ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 17ης/12-08-2020 κατεπείγουσας συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 80/2020
ΘΕΜΑ:

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ
(150.000,00 €) για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και
καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Στο Βελβεντό, στις 12 Αυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, τα
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε κατεπείγουσα δια
περιφοράς συνεδρίαση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με τις
διατάξεις:
• της παρ. 4 του άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006),
• της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,
• του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-032020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19,
• την αριθμ. 18318/13-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 2129/10-08-2020 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:
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Παρόντες
Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου
Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής

Απόντες

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του
Δήμου Βελβεντού, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Πριν από τη συζήτηση του μοναδικού θέματος το Δημοτικό Συμβούλιο
Βελβεντού σύμφωνα με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ομόφωνα αποφάσισε 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.
Η εισήγηση για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, η οποία είχε αποσταλεί
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη, ανέφερε τα εξής:
Με την αριθμ. πρωτ. 50703/10-08-2020 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών ο ∆ήμος Βελβεντού χρηματοδοτείται με το ποσό των εκατόν πενήντα
χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €) σε βάρος των πιστώσεων του έργου:
2003ΣΕ05500005 «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και
καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της
Χώρας».
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 αρίθ.10/7207/07-03-2017 εγκύκλιο του εν’
λόγω Υπουργείου.
Εν’ όψει της ανωτέρω χρηματοδότησης θα πρέπει το δημοτικό συμβούλιο ν’
αποφασίσει για την αποδοχή του ποσού.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, έθεσε τις
απόψεις και προτάσεις στο συζητούμενο θέμα και μετά από ψηφοφορία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται τη χρηματοδότηση ύψους εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ
(150.000,00€), σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με αριθμ.
πρωτ. 50703/10-08-2020, σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005
Επιχορήγηση των ΟΤΑ «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και
καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της
Χώρας».
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 80/2020.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Η Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 12 Αυγούστου 2020
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Βάϊα Μαλλού
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