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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 5ης / 19-2-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Βελβεντού. 

 

 Αριθ. απόφασης: 26 / 2021 

 

 

ΘΕΜΑ: 

Υποβολή προτάσεων στην πρόσκληση του χρηματοδοτικού προγράμματος 
«Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο-2020» στον Άξονα προτεραιότητας «Αστική 
Αναζωογόνηση» του Πράσινου Ταμείου. 

  Στο Βελβεντό, σήμερα, την 19η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2021, 

ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Βελβεντού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (με τηλεδιάσκεψη), στο 

Δημαρχείο Βελβεντού,  ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 484/15-2-2021 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 και 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 εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

H πρόσκληση «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του χρηματοδοτικού προγράμματος: 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020 – Β΄ Πρόσκληση, είναι ανοιχτή έως 

26-2-2021 σύμφωνα με την Αρ. Απόφασης 203.1/2021 του Δ.Σ. του Πράσινου 

Ταμείου και προκειμένου ο Δήμος μας να υποβάλλει την πρότασή του η Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου κατέθεσε την ακόλουθη εισήγηση.  
Έχοντας υπόψη: 

- Το N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

- Τον N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 

- Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ  147 Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

- Το άρθρο 44 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ  147 Α') όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με το άρθρο 3 του Ν. 4674/2020. 

- Την με Α.Π.: 5784/01/09/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» ΤΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 

2020 του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, με την οποία καλούνται οι Δήμοι της χώρας να 

υποβάλλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού 

Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, Άξονας 

Προτεραιότητας (Α.Π. 1) «Αστική Αναζωογόνηση». 

- Τον Οδηγό Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος σύμφωνα με 

τον οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται οτι: Κάθε Δήμος δύναται να υποβάλλει αίτημα 

χρηματοδότησης για ένταξη σε ένα μόνο από τα Μέτρα του προγράμματος και κατά 

την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης οι Δήμοι μπορούν να καταθέσουν έως 
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δύο (2) προτάσεις, οι οποίες πρέπει να εντάσσονται υποχρεωτικά στο ίδιο Μέτρο του 

προγράμματος. 

- Την υπ’ αριθμ. 9/2020 μελέτη του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ‘ΜΕΤΟΧΙ’ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»» της Τ.Υ. του 

Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 163.000,00€ και την Έκθεση Τεκμηρίωσης 

Σκοπιμότητας που τη συνοδεύει.  

- Την υπ’ αριθμ. 1/2021 μελέτη του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ 

Ο.Τ. 107 ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» της Τ.Υ. του Δήμου, ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 180.000,00.€, και την Έκθεση Τεκμηρίωσης Σκοπιμότητας που τη 

συνοδεύει.  

- Το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο» του προγράμματος 

κλιμακώνεται με βάση τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου ως 

ακολούθως: 

Για το Μέτρο 1 το ανώτατο ύψος χρηματοδότησης ανά δικαιούχο 

διαμορφώνεται από τον τύπο Χ1= (200.000+Π*5)*σΑΠ 

Για το Μέτρο 2 το ανώτατο ύψος χρηματοδότησης ανά δικαιούχο 

διαμορφώνεται από τον τύπο Χ2= (200.000+Π)*0,8 

Όπου:Π = ο Μόνιμος ή εναλλακτικά ο Πραγματικός - de facto Πληθυσμός του 

Δήμου, βάσει της επίσημης απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011 (ΦΕΚ 698/Β/2014, / 

(ΦΕΚ 699/B/2014). http://www.statistics.gr/el/2011-census-pop-hous) και σΑΠ = 

συντελεστής Αστικής Πυκνότητας, ο οποίος διαμορφώνεται σε 0,8 για τους Δήμους οι 

οποίοι δεν διαθέτουν οικισμό πάνω από 5.000 κατοίκους και στην περίπτωση 

υποβολής δύο προτάσεων από τον ίδιο Δήμο (πάντα για το ίδιο Μέτρο στο οποίο έχει 

επιλέξει να υποβάλει προτάσεις ο Δήμος), ως «ποσό ένταξης του Δήμου» νοείται το 

άθροισμα των δύο επιμέρους χρηματοδοτήσεων και δεν δύναται να ξεπερνά το 

ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανάλογα με το μέτρο ένταξης. Συνεπώς για το Δήμο 

