
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 15ης / 14-08-2020 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού. 

 

 Αριθ. απόφασης: 60 / 2020 

 

 

ΘΕΜΑ: 

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες 

στο Δήμο Βελβεντού, από πιστώσεις ΣΑΕ 055. 

   Στο Βελβεντό, σήμερα, την 14η του μηνός Αυγούστου, του έτους 2020, ημέρα της 

εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνήλθε 

σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, δια περιφοράς,  ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 2170/13-8-2020 

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: 

 

Παρόντες                                                        Απόντες 

1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   

2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος   

3 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος   

4 Αγγέλης Δημήτριος   

5 Εμμανουήλ Δημήτριος   

6 Τσέγκος Νικόλαος   

7 Τέτος Νικόλαος   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού, 

κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 

Στην αρχή της συνεδρίασης, η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα για το 

κατεπείγον της συνεδρίασης λόγω των ειδικών συνθηκών που δημιουργήθηκαν μετά τις 

έντονες βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών και των εκτεταμένων ζημιών, οι οποίες 

πρέπει να αντιμετωπισθούν άμεσα.   

Ειδικότερα για το θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την 

πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από 

θεομηνίες στο Δήμο Βελβεντού, από πιστώσεις ΣΑΕ 055», η Οικονομική Επιτροπή 

ομόφωνα το χαρακτήρισε ως κατεπείγον προς συζήτηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 

3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. 

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος είπε τα εξής:  

Με την αριθμ. 80/12-08-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε  αποδοχή της 

χρηματοδότησης με αριθμ. πρωτ. 50703/10-08-2020 απόφασης της Υπηρεσιακής 

Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών από τις πιστώσεις ΣΑΕ 055 για  «Πρόγραμμα 

«Πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 

στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της Χώρας»,  ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ 

(150.000,00 €).  Η χρηματοδότηση του ανωτέρω ποσού θα γίνει απολογιστικά, σύμφωνα 

με την πρόοδο των έργων με παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο ΥΠ.ΕΣ., 

όπως ειδικότερα ορίζεται στην αριθμ.10/7207/07-03-2017 εγκύκλιό του. Η ισχύς της 

ανωτέρω απόφασης  του ΥΠ.ΕΣ., ορίζεται σε 24 μήνες. 

Ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Βελβεντού, ψηφίστηκε με την 

αριθμ. 19/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την αριθμ. 

38520/01-04-2020  απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-

Δυτικής Μακεδονίας, ενώ έγιναν τροποποιήσεις και αναμορφώσεις του προϋπολογισμού με 

τις  αριθμ. 43/2020, 53/2020 και 67/2020 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες 
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επικυρώθηκαν με τις αντίστοιχες αποφάσεις 53731/20-05-2020, 67409/18-06-2020 και 

82621/16-07-2020 αποφάσεις  του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-

Δυτικής Μακεδονίας. 

Προτείνουμε την τροποποίηση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του 

Δήμου Βελβεντού, ως εξής:   

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Γράφουμε πίστωση στον νέο Κ.Α. 1322.04 με τίτλο «Χρηματοδότηση από Υπουργείο 

Εσωτερικών για αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες, 

ΣΑΕ 055 με κωδικό έργου 2003ΣΕ05500005» ποσό 150.000,00 € 

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ : 

Γράφουμε τις παρακάτω πιστώσεις στους νέους Κ.Α. , προερχόμενες από τη ΣΑΕ 055 του 

Υπουργείου Εσωτερικών ως εξής:  

1. Στον Κ.Α. 63.7336.01  με τίτλο  «Αντικατάσταση  τμημάτων εσωτερικού δικτύου 

αποχέτευσης» ποσό 74.000,00 €, 

2. Στον Κ.Α. 64.6262.01 με τίτλο «Αποκατάσταση αγροτικών οδών  που οδηγούν 

σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις»  ποσό 63.000,00 €,  

3. Στον Κ.Α. 30.6233.02    με τίτλο  « Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό 

τάφρων και δρόμων» ποσό 13.000,00 € 

 

Στη συνεδρίαση κατέθεσε με τηλεφωνικό γραπτό μήνυμα τις απόψεις του το μέλος Τέτος 

Νικόλαος, που απουσίαζε εκτάκτως. Συγκεκριμένα αναφέρει:  

«Καλησπέρα. Επειδή είμαι εκτός (στο Βόλο για δουλειά) θα ήθελα να καταθέσω την 

πρόταση μου για την κατανομή του ποσού που αποδεχτήκαμε σήμερα στο δια περιφοράς 

Δημοτικό Συμβούλιο: 1) 50.000 € Ύδρευση-Αποχέτευση, 2) 10.000 € Καταφύγι, 3) 10.000 

€ Αγία Κυριακή, 4)  10.000 € Παλαιογράτσανο, 5) 3.000 € Πολύφυτο και το υπόλοιπο 

ποσό στην Αγροτική Οδοποιία. Οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι θα δώσουν τις κατευθύνσεις όπως 

και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων. Δήμαρχε να διαβαστεί και ευχαριστώ για την προσοχή 

σας».  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος σε απάντηση των απόψεων του 

μέλους Τέτου Νικόλαου ανέφερε τα εξής:  

Η έκτακτη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών προέκυψε αφού ετέθησαν στον 

Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο οι ζημιές της θεομηνίας. Οι εργασίες που οφείλουν 

να γίνουν  αφορούν α) την αποκατάσταση των τεράστιων ζημιών της αγροτικής οδοποιίας 

