
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 12ης/8-4-2022 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού. 

 

 Αριθ. απόφασης: 38/2022 

 

 

ΘΕΜΑ: Ένταξη χρηματοδότησης δράσεων στο ΕΑΠ. 

   

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 8η του μηνός Απριλίου, του έτους 2022, ημέρα της 

εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Βελβεντού,  ύστερα από την αριθμ. 

πρωτ. 1039/4-4-2022 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 τα παρακάτω επτά (7) μέλη: 

 

             Παρόντες                                                        Απόντες 

1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   

2 Αχίλλας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος   

3 Καμκούτης Θωμάς, Αντιδήμαρχος   

4 Κουκόλη Σοφία, μέλος   

5 Εμμανουήλ Δημήτριος, μέλος   

6 Τσιτσιόκας Νικόλαος, μέλος   

7 Τέτος Νικόλαος, μέλος   

 

  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, μόνιμη υπάλληλος του 

Δήμου. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών κατατίθεται η ακόλουθη εισήγηση 

προς έγκριση: 

Α. Στα πλαίσια της τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Βελβεντού διερευνάται η 

συμβολή της αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας στην κατεύθυνση αυτή. Για το 

λόγο αυτό συντάχθηκε  φάκελος δημόσιας σύμβασης για την παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών εκτίμησης εναλλακτικών προτάσεων αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου 

Βελβεντού με ενδεικτικό  προϋπολογισμού 28.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24%. 

Β. Μετά την καταστροφή του Η/Υ και του αυτοματοποιημένου συστήματος 

ελέγχου της λειτουργίας  της ΕΕΛ Βελβεντού διαπιστώθηκε η ανάγκη  προμήθειας και 

εγκατάστασης νέου Η/Υ με εφαρμογή τηλεδιαχείρισης SCADA, μονάδων ασύρματης 

επικοινωνίας, επαναπρογραμματισμός των PLC των ΤΣΕ και δοκιμές σεναρίων 

αυτοματισμού και θέση λειτουργίας της μονάδας. Το κόστος της προμήθειας ανέρχεται 

στο ποσό των 20.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% σύμφωνα με το 

φάκελο δημόσιας σύμβασης που εκπόνησε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου. 

Με βάση τα ανωτέρω προτείνεται η υποβολή για ένταξη χρηματοδότησης στο 

πρόγραμμα ΕΑΠ ΠΔΜ 2012 - 2016 των κάτωθι δράσεων: 

1.  «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εκτίμησης εναλλακτικών 

προτάσεων αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου Βελβεντού» με ενδεικτικό  

προϋπολογισμού 28.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 
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2.  «Προμήθεια συστήματος αυτοματισμού και τηλεδιαχείρισης στoν ΕΕΛ 

Βελβεντού » εκτιμώμενης αξίας 20.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Η Προϊσταμένη 

Ειρήνη Δ. Αγγέλη 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

Μετά από αυτά καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις 

στο συζητούμενο θέμα. Με την εισήγηση διαφώνησε το μέλος Νικόλαος Τέτος και 

δήλωσε ότι καταψηφίζει την πρόταση,  

Μετά από αυτά η Οικονομική Επιτροπή 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

Εγκρίνει με ψήφους 6 την υποβολή για ένταξη χρηματοδότησης στο 

πρόγραμμα ΕΑΠ ΠΔΜ 2012 - 2016 των κάτωθι δράσεων: 

3.  «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εκτίμησης εναλλακτικών 

προτάσεων αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου Βελβεντού» με ενδεικτικό  

προϋπολογισμού 28.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 

4.  «Προμήθεια συστήματος αυτοματισμού και τηλεδιαχείρισης στoν ΕΕΛ 

Βελβεντού » εκτιμώμενης αξίας 20.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Την πρόταση καταψήφισε το μέλος Νικόλαος Τέτος.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 38 / 2022 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

ακολούθως. 

Ο Πρόεδρος 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Βελβεντό,  8 Απριλίου 2022 

Ο Πρόεδρος 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

Δήμαρχος Βελβεντού 
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