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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 33ης/11-10-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Βελβεντού. 

Αριθ. απόφασης: 139/2021 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Υποβολής Πρότασης του Δήμου Βελβεντού για ένταξη στο 

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 

του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον 

Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) για την εκπόνηση Επιχειρησιακού 

Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – 

Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. 

 

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 11η του μηνός Οκτωβρίου 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. 3124/7-

10-2021 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: 

 

 Το Πράσινο Ταμείο καλεί το σύνολο των Δήμων της χώρας να υποβάλλουν 

προτάσεις σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης για τη Δράση: «Επιχειρησιακό Σχέδιο 

για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. του 

Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021. 

 Η πρόσκληση, θα παραμείνει ανοιχτή για την εκδήλωση ενδιαφέροντος των 

Δήμων κατά το διάστημα 1 Ιουλίου 2021 – 30 Ιουνίου 2022 μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας του Πράσινου Ταμείου. 

 Αναπόσπαστο κομμάτι της συγκεκριμένης Πρόσκλησης αποτελεί ο Οδηγός 

Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 

2021 Ιούνιου 2021, Άξονας Προτεραιότητας 2 (Α.Π. 2 «Αστική Αναζωογόνηση και 

Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», όπου δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την 

υποβολή προτάσεων. 
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 Κατά το χρονικό διάστημα υποβολής, ο Δικαιούχος θα μπορεί να συμπληρώνει 

σταδιακά την πρότασή του και να την αποθηκεύει προσωρινά μέχρι την οριστική 

υποβολή. Η οριστική υποβολή της γίνεται άπαξ και θα λαμβάνει αυτόματα Αριθμό 

Πρωτοκόλλου από το Πράσινο Ταμείο.  

 Μετά την «Οριστική Υποβολή» της πρότασης, είναι δυνατή η εκτύπωση της 

φόρμας με τον Αριθμό Πρωτοκόλλου και τα στοιχεία της αίτησης μέσω της ανωτέρω 

πλατφόρμας του Πράσινου Ταμείου. 

 Κάθε πρόταση που υποβάλλεται, αξιολογείται άμεσα χωρίς να απαιτείται να 

παρέλθει η προθεσμία υποβολής. Εφόσον πληρούν το σύνολο των κριτηρίων 

αξιολόγησης επί ποινή αποκλεισμού, τα έργα εντάσσονται, βάσει του προϋπολογισμού 

τους. 

 Το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Σχεδίων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) καθορίζεται από το 

άρθρο 92 του ν.4759/2020 και συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  υπ’ 

αριθμ. Οικ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/57771/774/14-6-2021 Εγκύκλιο Τεχνικών Οδηγιών. Στο 

Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. καταγράφονται, ανά δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα, όλοι 

οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. 

Καταγράφεται η θεσμοθετημένη κατάσταση, κατατάσσονται σε μια από τις κατηγορίες, 

όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 92 του ν. 4759/2020 και ιεραρχείται η απόκτησή 

τους με βάση την αναγκαιότητά τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του 

οικείου δήμου, δημοτικής ενότητας ή δημοτικής κοινότητας, όπως ορίζει η παρ. 5 του 

άρθρου 92 του ν. 4759/2020. 

 Για κάθε Δήμο προβλέπεται η υποβολή μιας (1) πρότασης για την εκπόνηση του 

Επιχειρησιακού Σχεδίου εντός των διοικητικών τους ορίων. Στους δυνητικούς 

δικαιούχους παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προς ένταξη και ήδη 

συμβασιοποιημένων υπηρεσιών ή υπηρεσιών των οποίων έχει ολοκληρωθεί η 

διαδικασία δημοπράτησης και καλύπτουν τα κριτήρια της επιλεξιμότητας. 

 Συγκεκριμένα για το Δήμο μας, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 6 του Οδηγού 

Διαχείρισης η χρηματοδότηση υπολογίζεται σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο 

 Α = 20.000€ + κ*40.000€, 

 Όπου η τιμή Α είναι η μέγιστη αμοιβή του Αναδόχου, ενώ ο συντελεστής Κ 

καθορίζεται με πληθυσμιακά κριτήρια βάσει του Πίνακα που ακολουθεί: 

Πληθυσμός Τιμή 

Κ 

Από 2.000 - 10.000 0.1 

Από 10.001 - 30.000 0.3 

Από 30.001 - 50.000 0.5 

Από 50.001 - 

100.000 

0.7 

>100.000 1 

 

 Επίσης: 

 για δήμους με μόνιμο πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους το ποσό χρηματοδότησης 

ανέρχεται σε 5.000€ πλέον ΦΠΑ. 

 για δήμους με μόνιμο πληθυσμό έως 5.001 έως και 10.000 κατοίκους το ποσό 

χρηματοδότησης ανέρχεται σε 10.000€ πλέον ΦΠΑ. 

 Στο πλαίσιο αυτό, το ποσό της πρότασης για το Δήμο Βελβεντού ανέρχεται σε 

5.000€ χωρίς το ΦΠΑ 24%, ή 6.200€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε: 

Α) την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης 

Β) την Έγκριση Υποβολής Πρότασης του Δήμου Βελβεντού για ένταξη στο 

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου 

Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 
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(Α.Π.2) για την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων 

και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» 

Γ) τη δέσμευση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την εγγραφή της 

υπηρεσίας σε κωδικό, εφόσον αυτή εγκριθεί 

Δ) την εξουσιοδότηση υπαλλήλου του Δήμου, ως αρμόδιου επικοινωνίας και 

υπεύθυνου για την υλοποίηση της πρότασης για λογαριασμό του Δήμου. 

Ε) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες . 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση και μετά από 

διαλογική συζήτηση. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

α) Αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης 

β) Εγκρίνει την υποβολή Πρότασης του Δήμου Βελβεντού για ένταξη στο 

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου 

Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 

(Α.Π.2) για την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων 

και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» 

γ) Δεσμεύεται για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την εγγραφή της 

υπηρεσίας σε κωδικό, εφόσον αυτή εγκριθεί 

δ) Εξουσιοδοτεί την Ειρήνη Αγγέλη υπάλληλο της τεχνικής υπηρεσίας, ως αρμόδιο 

επικοινωνίας και υπεύθυνο για την υλοποίηση της πρότασης για λογαριασμό του 

Δήμου. 

ε) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες . 

 

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 139 / 2021. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

ακολούθως. 

Ο Πρόεδρος 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 11 Οκτωβρίου 2021 

Ο Πρόεδρος  

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

Δήμαρχος Βελβεντού 
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