ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 10ης/9-12-2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 76/2019
ΘΕΜΑ:

Προμήθεια αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου από την
επιχορήγηση της Απόφασης 30292/19-4-2019 «Επιχορήγηση των
Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

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 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος
έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος είπε τα εξής:
Με την με αρ. πρωτ. 30292/19-4-2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
επιχορηγήθηκε ο πρώην Δήμος Σερβίων Βελβεντού με το ποσό των 533.500,00€ για
την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στους
αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος «Φολόδημος ΙΙ» όπως
προσδιορίζονται από την Υ.Α. 4748/20-02-2018 .
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Μετά τη διάσπαση του δήμου Σερβίων Βελβεντού κι επειδή μέχρι 1-9-2019 δεν
είχε γίνει χρήση της επιχορήγησης, μεταφέρθηκε στο Δήμο Βελβεντού το ποσό
124.038,75€ από πιστώσεις Π∆Ε-ΥΠ.ΕΣ.ΣΑΕ055 2017ΣΕ05500010, ως ποσοστό της
ανωτέρω επιχορήγησης, ίσο με το ποσοστό καταμερισμού της περιουσίας του Δήμου
ήτοι 23,25%.
Το ποσό αυτό εγγράφηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου Βελβεντού στο Κ.Α.
62.7132.01 και έγινε αποδεκτό από το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφαση έγκρισης
του προϋπολογισμού έτους 2019, με την περιγραφή «προμήθεια απορριμματοφόρου».
Λαμβάνοντας υπόψη την επιχορήγηση των 150.000,00€ από το πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του
περιβάλλοντος»
με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων
αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών»
Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για:
1. Την προμήθεια ενός (1) νέου αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου
με παρελκόμενα με την επιχορήγηση των 124038,75€, με στόχο τον
εξοπλισμό του δήμου με
σύγχρονα μηχανήματα για τη διαχείριση
απορριμμάτων & πρασίνου, αλλά και για τη συντήρηση του οδικού
δικτύου.
2. Την αναμόρφωση του Κ.Α. 62.7132.01 με αλλαγή της περιγραφής από
«Προμήθεια
απορριμματοφόρου»
σε
«Προμήθεια
αυτοκινούμενου
σαρώθρου με παρελκόμενα»
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και τις
προτάσεις στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα μαγνητοφωνημένα
πρακτικά,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τον προγραμματισμό της προμήθειας ενός (1) νέου αυτοκινούμενου
αναρροφητικού
σαρώθρου
με
παρελκόμενα,
με
την
επιχορήγηση
χρηματοδότησης της με αρ. πρωτ. 30292/19-4-2019 Απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών από πιστώσεις Π∆Ε-ΥΠ.ΕΣ.ΣΑΕ055 2017ΣΕ05500010 (στο ποσό
που αναλογεί και δικαιούται ο Δήμος Βελβεντού, ήτοι στις 124.038,75€, ως
ποσοστό 23,25% επί της χρηματοδότησης του πρώην Δήμου Σερβίων –
Βελβεντού, σύμφωνα με την κατανομή περιουσίας), με στόχο τον εξοπλισμό
του δήμου με
σύγχρονα μηχανήματα για τη διαχείριση απορριμμάτων &
πρασίνου, αλλά και για τη συντήρηση του οδικού δικτύου.
2. Εγκρίνει την αλλαγή περιγραφής του κωδικού
Κ.Α. 62.7132.01 του
προϋπολογισμού του Δήμου Βελβεντού έτους 2019, από «Προμήθεια
απορριμματοφόρου»
σε
«Προμήθεια
αυτοκινούμενου
σαρώθρου
με
παρελκόμενα»
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 76/2019.
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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