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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 8ης/25-11-2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 58/2019

ΘΕΜΑ:

Διαδημοτική Συνεργασία Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων Σερβίων και
Βελβεντού.

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 25η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα της
εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 7.30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού, συνήλθε σε
τακτική Συνεδρίαση, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού,
ύστερα από την αριθμ.
πρωτ. 758/21-11-2019 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας
Μαλλού Βάϊας.
Παρόντος του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο,
η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο - 17 - μελών παραβρέθηκαν -16- μέλη και
ονομαστικά οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
1 Κουκόλη Σοφία
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
3 Αγγέλης Δημήτριος
4 Τσιτσιόκας Νικόλαος
5 Γκίκας Ιωάννης
6 Εμμανουήλ Δημήτριος
7 Καμκούτης Θωμάς
8 Αχίλλας Γεώργιος
9 Ζορζοβίλης Ζήνων
10 Τράντα Ιωάννα
11 Τσέγκος Νικόλαος
12 Τέτος Νικόλαος
13 Παπαδημητρίου Ζήνων
14 Μανώλας Αριστείδης
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
16 Γκαμπράνη Ειρήνη
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,Πρόεδρος
1 Μυλωνά Κατίνα
2 Κουκάλης Ζήνων
2 Τζάτσου Βάϊα
3 Μύρος Δημήτριος
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
5 Παπανδρίτσα Μαρία
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
2 Βρακόπουλος Αντώνιος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
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Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος
εισηγούμενη το θέμα, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του
Συμβουλίου τα παρακάτω:
Σύμφωνα με το Ν. 4600/2019 άρθρο 157 παρ. 11 ο Δήμος Σερβίων, παραμένει
Δικαιούχος, Προϊσταμένη Αρχή και Διευθύνουσα Υπηρεσία για το σύνολο των πράξεων
και έργων που έχουν ενταχθεί ή και των προτάσεων που έχουν υποβληθεί προς
ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και στο ΠΔΕ (εθνικό και
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος) έως την 31-08-2019 με Δικαιούχο τον καταργούμενο
Δήμο Σερβίων - Βελβεντού.
Με το με αρ. πρωτ. 1768/19-11-2019 έγγραφο ο Δήμος Σερβίων εκδήλωσε την
πρόθεση σύναψης προγραμματικής σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρο 99 ν.
3852/2010) σε συνάρτηση με το άρθρο 157 παρ. 12 του Ν.4600/2019 επικαλούμενος
μικρό αριθμό στελέχωσης της τεχνικής του υπηρεσίας σε συνδυασμό με μεγάλο
πλήθος υλοποίησης πράξεων.
Στο σχέδιο διαδημοτικής συνεργασίας που έχει αποσταλεί προτείνεται η
διάθεση του προσωπικού της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού στην τεχνική
υπηρεσία του Δήμου Σερβίων για την υλοποίηση και διαχείριση των έργων που
αφορούν στο Δήμο Βελβεντού κι έχουν προγραμματιστεί έως 31-08-2019.
Διαφορετικά οι πράξεις αυτές θα υλοποιηθούν από το Δήμο Σερβίων μετά από
αξιολόγηση και επιλογή του χρόνου υλοποίησής τους με βάση τις δυνατότητες των
υπηρεσιών του.
Επειδή για το Δήμο Βελβεντού τα έργα αυτά είναι πολύ σημαντικά και για να
εξασφαλιστεί η έγκαιρη υλοποίησή τους, προτείνεται προς το δημοτικό συμβούλιο,
• η σύμφωνη γνώμη σύναψης προγραμματικής σύμβασης διαδημοτικής
συνεργασίας
• η έγκριση του σχεδίου σύμβασης που επισυνάπτεται
• η εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της
• ο ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου και ενός αναπληρωτή για την επιτροπή
παρακολούθησης της σύμβασης.
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση και αφού έθεσε τις
απόψεις και τις προτάσεις στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα
μαγνητοφωνημένα πρακτικά,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Συμφωνεί στην σύναψη προγραμματικής σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας
της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού και της τεχνικής υπηρεσίας του
Δήμου Σερβίων,
2. Εγκρίνει το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας όπως
αυτό επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο στοιχείο στην παρούσα απόφαση,
3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βελβεντού, για την υπογραφή της προγραμματικής
σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας,
4. Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Τσιτσιόκα, από την παράταξη του
Δημάρχου, ως τακτικό μέλος, και τον κ. Αριστείδη Μανώλα, από την μείζονα
αντιπολίτευση, ως αναπληρωματικό μέλος, για τη συμμετοχή τους στην
Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 58/2019.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό 26 Νοεμβρίου 2019
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού
Βάϊα Μαλλού
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