ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 13ης/28-06-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 45 /2021
ΘΕΜΑ:

Παροχή σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλιου για την
εκτέλεση έργων του ΤΟΕΒ Βελβεντού

Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 28 Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 21:00,
τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε τακτική και μέσω
τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ.5)
του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) τις διατάξεις του άρθρου 10
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ.426/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας»,
ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 2008/24-06-2021 πρόσκληση της Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας.
Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ,
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 μελών δήλωσαν συμμετοχή -16- μέλη και ονομαστικά οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
1 Μανώλας Αριστείδης
2 Αγγέλης Δημήτριος
3 Αχίλλας Γεώργιος
4 Γκίκας Ιωάννης
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Ζορζοβίλης Ζήνων
7 Καμκούτης Θωμάς
8 Κουκόλη Σοφία
9 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
10 Τράντα Ιωάννα
11 Τσέγκος Νικόλαος
12 Τσιτσιόκας Νικόλαος
13 Τέτος Νικόλαος
14 Παπαδημητρίου Ζήνων
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
16 Γκαμπράνη Ειρήνη
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Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος-Βελβεντού
1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
2 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
2 Βρακόπουλος Αντ.-Πολυφύτου
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μύρος Δημήτριος
1 Τζάτσου Βάϊα
2 Μυλωνά Κατίνα
2 Κουκάλης Ζήνων
3 Παπανδρίτσα Μαρία
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 5ο θέμα της συνεδρίασης η Πρόεδρος
έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, κ. Μανώλη Στεργίου, ο οποίος ανέφερε τα εξής:
Στις 24/6/2021 κατατέθηκε στο Δήμο Βελβεντού

με αριθμό πρωτοκόλλου

85/2021 η ακόλουθη επιστολή από τον ΤΟΕΒ Βελβεντού:
«Εκσυγχρονισμός,
αγροκτήματος

αναβάθμιση

Βελβεντού,

έκτασης

υπάρχοντος
17.000

αρδευτικού

στρεμμάτων,

δικτύου

του

Δήμου

Βελβεντού της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας». Φορέας του έργου: ο Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων
(ΤΟΕΒ) Βελβεντού.
O

Τ.Ο.Ε.Β.

Βελβεντού

έργου «Εκσυγχρονισμός,
αγροκτήματος

στα

αναβάθμιση

Βελβεντού,

έκτασης

πλαίσια

υλοποίησης

υπάρχοντος
17.000

αρδευτικού

στρεμμάτων»

του

δικτύου

το

οποίο

περιλαμβάνει:
·

Αντικατάσταση

δύο

κύριων

αντλητικών

συγκροτημάτων

του

παρόχθιου αντλιοστασίου
·

Τοποθέτηση αντιπληγματικών δικλείδων, συμπληρωματικά στα

υφιστάμενα αεροφυλάκια, για την εξάλειψη του υδραυλικού πλήγματος και
την

αποφυγή

θραύσεων

των

καταθλιπτικών

αγωγών,

καθώς

και

αντικατάσταση των συλλεκτών κατάθλιψης στο αντλιοστάσιο Α2
·

Αντικατάσταση

των

ηλεκτρικών

πινάκων

και

του

παλαιού

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων με σύγχρονους, με ομαλούς
εκκινητές

των

αντλητικών

εκκινήσεις

και

υδραυλικά

πλήγματα

συγκροτημάτων,

σταματήματα
και

τις

των

αντλιών,

υπερπιέσεις

που

εξασφαλίζουν

ελαχιστοποιώντας
εξαιτίας

των

ομαλές
έτσι

τα

μεταβατικών

υδραυλικών φαινομένων, αλλά εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και σημαντική
εξοικονόμηση ενέργειας
·

Εγκατάσταση σταθμιμέτρων για τον έλεγχο της στάθμης των

δεξαμενών και την αποφυγή υπερχειλίσεων

2

·

Εγκατάσταση συστήματος Scada για τον έλεγχο της λειτουργίας

των αντλιοστασίων, έλεγχο καταγραφών των παροχομέτρων και ρύθμιση
στάθμης των δεξαμενών. Επικοινωνία παροχομέτρων αρδευτικών ζωνών με
το κεντρικό

αντλιοστάσιο, για

την

παρακολούθηση της ροής και της

κατανάλωσης νερού και τον ευκολότερο εντοπισμό διαρροών σε τμήματα του
αρδευτικού δικτύου
·

