Έργου 

«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ “ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ” ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ». 

   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

1.- Την αποδοχή  το σύνολο των όρων της υπ΄ αριθμ. ΑΤ08 πρόσκλησης (Α.Π. 19576/19-10-

2020 «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - 

πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, 

δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού 

από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19») στον άξονα προτεραιότητας: 

«Ψηφιακή Σύγκλιση» του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».  

 

2.-Την έγκριση της υποβολής αίτησης χρηματοδότησης (πλήρους φακέλου πρότασης), στο 

πλαίσιο της Πρόσκλησης AT08 (Α.Π. 19576/19-10-2020 «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, 

συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 

εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, 

προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19») στον άξονα προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση» για τη 

χρηματοδότηση του έργου με τίτλο: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ “ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ” ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» . 

 

3.-Την βεβαίωση ότι τυχόν μη επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος θα καλυφθούν από ιδίους 

πόρους 

 

4.-Την ανάθεση κάθε περαιτέρω ενέργειας στον κ. Δήμαρχο 

 

Η  Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος 

Ειρήνη Αγγέλη. 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και μετά από 

διαλογική συζήτηση των μελών της. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.- Αποδέχεται το σύνολο των όρων της υπ΄ αριθμ. ΑΤ08 πρόσκλησης (Α.Π. 19576/19-10-2020 

«Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - 

πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, 

δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού 

από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19») στον άξονα προτεραιότητας: 

«Ψηφιακή Σύγκλιση» του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».  

 

2.-Εγκρίνει την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης (πλήρους φακέλου πρότασης), στο πλαίσιο 

της Πρόσκλησης AT08 (Α.Π. 19576/19-10-2020 «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα 

και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - 

πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της 

δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-

19») στον άξονα προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση» για τη χρηματοδότηση του έργου με 

τίτλο: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ “ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ” ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» . 

 

3.-Βεβαιώνει ότι τυχόν μη επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος θα καλυφθούν από ιδίους 

πόρους 

 

4.-Αναθέτει κάθε περαιτέρω ενέργεια στον κ. Δήμαρχο 

 

 

 Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    49 / 2021. 
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Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 Ο Πρόεδρος  

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό,   26 Μαρτίου 2021 

Ο Πρόεδρος  

 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 
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