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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                      ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                    
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 13ης/10-06-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 
Αριθ. απόφασης: 60/2020 
 

ΘΕΜΑ: 
 

Έγκριση λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», στο 
Δήμο Βελβεντού. 

 Στο Βελβεντό, στις 10 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 20:00, τα μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε δια περιφοράς συνεδρίαση 
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με 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. 18318/13-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  
ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1482/05-06-2020 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 -17- μέλη και ονομαστικά οι: 
             Παρόντες                                                        Απόντες 
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος   
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος   
3 Αγγέλης Δημήτριος   
4 Τσιτσιόκας Νικόλαος   
5 Γκίκας Ιωάννης   
6 Εμμανουήλ Δημήτριος   
7 Τράντα Ιωάννα   
8 Καμκούτης Θωμάς   
9 Αχίλλας Γεώργιος   

10 Ζορζοβίλης Ζήνων   
11 Κουκόλη Σοφία   
12 Τσέγκος Νικόλαος   
13 Τέτος Νικόλαος    
14 Παπαδημητρίου Ζήνων   
15 Μανώλας Αριστείδης    
16 Θεοχαροπούλου Ελευθερία   
17 Γκαμπράνη Ειρήνη   
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,   
2 Κουκάλης Ζήνων   
3 Μύρος Δημήτριος   
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη   
5 Τζάτσου Βάϊα   
6 Παπανδρίτσα Μαρία   
7 Μυλωνά Κατίνα   

       Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου   
2 Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου   
3 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής   
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου 

Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 
Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η εισήγηση του Δημάρχου, η οποία είχε 

αποσταλεί ηλεκτρονικά στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ανέφερε τα εξής: 
 Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, με διαδημοτικό 
χαρακτήρα η οποία λύθηκε με την αριθμ. 54694/22-05-2020 (ΦΕΚ 2136/03-06-
2020/τ.Β΄) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 
Μακεδονίας, υλοποιούσε το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», της Δράσης «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής και κατ΄ οίκον υπηρεσιών 
φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα 
επαπειλούμενων με ανεργία εργαζόμενων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές 
απασχόλησης», σύμφωνα με Σύμβαση χρηματοδότησης (αριθμ. πρωτ. 433/08-04-
2011,440/08-04-2011, και 430/08-04-2011) μετά την αριθμ. 457/21-03-2011 
πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε..  
 Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», ως πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας, με  
στόχο την παροχή οργανωμένης, συστηματικής φροντίδας και υποστήριξης σε 
ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ και λοιπών ευπαθών ομάδων πολιτών, καλύπτοντας διαχρονικά 
βασικές ανάγκες διαβίωσης του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού ωφελούμενων με το 
έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, υλοποιούνταν αρχικά μέσα από τις δομές 
«Μονάδες Βοήθεια στο Σπίτι» των Δήμων Σερβίων και Καμβουνίων και την «Μονάδα 
Κοινωνικής Μέριμνας» του Δήμου Βελβεντού, οι οποίες συνενώθηκαν με την 
συνένωση των Δήμων με το Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87/07006-2010). 
 Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-07-2017/τ.Α’): 
«Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς 
οργανισμούς ή προγράμματα που επιδοτούνται από εθνικούς πόρους ή η μετεξέλιξη 
των προγραμμάτων αυτών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 51 παρ. 4 περίπτωση α' του ν. 4407/2016 (Α' 134) και 
υλοποιούνταν από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου των Ο.Τ.Α. μπορούν 
να αναλαμβάνονται από τον οικείο Δήμο ή να συνεχίζονται υπό τους ίδιους ή 
τροποποιημένους όρους, εφόσον το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την 
υλοποίηση εκάστου προγράμματος προβλέπει ότι οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού περιλαμβάνονται 
μεταξύ των δυνητικών φορέων υλοποίησης του προγράμματος. Η ανάληψη ή η 
συνέχιση του προγράμματος από το δήμο γίνεται με απόφαση του οικείου δημοτικού 
συμβουλίου. Τα αναληφθέντα προγράμματα συνεχίζουν να υλοποιούνται από τον 
οικείο δήμο, ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδίκαια σε όλα τα σχετικά δικαιώματα και 
υποχρεώσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμβάσεις μίσθωσης 
έργου ή συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, οι 
οποίες, όπου τούτο απαιτείται, συνεχίζονται μέχρι τη λήξη των προγραμμάτων. Οι 
Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου ανανεώνονται 
ή παρατείνονται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 
2190/1994 (Α'28). Η ανάληψη ή η συνέχιση των προγραμμάτων από το δήμο, κατά τα 
οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο, ισχύει από 1.7.2016.» 

Στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού (ΦΕΚ 
3208/22-08-2019/τ.Β’), προβλέπεται η δομή του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» 
με άσκηση αρμοδιοτήτων από  την οργανική μονάδα σε επίπεδο Γραφείου του 
Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.     

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 91 του Ν.4583/2018 και της 
παρ. 8 του άρθρου 155 του Ν. 4600/2019, εκδόθηκε η αριθμ. 36/983/15-04-2020 
απόφαση Δημάρχου Βελβεντού, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 50130/12-05-2020 
(ΦΕΚ 2020/26-05-2020/τ.Β΄) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, μεταφέρθηκε το προσωπικό αποτελούμενο από μία (1) 
εργαζόμενη ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτών και από μία (1) εργαζόμενη ειδικότητας ΥΕ 
Οικογενειακών Βοηθών που παρείχε και παρέχει υπηρεσίες στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.),  από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερβίων - Βελβεντού με 
διαδημοτικό χαρακτήρα, στο Δήμο μας, σε αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) του Μεταβατικού Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού (ΦΕΚ 3208/22-08-2019/τ.Β’).  
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Επίσης στο Δήμο Βελβεντού, ανήκει το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5111 τύπου 
HUNDAI όχημα, με 1η άδεια κυκλοφορίας στις 4/2/2004, από το Πρόγραμμα της 
«Μονάδας Κοινωνικής Μέριμνας Βελβεντού». 

Με βάση τα παραπάνω προτείνεται η μεταφορά του προγράμματος «Βοήθεια 
στο Σπίτι» από τη Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερβίων – Βελβεντού με διαδημοτικό 
χαρακτήρα ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν προς τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες με χωρική αρμοδιότητα το Δήμο Βελβεντού. 

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 σήμερα 
και αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του  στο συζητούμενο θέμα, μέσω της 
αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 Εγκρίνει τη λειτουργία και την ανάληψη  άσκησης δραστηριοτήτων του 
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»  της δομής Βελβεντού που ασκούνταν από την 
λυθείσα Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερβίων - Βελβεντού Ν. Κοζάνης, με 
διαδημοτικό χαρακτήρα, ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν 
προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες με χωρική αρμοδιότητα το Δήμο Βελβεντού σε 
ποσοστό αναλογικό με το προσωπικό που μετακινήθηκε με τους ίδιους όρους, όπως 
αυτοί καθορίζονται αναλυτικά στην Σύμβαση με αριθμ. πρωτ. 433/08-04-2011, 
440/08-04-2011 και 430/08-04-2011, για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής και κατ΄ οίκον υπηρεσιών 
φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα 
επαπειλούμενων με ανεργία εργαζόμενων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές 
απασχόλησης», σύμφωνα με την αριθμ. 457/21-03-2011 πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
Α.Ε..  
  

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 60/2020. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

ακολούθως. 
 

Η Πρόεδρος 
(σφραγίδα – υπογραφή) 

 
Τα Μέλη 

(υπογραφές) 
 

 
Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 11 Ιουνίου 2020 
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού  

 
 

Βάϊα Μαλλού 
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