Προμήθεια του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

που θα υποστηρίξει λειτουργικά και θα ολοκληρώσει τις παραπάνω κύριες
παρεμβάσεις, ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίσει και σημαντική εξοικονόμηση
ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων,
όπως:
•

ομαλοί

εκκινητές

συνοδευόμενοι

με

σε
τον

όλα

τα

αντλητικά

απαραίτητο

συγκροτήματα,

ηλεκτρολογικό

εξοπλισμό

πεδίων διανομής, διακόπτες, βοηθητικά ρελέ, ενδεικτικά τάσης
και έντασης, ενδεικτικές λυχνίες, κομβία χειρισμών, βοηθητικές
γραμμές, κλπ
•

αντικατάσταση παλαιών μετασχηματιστών

•

αντικατάσταση παλαιάς αντλίας

•

αντικατάσταση παλαιών πεδίων διακοπτών μέσης τάσης

·

Προμήθεια φωτοβολταϊκού σταθμού στέγης στο αντλιοστάσιο Α1,

ισχύος 25KWp
·

Προμήθεια φωτοβολταϊκού σταθμού στέγης στο αντλιοστάσιο Α2,

ισχύος 30KWp
Μειωτής πίεσης γραμμής για τον έλεγχο υπερπιέσεων σε κλάδο
διανομής
Προχώρησε

στην

περιβαλλοντική

αδειοδότηση

του

συνόλου

του

αρδευτικού δικτύου και αναλυτικότερα:
-

του

υφιστάμενου

αρδευτικού

δίκτυο

Βελβεντού

που

περιλαμβάνει την χαμηλή, μεσαία, υψηλή και υπερυψηλή ζώνη, το οποίο δεν
διέθετε περιβαλλοντικούς όρους
αρδευτικού

τον

πολυλειτουργικό
Βελβεντού,

του

αγωγό
οποίου

εγκαταστάσεων
οι

τροφοδοσίας

Περιβαλλοντικοί

όροι

(1154/27-5-2005 ΑΕΠΟ) έληξαν το 2015 καθώς και τις παρεμβάσεις
-

βελτίωσης- εκσυγχρονισμού για την εξοικονόμηση νερού και

ενέργειας, οι οποίες αποτελούσαν το αντικείμενο του έργου.
Και έλαβε την με Αριθμ. Πρωτ. 103810/27-08-20 ΑΕΠΟ, την οποία και
σας κοινοποιούμε.
Στην ανωτέρω ΑΕΠΟ και συγκεκριμένα τον όρο Δ1.4., o Τ.Ο.Ε.Β.
Βελβεντού

οφείλει

να

προβεί

στην

έκδοση πράξης

πληροφοριακού

χαρακτήρα της παρ. 6α του άρθρου 45 του Ν. 998/1979, περί προστασίας
των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων, όπως ισχύει.
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Για την έκδοση της ανωτέρω πράξης απαιτείται έγκριση του Δημοτικού
Συμβούλιου, μιας και οι επεμβάσεις αφορούν και σε δημοτική έκταση,
αιτούμαστε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για να υλοποιηθούν
επεμβάσεις όπως περιεγράφηκαν και να

προχωρήσουμε στην δημοπράτηση

αυτών.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος
Φραγκουλάκης Γεώργιος
Ο ΤΟΕΒ είναι δημόσιος Οργανισμός και στηρίζει την αγροτική παραγωγή του
Βελβεντού με άμεσα ωφελούμενους όλους τους αγρότες που αρδεύουν τις δυναμικές
καλλιέργειές τους. Έργα και παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν τη λειτουργία του ΤΟΕΒ
επιφέρουν πρόσθετη αξία στην τοπική αγροτική οικονομία.
Με βάση το ανωτέρω αίτημα καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να δώσει τη
σύμφωνη γνώμη του για τις παρεμβάσεις και τα έργα του ΤΟΕΒ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση και τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο συζητούμενο θέμα, όπως
διαλαμβάνονται στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά (μέσω Microsoft Teams),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την υλοποίηση επεμβάσεων, όπως αυτές περιγράφονται στην
επιστολή του ΤΟΕΒ, προκειμένου να προχωρήσει η δημοπράτησή τους.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 45/2021.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε τα πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

(σφραγίδα – υπογραφή)

(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 29 Ιουνίου 2021
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού
Βάϊα Μαλλού
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