Βελβεντού το ανώτατο ποσό διαμορφώνεται στο ποσό των 

Χ2=(200.000+3553)*0,80=162.842,40 ΕΥΡΏ 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

τη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου για τα κάτωθι : 

Α. Την έγκριση της υπ’ αριθμ. 9/2020 μελέτη του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ‘ΜΕΤΟΧΙ’ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»» 

της Τ.Υ. του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 163.000,00€ και την Έκθεση 

Τεκμηρίωσης Σκοπιμότητας που τη συνοδεύει. 

Β. Την έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2021 μελέτης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 107 ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» της Τ.Υ. του Δήμου, ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 166.200,00€, και την Έκθεση Τεκμηρίωσης Σκοπιμότητας που τη 

συνοδεύει. 

Γ. Τη συμμετοχή και αποδοχή των όρων του προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020 του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και την υποβολή 

προτάσεων στην με Α.Π.: 5784/01/09/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» στο Μέτρο 2 

ως εξής:  

 Στη δράση 2.8 το έργο: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΨΕΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ‘ΜΕΤΟΧΙ’ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 163.000,00 ΕΥΡΏ,  

 Στη δράση 2.1 το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 107 ΤΟΥ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 166.200,00 ΕΥΡΏ. 

Δ. Την κάλυψη του επιπλέον ποσού, το οποίο θα προκύψει για την εκτέλεση 

των έργων από πόρους του Δήμου εφόσον υπερβαίνει το συνολικό ποσό 

χρηματοδότησης.  

Ε. Την κατανομή του ποσού της ανώτατης χρηματοδότησης που δικαιούται ο 

Δήμος Βελβεντού κατ΄ αναλογία στα δύο έργα με βάση τον προϋπολογισμό τους.  

Ζ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή των προτάσεων 

 

Η Προϊσταμένη 

Ειρήνη Δ. Αγγέλη 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

http://www.statistics.gr/el/2011-census-pop-hous
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Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση και αφού έθεσε τις απόψεις και τις 

προτάσεις στο συζητούμενο θέμα, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 9/2020 μελέτη του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ‘ΜΕΤΟΧΙ’ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»» 

της Τ.Υ. του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 163.000,00€ και την Έκθεση 

Τεκμηρίωσης Σκοπιμότητας που τη συνοδεύει. 

Β. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 1/2021 μελέτης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ 

ΣΤΟ Ο.Τ. 107 ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» της Τ.Υ. του Δήμου, ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 166.200,00.€, και την Έκθεση Τεκμηρίωσης Σκοπιμότητας που τη 

συνοδεύει. 

Γ. Εγκρίνει τη συμμετοχή και αποδοχή των όρων του προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020 του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και την υποβολή 

προτάσεων στην με Α.Π.: 5784/01/09/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» στο Μέτρο 2 

ως εξής:  

 Στη δράση 2.8 το έργο: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΨΕΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ‘ΜΕΤΟΧΙ’ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 163.000,00 ΕΥΡΩ,  

 Στη δράση 2.1 το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 107 ΤΟΥ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 180.000,00 ΕΥΡΏ. 

Δ. Εγκρίνει την κάλυψη του επιπλέον ποσού, το οποίο θα προκύψει για την 

εκτέλεση των έργων από πόρους του Δήμου εφόσον υπερβαίνει το συνολικό ποσό 

χρηματοδότησης.  

Ε. Εγκρίνει Την κατανομή του ποσού της ανώτατης χρηματοδότησης που 

δικαιούται ο Δήμος Βελβεντού κατ΄ αναλογία στα δύο έργα με βάση τον 

προϋπολογισμό τους. 

Ζ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τα περαιτέρω.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 26 / 2021 

  

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο Πρόεδρος 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Βελβεντό,  19 Φεβρουαρίου 2021 

Ο Πρόεδρος 
 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

Δήμαρχος Βελβεντού 
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