ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 10ης/9-12-2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 74/2019
ΘΕΜΑ:

Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, του
Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Ειδική επιχορήγηση των
δήμων οι οποίοι έχουν συσταθεί δυνάμει του άρθρου 154 του Ν.
4600/2019».
Στο Βελβεντό, σήμερα, την 9η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα της
εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 7.30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού, συνήλθε σε
τακτική Συνεδρίαση, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ.
πρωτ. 878/5-12-2019 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 παραβρέθηκαν -14- μέλη και
ονομαστικά οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
1 Καμκούτης Θωμάς
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
2 Ζορζοβίλης Ζήνων
3 Αγγέλης Δημήτριος
3 Παπαδημητρίου Ζήνων
4 Τσιτσιόκας Νικόλαος
5 Γκίκας Ιωάννης
6 Εμμανουήλ Δημήτριος
7 Αχίλλας Γεώργιος
8 Κουκόλη Σοφία
9 Τράντα Ιωάννα
10 Τσέγκος Νικόλαος
11 Τέτος Νικόλαος
12 Μανώλας Αριστείδης
13 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
14 Γκαμπράνη Ειρήνη
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,Πρόεδρος
1 Τζάτσου Βάϊα
2 Μυλωνά Κατίνα
2 Κουκάλης Ζήνων
3 Μύρος Δημήτριος
3 Παπανδρίτσα Μαρία
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
2 Βρακόπουλος Αντώνιος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος
έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος είπε τα εξής:
Ο ∆ήµος Βελβεντού µε την µε αρ. πρωτ. . 64789/18-09-.2019 πρόσκληση XI
για την υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης στο πρόγραµµα ‘’ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ II” του
Υπουργείου Εσωτερικών (Α∆Α:943Ξ465ΧΘ7-ΟΤ2), ως δικαιούχος δήμος της
κατηγορίας Β, επιχορηγείται µε το ποσόν των 2.000.000,00 €. Η πρόσκληση αυτή
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αφορά στη χρηµατοδότηση των δήµων που έχουν συσταθεί δυνάµει του Ν.4600/2019
για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στους
αναπτυξιακούς άξονες του άρθρου 3 της Υ.Α. 4748/20-02-2018 .
Κάθε δήμος έχει δικαίωμα υποβολής μιας μόνο αίτησης και με ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής την 31 Μαρτίου 2020.
Ο ∆ήµος Βελβεντού προκειµένου να αντιµετωπίσει µερικώς:
• την κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση έργων τεχνικών υποδοµών, την
προστασία του περιβάλλοντος και αναβάθµιση της ποιότητας ζωής, την
χρηµατοδότηση µελετών των ανωτέρω,
• την προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού και µηχανηµάτων, καθώς και την
κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση διοικητικών, κοινωνικών, αθλητικών και
πολιτιστικών υποδοµών και χρηµατοδότηση µελετών των ανωτέρω,
θα υποβάλει αίτηµα χρηµατοδότησης στο προαναφερθέν πρόγραµµα του υπουργείου.
Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για:
1. Την αποδοχή της συµµετοχής, στο πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» στους
άξονες προτεραιότητας Α)«Τοπική Ανάπτυξη και Προστασία του Περιβάλλοντος» και Β)
«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες των Δήµων», µε τίτλο
«Ειδική Επιχορήγηση των δήµων οι οποίοι έχουν συσταθεί δυνάµει του άρθρου 154
του Ν.4600/2019»,
2. Την αποδοχή της χρηµατοδότησης ποσού 2.000.000,00 €, που θα προέλθει
από πιστώσεις Π∆Ε-ΥΠ.ΕΣ.ΣΑΕ055 2017ΣΕ05500010
Στην περίπτωση που το ποσό χρηµατοδότησης από το πρόγραµµα δεν θα επαρκεί για
την εκτέλεση του έργου εξ’ ολοκλήρου, ο Δήµος Βελβεντού δεσµεύεται , ότι θα
καλύψει µε ιδίους πόρους η από άλλο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα την οικονοµική
διαφορά που θα προκύψει.
3. Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Έργου και την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου
για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου.
Οι δράσεις που θα περιληθφούν στην πρόταση θα συζητηθούν σε επόμενο δημοτικό
συμβούλιο.
Η σχετική ένταξη στον δηµοτικό προϋπολογισµό, θα γίνει σε προσεχή συνεδρίαση
της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου Βελβεντού και µετά την ένταξη του έργου στο
πρόγραµµα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και τις
προτάσεις στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα μαγνητοφωνημένα
πρακτικά,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Αποδέχεται τη συμμετοχή στο πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» στους άξονες
προτεραιότητας Α)«Τοπική Ανάπτυξη και Προστασία του Περιβάλλοντος» και Β)
«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες των Δήµων», µε
τίτλο «Ειδική Επιχορήγηση των δήµων οι οποίοι έχουν συσταθεί δυνάµει του
άρθρου 154 του Ν.4600/2019»,
2. Αποδέχεται τη χρηματοδότηση ποσού 2.000.000,00 €, που θα προέλθει από
πιστώσεις Π∆Ε-ΥΠ.ΕΣ.ΣΑΕ055 2017ΣΕ05500010.
Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραµµα δεν θα
επαρκεί για την εκτέλεση του έργου εξ’ ολοκλήρου, ο Δήµος Βελβεντού
δεσμεύεται , ότι θα καλύψει µε ιδίους πόρους η από άλλο χρηματοδοτικό
πρόγραµµα την οικονοµική διαφορά που θα προκύψει.
3. Εγκρίνει την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Έργου και εξουσιοδοτεί τον ∆ήμαρχο
για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 74/2019.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό 11 Δεκεμβρίου 2019
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού
Βάϊα Μαλλού
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