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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 12
Αριθ. απόφασης:

ΘΕΜΑ:

ης

/ 6-4-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Βελβεντού.

62 / 2021

Ένταξη δράσεων στο Ε.Α.Π. (Τοπικός Πόρος).

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 6η του μηνός Απριλίου, του έτους 2021, ημέρα της
εβδομάδας Τρίτη 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. 1095/2-4-2021 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
1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος
2 Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος
3 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος
4 Αγγέλης Δημήτριος
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Καμκούτης Θωμάς
7 Τέτος Νικόλαος

Απόντες

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού,
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της
Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος τα εξής:
Α. Επειδή όπως είναι γνωστό υπάρχει ζήτημα με τη διατήρηση χρήσεων αναγκαίων για
την εύρυθμη πολεοδομική οργάνωση του Βελβεντού, απαιτείται να εξεταστεί το πλήθος αυτών
και να αξιολογηθεί η χρησιμότητά τους. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη η συλλογή στοιχείων
και η καταγραφή των κοινωνικών-οικονομικών, περιβαλλοντικών και πολεοδομικών δεδομένων
για τις υπάρχουσες σήμερα χρήσεις γης της πολεοδομικής ενότητας του Βελβεντού προκειμένου
να είναι δυνατή η αξιολόγηση της εφαρμογής των προβλέψεων του ισχύοντος γενικού
πολεοδομικού σχεδιασμού στην περιοχή , πόσο επίκαιρες είναι και αν μπορούν να εφαρμοστούν
οι προβλέψεις του καθώς και πόσο είναι συμβατές σε σχέση με το πρόσφατο πλαίσιο του Π.Δ
59/2018 για το Περιεχόμενο και τις Κατηγορίες Χρήσεων γης των χωρικών/πολεοδομικών
σχεδίων.
Έχοντας επίσης υπόψη:
•
Τις δυσμενείς επιπτώσεις για την λειτουργία των επιχειρήσεων που ήδη
υφίστανται, το κόστος και τις δυσκολίες μετεγκατάστασης αυτών και το ότι δεν έχει εξευρεθεί
χώρος για την μετεγκατάστασή τους.
•
Την ανάγκη διατήρησης αυτών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και την
εύρυθμη πολεοδομική οργάνωση του οικισμού, που είναι και γενική απαίτηση εκ μέρους των
τοπικών φορέων και συλλόγων.
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•
Ότι στα περισσότερα Ο.Τ. απαγορεύεται η εγκατάσταση εργαστηρίων χαμηλής
όχλησης με αποτέλεσμα να υπάρχει μαρασμός της επιχειρηματικότητας.
Διαπιστώνεται η
ανάγκη υλοποίησης της
υπηρεσίας : «Καταγραφή κοινωνικώνοικονομικών, περιβαλλοντικών και πολεοδομικών δεδομένων του Δήμου Βελβεντού για την
αξιολόγηση εφαρμογής των υφιστάμενων χρήσεων γης , με στόχο την εναρμόνισή τους με το
ισχύον Γ.Π.Σ. και το Π.Δ. 59/2018». Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% σύμφωνα με το φάκελο δημόσιας σύμβασης που εκπόνησε
η τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
Β. Στα πλαίσια καθαρισμού κλαδεμάτων και εξωραϊσμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου
διαπιστώθηκε η ανάγκη Προμήθειας ενός κλαδοτεμαχιστή προκειμένου να δοθεί λύση στο
πρόβλημα
συσσώρευσης
υπολειμμάτων
βλάστησης.
Ο
κλαδοτεμαχιστής
θα
είναι
ρυμουλκούμενος, με πετρελαιοκινητήρα ισχύος 25PS, θα διαθέτει σύστημα τεμαχισμού διπλού
τύπου με σφυριά και μαχαίρια ώστε να είναι δυνατός ο τεμαχισμός τόσο λεπτών όσο και χλωρών
κλαδιών μεγάλης διαμέτρου. Το κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00ευρώ
με το ΦΠΑ, σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε από την τεχνική υπηρεσία.
Με βάση τα ανωτέρω προτείνεται η υποβολή για ένταξη χρηματοδότησης στο πρόγραμμα
ΕΑΠ των κάτωθι δράσεων:
1.
Υπηρεσία : «Καταγραφή κοινωνικών-οικονομικών, περιβαλλοντικών και
πολεοδομικών δεδομένων του Δήμου Βελβεντού για την
αξιολόγηση εφαρμογής των
υφιστάμενων χρήσεων γης , με στόχο την εναρμόνισή τους με το ισχύον Γ.Π.Σ. και το Π.Δ.
59/2018», προυπολογισμού 24.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
2.
Προμήθεια Κλαδοτεμαχιστή προϋπολογισμού 30.000,00 συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση και μετά από διαλογική
συζήτηση:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την υποβολή για ένταξη χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΕΑΠ των δράσεων:
- Υπηρεσία : «Καταγραφή κοινωνικών-οικονομικών, περιβαλλοντικών και πολεοδομικών
δεδομένων του Δήμου Βελβεντού για την αξιολόγηση εφαρμογής των υφιστάμενων χρήσεων
γης , με στόχο την εναρμόνισή τους με το ισχύον Γ.Π.Σ. και το Π.Δ. 59/2018», προϋπολογισμού
24.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
- Προμήθεια Κλαδοτεμαχιστή προϋπολογισμού 30.000,00 συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.
2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή των τεχνικών δελτίων
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 62 / 2021.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 6 Απριλίου 2021
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Κ. Στεργίου

