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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 17ης/21-05-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Βελβεντού. 

Αριθ. απόφασης: 76/2021 

 

ΘΕΜΑ: Βεβαίωση χρηματοδότησης από ίδιους πόρους της προμήθειας δεξαμενής 

υγραερίου στα πλαίσια Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης της Πράξης 

με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δήμου Βελβεντού» 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» στην Πρόσκληση Α/Α 

ΟΠΣ ΕΣΠΑ:4726 με τίτλο «Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 

των δημοσίων κτιρίων / ΟΧΕ. 

 

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 21η του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα της 

εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, 

συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη), λόγω των μέτρων 

προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού,  ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1599/17-

05-2021 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 τα επτά (7): 

 

Παρόντες                                                        Απόντες 

1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   

2 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος   

3 Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος   

4 Αγγέλης Δημήτριος   

5 Εμμανουήλ Δημήτριος   

6 Καμκούτης Θωμάς   

7 Τέτος Νικόλαος   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου 

Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 

Παίρνοντας το λόγο ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 3ο θέμα, ανέγνωσε και 

εισηγήθηκε την εισήγηση-πρόταση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

που είχε ως εξής:  

Με την απόφαση οικονομικής επιτροπής 55/2021 και την υποβολή φακέλου με 

ID195039 – 26/4/2021 ο Δήμος Βελβεντού αιτήθηκε τη χρηματοδότηση της πράξης 

με τίτλο : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΎ» 

εκτιμώμενης δαπάνης 620.000,00ευρώ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Α.Π. 4385/29-

12-2020 «Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων / ΟΧΕ» 

στον άξονα προτεραιότητας: 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος ¨Δυτική Μακεδονία». 

Με το έγγραφο 1809/17-5-2021 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π 

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας ζητήθηκαν  συμπληρωματικά στοιχεία αναφορικά με την 

χρηματοδότηση της προμήθειας της δεξαμενής υγραερίου και του φρεατίου 

προστασίας και ασφάλισης  των οργάνων επειδή δεν αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη. Για 

να είναι ολοκληρωμένη η πρόταση περιγράφονται στη μελέτη χωρίς να 

περιλαμβάνονται στον αιτούμενο προϋπολογισμό. Επίσης αναφέρεται η υποχρέωση 

του κυρίου του έργου για την κάλυψη της  συγκεκριμένης δαπάνης προκειμένου να 

διασφαλίζεται η ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.  
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Σύμφωνα με έρευνα αγοράς, η δαπάνη της προμήθειας εκτιμάται σε τρείς 

χιλιάδες ευρώ (3.000,00 €). 

Με βάση τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή,  να βεβαιώσει ότι θα 

υλοποιηθεί εγκαίρως  η προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια  δεξαμενής υγραερίου με το 

φρεάτιο προστασίας και ασφάλισης στο Δημοτικό σχολείο Βελβεντού» ώστε να 

ολοκληρωθεί απρόσκοπτα το έργο  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΎ». Ότι θα συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 

Δήμου  η «Προμήθεια δεξαμενής υγραερίου με το φρεάτιο προστασίας και ασφάλισης 
στο Γυμνάσιο Λύκειο Βελβεντού», με προϋπολογισμό 3.000,00 ευρώ, και η δαπάνη θα  

χρηματοδοτηθεί  από ίδιους πόρους του Δήμου.  

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου  και μετά 

από διαλογική συζήτηση των μελών της 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Βεβαιώνει ότι θα συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου η προμήθεια  

με τίτλο «Προμήθεια  δεξαμενής υγραερίου με το φρεάτιο προστασίας και ασφάλισης 
στο Δημοτικό σχολείο Βελβεντού», με δαπάνη ύψους 3.000,00 ευρώ, 

χρηματοδοτούμενη από ίδιους πόρους του Δήμου και ότι η συγκεκριμένη προμήθεια 

θα υλοποιηθεί πριν την ολοκλήρωση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΎ». 

 

          Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 76 /2021. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

ακολούθως. 

Ο Πρόεδρος 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 21 Μαΐου 2021 

Ο Πρόεδρος  

 

 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

Δήμαρχος Βελβεντού 

 

 

ΑΔΑ: 6Φ6Π46ΜΓΗΖ-ΟΟΩ


		2021-05-31T09:22:46+0300
	Athens




