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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 31ης/27-09-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Βελβεντού. 

Αριθ. απόφασης: 131/2021 

 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή όρων και συμμετοχή στην Πρόσκληση AT04 «Χωριστή Συλλογή 

Βιοαποβλήτων , Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων» του προγράμματος  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του ΥΠΕΣ, με 

την πράξη «ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» . 

 

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα 

της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00, 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. 2947/22-

9-2021 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. 

Ο Πρόεδρος για το 1ο θέμα της συνεδρίασης, απέστειλε ηλεκτρονικά στα μέλη 

την εισήγηση, η οποία ανέφερε τα εξής: 

Στα πλαίσια της με αρ. Πρωτ. 18214/29.09.2020 Πρόσκλησης ΑΤ04 της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του 

Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ», του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Χωριστή Συλλογή 

Βιοαποβλήτων , Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», ο 

Δήμος Βελβεντού προτίθεται να υποβάλλει Αίτηση χρηματοδότησης της πράξης με 

τίτλο: «ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» προϋπολογισμού 

536.920,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%. 

Για τις ανάγκες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης εκπονήθηκε από την Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου, πλήρης φάκελος υποβολής ο οποίος περιλαμβάνει τη 

σκοπιμότητα της πράξης ,  τις μελέτες με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον 

προϋπολογισμό για κάθε υποέργο. Συγκεκριμένα η Πράξη «ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»  με προϋπολογισμό  που ανέρχεται στο ποσό των 

536.920,00 ευρώ περιλαμβάνει δύο υποέργα.  
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 Το πρώτο υποέργο αφορά στην προμήθεια με τίτλο «Συστήματα υπόγειων κάδων 

ανακύκλωσης», προϋπολογισμού 530.720,00 € με Φ.Π.Α. κι έχει λάβει αριθμό 

μελέτης προμήθειας 7/2021.  

 Το δεύτερο υποέργο αφορά στην υπηρεσία «Δράσεις δημοσιότητας συστημάτων 

ανακύκλωσης», προϋπολογισμού 6.200 € με Φ.Π.Α κι έχει λάβει αριθμό μελέτης 

υπηρεσίας 10/2021. 

Έχοντας υπόψη: 

• τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, 

• τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, 

• τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, 

• τις διατάξεις του ν. 4674/2020 (A’53), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, 

• τις διατάξεις του ν. 4735/2020 (A’197), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 

1. Την αποδοχή στο σύνολο, των όρων της υπ΄ αριθμ. Πρόσκλησης ΑΤ04 της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του 

Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ», του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Χωριστή Συλλογή 

Βιοαποβλήτων , Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων». 

 

2. Την έγκριση του φακέλου της πράξης με τίτλο «ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 536.920,00  ευρώ με ΦΠΑ 24% που 

περιλαμβάνει τη μελέτη σκοπιμότητας – αναγκαιότητας  της πράξης, τη μελέτη 

προμήθειας «Συστήματα υπόγειων κάδων ανακύκλωσης», με αριθμό 7/2021, καθώς 

και τη μελέτη υπηρεσίας  «Δράσεις δημοσιότητας συστημάτων ανακύκλωσης», με  

αριθμό 10/2021. 

3. Την έγκριση των τεσσάρων ενδεικτικών θέσεων για την εγκατάσταση των 

συστημάτων υπογειοποίησης όπως περιγράφονται στη μελέτη 7/2021. 

 

4. Την συμμετοχή και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης, της Πράξης «ΓΩΝΙΕΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» με τα υποέργα:   

- Υποέργο 1:«Συστήματα υπόγειων κάδων ανακύκλωσης» προϋπολογισμού 

530.720,00 €  

-Υποέργο 2: «Δράσεις δημοσιότητας συστημάτων ανακύκλωσης», προϋπολογισμού 

6.200 €. 

στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής 

του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του Προγράμματος Ανάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του Άξονα 

Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων , Γωνιές 

Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» 

 

5. Την βεβαίωση ότι τυχόν μη επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος θα καλυφθούν 

από ιδίους πόρους 

 

6. Την ανάθεση κάθε περαιτέρω ενέργειας στον κ. Δήμαρχο 

 

Μετά από αυτά καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση και μετά από 

διαλογική συζήτηση 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την αποδοχή στο σύνολο, των όρων της υπ΄ αριθμ. Πρόσκλησης ΑΤ04 της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ 

ΥΠΕΣ), του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Χωριστή 

Συλλογή Βιοαποβλήτων , Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων». 

 

Β. Εγκρίνει το Φακέλο της πράξης με τίτλο «ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ», προϋπολογισμού 536.920,00  ευρώ με ΦΠΑ 24% που περιλαμβάνει τη 

μελέτη σκοπιμότητας – αναγκαιότητας  της πράξης, τη μελέτη προμήθειας «Συστήματα 

υπόγειων κάδων ανακύκλωσης», με αριθμό 7/2021, καθώς και τη μελέτη υπηρεσίας  

«Δράσεις δημοσιότητας συστημάτων ανακύκλωσης», με  αριθμό 10/2021. Επιπλέον 

εγκρίνει τις  τέσσερις ενδεικτικές θέσεις για την εγκατάσταση των συστημάτων 

υπογειοποίησης όπως περιγράφονται στη μελέτη 7/2021. 

 

Γ. Εγκρίνει τη συμμετοχή και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης, της Πράξης «ΓΩΝΙΕΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» με τα υποέργα:   

- Υποέργο 1:«Συστήματα υπόγειων κάδων ανακύκλωσης» προϋπολογισμού 

530.720,00 €  

-Υποέργο 2: «Δράσεις δημοσιότητας συστημάτων ανακύκλωσης», προϋπολογισμού 

6.200 €. 

στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής 

του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του Προγράμματος Ανάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του Άξονα 

Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων , Γωνιές 

Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» 

 

Δ. Βεβαιώνει ότι τυχόν μη επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος θα καλυφθούν από 

ιδίους πόρους 

 

Ε. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για  κάθε περαιτέρω ενέργεια. 

 

 
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 131 / 2021. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

ακολούθως. 

Ο Πρόεδρος 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 27 Σεπτεμβρίου 2021 

Ο Πρόεδρος  

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

Δήμαρχος Βελβεντού 
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