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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ                                                       
ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                   
 

            Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από ηο Ππακηικό ηηρ  18ηρ/ 30-12-2019 TAKTIKH ζςνεδπίαζηρ 

ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βέλος – Βόσαρ 

 

Απιθμόρ Απόθαζηρ:   222 / 2019 

    Θέμα 5ο: Τποβολή ππόηαζηρ ζηο  ΔΠ «Τποδομέρ Μεηαθοπών, Πεπιβάλλον και Αειθόπορ  

                   Ανάπηςξη» ηος άξονα πποηεπαιόηηηαρ «ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΑΜΔΙΟΤ ΤΝΟΥΗ»  

                   με ηίηλο «Μελέηερ ωπίμανζηρ έπγων ζςλλογήρ και ΔΔΛ Οικιζμών Γ Πποηεπαιόηηηαρ  

                   καηά ηην οδηγία  91/271/ΔΟΚ». 

 

ηο Εεςγολαηιό και ζηην Αίθοςζα ςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος Γήμος Βέλος-Βόσαρ 

ζήμεπα ηην 30η ηος μηνόρ Γεκεμβπίος ηος έηοςρ 2019 ημέπα Γεςηέπα και ώπα 20:00 ζςνήλθε ζε 

ηακηική  ζςνεδπίαζη ηο Γημοηικό ςμβούλιο ηος Γήμος Βέλος- Βόσαρ, ύζηεπα από ηην με απιθ. ππωη. 

12273/24.12.2019 έγγπαθη ππόζκληζη ηος Πποέδπος ηος Γ.., πος επιδόθηκε νόμιμα και έγκαιπα, 

ζύμθωνα με ηο άπθπο 67 ηος Ν. 3852/2010 όπωρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει , ζε κάθε ένα Γημοηικό 

ύμβοςλο καθώρ και ζηον Γήμαπσο κ. Παπακςπιάκο Αννίβα, ο οποίορ  παπαβπέθηκε.  

       Ακολούθωρ διαπιζηώθηκε από ηον Ππόεδπο ηος Γημοηικού ςμβοςλίος, πωρ ςπήπσε νόμιμη 

απαπηία, δεδομένος όηι ζε ζύνολο 27 μελών, παπαβπέθηκαν παπόνηα 23 και ονομαζηικά οι : 

                           Παρόληες                                           Απόληες 

1. δράιες Μηταήι- Πρόεδρος 

2. Σρηαληαθύιιοσ Γεκήηρηος 

3. Μπεθηάρες Γεκήηρηος 

4. Ράπηες Θεόδωρος 

5. Σρωγάδες Βαζίιεηος 

6. Καιιίρε Μαρία 

7. Γαιεβίγθας Γεώργηος 

8. ηάτος Αλδρέας 

9. Σρηαληαθύιιοσ Κωλ/λος 

10. Μαλάβες Αζαλάζηος η.Παλ. 

11. Μαλάβες Αζαλάζηος η. Γεκ. 

12. Ραταληώηες Νηθόιαος 

13. Παληαδής Παλαγηώηες 

14. Γεκεηρίοσ Μαρία 

15. Καηζηθώιες Παλαγηώηες 

16. Ληάθος Μηταήι 

17. Λσκπερόποσιος Δσάγγειος 

18. Βοσδούρες Νηθόιαος 

19. Κακπίηες Γεώργηος 

20. ηακπεδάθες Παλαγηώηες 

21. Καραθωηηάς Γεώργηος 

22. Περρής Νηθόιαος 

23. Βοσδούρες Γεώργηος  

 

1. Πρεδάρες Γεώργηος 

2. Καρατοληδίηες Κωλ/λος  

3. Γθαηδογηάλλες Γεκήηρηος 

4. Ρόδος Νηθόιαος 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                (οη οποίοη δελ προζήιζαλ αλ θαη     

                  θιήζεθαλ λόκηκα) 

  Σηε ζσλεδρίαζε θιήζεθαλ λόκηκα θαη παραβρέζεθαλ οη Πρόεδροη ηωλ Κοηλοηήηωλ : 

 

1. Καιαληδής Γεκήηρηος                             Πρόεδρος Κοηλόηεηας Σηηκάγθας 
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2. Γαγρές Δσάγγειος                    Πρόεδρος Κοηλόηεηας Νεράληδας 

3. Γεκεηρίοσ Βαζίιεηος                             Πρόεδρος Κοηλόηεηας Ταρζηλώλ 

4. Κεταγηάς Περίαλδρος            Πρόεδρος Κοηλόηεηας Βοταϊθού 

5. Νηούβος Βαζίιεηος            Πρόεδρος Κοηλόηεηας Σοσιελαρίοσ 

6. Παπαδεκεηρίοσ Ιωάλλες           Πρόεδρος Κοηλόηεηας Εεσγοιαηηού 

7. Χαζαπάθες Αργύρηος            Πρόεδρος Κοηλόηεηας Μποιαηίοσ 

8. Μπάρηδες Παλαγηώηες           Πρόεδρος Κοηλόηεηας Κρελώλ 

9. Μποσγάς Κωλζηαληίλος                            Πρόεδρος Κοηλόηεηας Διιελοτωρίοσ 

