ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 24ης/30-11-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 108/2020
ΘΕΜΑ:

Δημιουργία – Λειτουργία δομής παροχής συσσιτίου

Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 30 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 20:00, τα
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε τακτική και δια
περιφοράς συνεδρίαση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με τις
διατάξεις 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, 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. 3619/23-11-2020 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 Γκίκας Ιωάννης
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Τράντα Ιωάννα
7 Καμκούτης Θωμάς
8 Αχίλλας Γεώργιος
9 Ζορζοβίλης Ζήνων
10 Κουκόλη Σοφία
11 Τσιτσιόκας Νικόλαος
12 Τσέγκος Νικόλαος
13 Τέτος Νικόλαος
14 Παπαδημητρίου Ζήνων
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
16 Μανώλας Αριστείδης
17 Γκαμπράνη Ειρήνη
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι:
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Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος
2 Κουκάλης Ζήνων
3 Μυλωνά Κατίνα
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
5 Τζάτσου Βάϊα
6 Παπανδρίτσα Μαρία
7 Μύρος Δημήτριος
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου
2 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
3 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Η εισήγηση για το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η οποία είχε αποσταλεί
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη, ανέφερε τα εξής:
Ο Δήμος Βελβεντού και η Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων αντιλαμβανόμενοι την
ανάγκη κυρίως ηλικιωμένων συμπολιτών μας ή και συμπολιτών μας, οι οποίοι λόγω
προβλημάτων υγείας αδυνατούν ή έχουν δυσκολία στο να προμηθευτούν υλικά και
προετοιμάσουν το καθημερινό τους φαγητό, προχωρούν στο σχεδιασμό δομής παροχής
συσσιτίου κατά τα πρότυπα του συσσιτίου που λειτουργούσε έως το έτος 2010.
Η ανάγκη λειτουργίας του συσσιτίου γίνεται ακόμη πιο επιτακτική στην εποχή του
κορονοϊού καθώς θεωρούμε, ότι θα λειτουργήσει προστατευτικά σε άτομα που ανήκουν
σε ευπαθείς ομάδες καθώς και αποτρεπτικά στη διασπορά του.
Συγκεκριμένα:
1.Το συσσίτιο θα οργανωθεί με την αρωγή και θα λειτουργεί με την επίβλεψη του
Φιλόπτωχου Ταμείου της Ι. Μ. Σερβίων και Κοζάνης. Ήδη έχουμε τη γραπτή
επιβεβαίωση της πρόθεσης συνεργασίας και επίκειται η υπογραφή μνημονίου
συνεργασίας από τα δύο μέρη. Η επίβλεψη θα αφορά στην παροχή τεχνογνωσίας κατά
την έναρξη λειτουργίας του συσσιτίου και κυρίως στην διεκπεραίωση διαδικαστικών
θεμάτων (π.χ. τήρηση Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων).
2.Θα απευθύνεται σε κατοίκους του Δήμου Βελβεντού, οι οποίοι κατόπιν αιτήσεώς τους
και με την καταβολή συμβολικού τιμήματος, το οποίο θα οριστεί από την Επιτροπή
Κοινωνικών Θεμάτων θα λαμβάνουν καθημερινά ένα πλήρες γεύμα. Για την κάλυψη
άπορων Δημοτών θα γίνει προσπάθεια αυτοί επίσης να καλυφθούν (κυρίως μέσω
δωρεών).
3.Επίσης θα λειτουργεί στη βάση εθελοντικής εργασίας τόσο όσον αφορά στην
προετοιμασία των γευμάτων όσο και τη διανομή τους.
4.Η διαδικασία της προετοιμασίας θα ακολουθεί τους προβλεπόμενους κανόνες υγιεινής
και ασφάλειας ενώ για όσους εθελοντές συμμετέχουν έχει ήδη προβλεφθεί σε
συνεργασία με τον ΕΟΔΥ η διενέργεια διαγνωστικού test COVID-19.
5.Ως χώρος προετοιμασίας προβλέπεται το ακίνητο Βογιατζή, το οποίο έχει μισθωθεί
από τον Δήμο Βελβεντού σε συνέχεια της απόφασης 11/23.12.19 και προορίζεται «για
την εξυπηρέτηση των αναγκών του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων και άλλων
δραστηριοτήτων κοινωνικού χαρακτήρα της Μονάδας Κοινωνικής Μέριμνας
Βελβεντού». Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίας προετοιμασίας του χώρου προκειμένου

2

να καλύπτει και τις ανάγκες του συσσιτίου, πέραν της εξυπηρέτησης των ωφελουμένων
του ΤΕΒΑ.
6.Τα λειτουργικά έξοδα του χώρου αναλαμβάνει ο Δήμος Βελβεντού, ο οποίος θα είναι
αρωγός στη λειτουργία του συσσιτίου με όλες τις υπηρεσίες του και κυρίως με την
υπηρεσία «Βοήθεια στο Σπίτι».
7.Το κόστος των πρώτων υλών θα καλύπτεται κυρίως από τη μηνιαία συνδρομή των
ωφελουμένων, ενώ θα γίνονται δεκτές και δωρεές, οι οποίες ευελπιστούμε να
καλύψουν ένα μέρος των αναγκών, κάτι που στην προηγούμενη λειτουργία του
συσσιτίου συνέβη σε μεγάλο βαθμό καθώς οι κάτοικοι του Βελβεντού το «αγκάλιασαν»
και το στήριξαν ποικιλοτρόπως.
8.Την ευθύνη συντονισμού θα έχει Δημοτικός-ή / Τοπικός-ή Σύμβουλος που θα
προτείνει η Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων.
Παρακαλείται το σώμα να εγκρίνει την καταρχάς λειτουργία δομής συσσιτίου,
όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω.
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, μέσω της αποστολής
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη δημιουργία και λειτουργία δομής παροχής συσσιτίου του Δήμου
Βελβεντού, όπως περιγράφεται στην εισήγηση.
Την εισήγηση υπερψήφισε και η επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης, κα
Ε. Γκαμπράνη, η οποία ανέφερε ότι: συμφωνώ αλλά δεν είναι συσσίτιο αυτό, αλλιώς
πρέπει να ονομαστεί γιατί οι άνθρωποι πληρώνουν και να μην δίνουμε άλλη εικόνα και
προς τους άλλους.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 108/2020.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

(σφραγίδα – υπογραφή)

(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 1 Δεκεμβρίου 2020

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Βάϊα Μαλλού
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