διότι μεσούσης της θερινής συγκομιδής των νωπών φρούτων πρέπει να αποκατασταθεί η 

προσπελασιμότητα των αγροτικών δρόμων από τα αγροτικά οχήματα και τους γεωργικούς 

ελκυστήρες, β) την αντικατάσταση ορισμένων αγωγών αποχέτευσης εντός του οικισμού 

Βελβεντού που εκ του τεράστιου όγκου νερού έπαθαν ζημιές και δημιούργησαν 

πλημμυρικά φαινόμενα σε κατοικίες και δημόσια κτίρια γ) τον καθαρισμό των τάφρων προς 

τους οικισμούς Αγίας Κυριακής και Καταφυγίου. Ο οικισμός Παλαιογρατσάνου αποτελεί 

ενιαίο τμήμα με τον οικισμό Βελβεντού οπότε οι εργασίες που θα εκτελεστούν εκεί στο 

αγροτικό δίκτυο περιλαμβάνονται ήδη στην 4/2020 μελέτη. Ο οικισμός Πολυφύτου δεν είχε 

ζημιές από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα και πρόκειται να καθαριστούν οι τάφροι προς τον 

οικισμό εξ ιδίων πόρων, αφού πρώτα αποκατασταθεί η διακοπείσα κυκλοφορία προς τον 

οικισμό σε τρία ρέματα (Λάφιστα, Κούρναβος και Πλατανόλακκας) μετά από απόφαση της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, η οποία συντάσσει 

σχετική μελέτη. Οι δαπάνες που θα απαιτηθούν για τις εργασίες προς τους οικισμούς είναι 

ενδεικτικές και θα υπερβούν τα ποσά των προτάσεων του μέλους κ. Τέτου αφού θεωρείται 

δεδομένο ότι θα υπάρξουν προβλήματα και απρόβλεπτες ζημιές κατά την πορεία των 

εργασιών. Ήδη οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου οργάνωσαν άμεσους καθαρισμούς των 

πλέον επικίνδυνων σημείων των δρόμων προς τους οικισμούς για την αποφυγή τυχόν 

ατυχημάτων, για δυο συνεχόμενες φορές μετά τις θεομηνίες της 7ης και της 18ης Ιουλίου με 

μηχανήματα έργου και χειριστές τόσο του Δήμου όσο και της Π.Ε. Κοζάνης. Τα κόστη 

αυτών των εργασιών ειδικά στους δυο δρόμους προς Αγία Κυριακή και Πολύφυτο αγγίζουν 

τις 30.000 € που διατέθηκαν από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Συμμερίζομαι 
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απολύτως την λογική της αξιοποίησης του ποσού των 150.000 € για όλο το εύρος των 

ζημιών στην χωρική αρμοδιότητα του Δήμου και αυτός είναι και ο στόχος μας. Το τελικό 

κόστος της κάθε μιας από τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις θα φανεί απολογιστικά στο τέλος. 

Αν μάλιστα σε αυτό το κόστος προστεθούν οι δαπάνες των ήδη πραγματοποιηθεισών 

εργασιών από το Δήμο καθώς και οι δαπάνες της Περιφέρειας με τη διάθεση μηχανημάτων 

αλλά και το διοικητικό κόστος που τυπικά αναλογεί στη διαχείριση του θέματος, τότε το 

οικονομικό αποτύπωμα της όλης παρέμβασης θα υπερβαίνει κατά πολύ και το διαθέσιμο 

ποσό, οπότε θεωρητικά και πρακτικά θα έχει καλυφθεί και το αίτημα που διατυπώνει το 

μέλος κ. Τέτος. Εκείνο βεβαίως που προέχει όλων είναι να αποκατασταθεί η φυσιολογική 

ζωή και πάλι σε ολόκληρο το Δήμο Βελβεντού και επ’ αυτού εργάζεται η Δημ. Αρχή.  

  

Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση, κι αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις στο 

συζητούμενο θέμα:  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  Προτείνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου 

Βελβεντού, ως εξής:   

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Γράφουμε πίστωση στον νέο Κ.Α. 1322.04 με τίτλο «Χρηματοδότηση από Υπουργείο 

Εσωτερικών για αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες, 

ΣΑΕ 055 με κωδικό έργου 2003ΣΕ05500005» ποσό 150.000,00 €. 

‘Ετσι το αποθεματικό με Κ.Α. 9111 από 23.339,10 € αυξάνεται σε 173.339,10 €. 

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ : 

Γράφουμε τις παρακάτω πιστώσεις στους νέους Κ.Α. , προερχόμενες από τη ΣΑΕ 055 του 

Υπουργείου Εσωτερικών, ως εξής:   

1. Στον Κ.Α. 63.7336.01 με τίτλο  «Αντικατάσταση  τμημάτων εσωτερικού δικτύου 

αποχέτευσης» ποσό 74.000,00 €, 

2. Στον Κ.Α. 64.6262.01 με τίτλο «Αποκατάσταση αγροτικών οδών  που οδηγούν 

σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις»  ποσού 63.000,00 €,  

3. Στον Κ.Α. 30.6233.02 με τίτλο  «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό 

τάφρων και δρόμων» ποσού 13.000,00 €. 

Έτσι το αποθεματικό με Κ.Α. 9111 από 173.339,10 € μειώνεται σε 23.339,10 €. 

 Η απόφαση να υποβληθεί ως εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

 Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 60/2020. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Ο Πρόεδρος  

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό,  14 Αυγούστου 2020 

Ο Πρόεδρος  

 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

Δήμαρχος Βελβεντού 
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