 

 

Σηε ζσλεδρίαζε θιήζεθαλ λόκηκα αιιά δελ παραβρέζεθαλ οη θ.θ. : 

 

1. Βαζηιείοσ Γεώργηος                                 Πρόεδρος Κοηλόηεηας Βραταηίοσ  

2. Καιογερόποσιος Αλδρέας                                Πρόεδρος Κοηλόηεηας Βέιοσ 

3. Αλαγλωζηόποσιος Αλαζηάζηος                  Πρόεδρος Κοηλόηεηας Δσαγγειηζηρίας 

4. Καρατοληδίηες Αληώληος           Πρόεδρος Κοηλόηεηας Κοθθωλίοσ 

5. Πούιιος Γεώργηος            Πρόεδρος Κοηλόηεηας Ποσιίηζας  

6. Μπαθηρηδής Δκκαλοσήι           Πρόεδρος Κοηλόηεηας Χαιθείοσ 

 
         

     Ο Ππόεδπορ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος, για ηο 5ο θέμα ηηρ ημεπηζίαρ διάηαξηρ πος αθοπά ηην 

ςποβολή ππόηαζηρ ζηο  ΔΠ «Τποδομέρ Μεηαθοπών, Πεπιβάλλον και Αειθόπορ Ανάπηςξη» ηος άξονα 

πποηεπαιόηηηαρ «ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΝΓΡΟΜΖ ΣΑΜΔΗΟΤ ΤΝΟΥΖ» με ηίηλο «Μελέηερ ωπίμανζηρ έπγων 

ζςλλογήρ και ΔΔΛ Οικιζμών Γ Πποηεπαιόηηηαρ καηά ηην οδηγία  91/271/ΔΟΚ», έδωζε ηο λόγο ζηον 

Γήμαπσο ο οποίορ είπε:  

      

Ο Γήκνο Βέινπ Βόραο ππνβάιεη πξόηαζε ρξεκαηνδόηεζεο ζηελ ππ΄ αξίζκ. 16.36.2.Π10 πξόζθιεζε ηνπ 

ΤΜΔΠΔΡΑΑ κε ηίηιν «ΜΔΛΔΣΔ ΩΡΙΜΑΝΗ ΔΡΓΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΔΛ ΟΙΚΙΜΩΝ Γ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΟΓΗΓΙΑ 91/271/ΔΟΚ» γηα ηελ πξάμε κε ηίηιν «Μειέηε σξίκαλζεο ησλ ππνιεηπόκελσλ δηθηύσλ 

απνρέηεπζεο ηεο θνηλόηεηαο Βέινπ». Δηδηθόηεξα κέζσ ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο ζα ρξεκαηνδνηεζεί:  

-  Δθπόλεζε κειέηεο έξγσλ ππνδνκήο εθόζνλ απαηηείηαη,  

- Δθπόλεζε κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ θαη αλαγθαίσλ ππνζηεξηθηηθώλ κειεηώλ θαηά ηελ εγθύθιην 

38/2005 ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. /ΤΠΔΥΩΓΔ, 

- Δθπόλεζε ηερληθώλ κειεηώλ σξίκαλζεο έξγσλ ΓΑ ή /θαη ΔΔΛ, όισλ ησλ απαηηνύκελσλ ζηαδίσλ αλάινγα κε ην 

ζύζηεκα δεκνπξάηεζεο, βάζεη Ν.4412/2016, 

- ύληαμε ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο αλάινγα κε ην ζύζηεκα δεκνπξάηεζεο, βάζεη Ν.4412/2016. 

ην πιαίζην ηεο σο άλσ δξάζεο όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ Δμεηδίθεπζε Δθαξκνγήο ηνπ ΔΠ, ε πξόηαζε πνπ 

ππνβάιιεηαη ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο ζα πξέπεη λα νδεγεί ζηελ πιήξε σξίκαλζε ησλ 

απαηηνύκελσλ έξγσλ θαηαζθεπήο ΓΑ θαη ηα παξαδνηέα ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ άκεζε δεκνπξάηεζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ έξγνπ. 

πγθεθξηκέλα ε κειέηε ππνδνκήο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο αζηηθώλ ιπκάησλ ζα αθνξά: 

 Έξγν δηθηύσλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη εμαζθαιίδεηαη ε επεμεξγαζία θαη δηάζεζε 

ησλ ιπκάησλ. Η κειέηε ζα αθνξά ην ζύλνιν ηνπ δηθηύνπ απνρέηεπζεο θαη νπσζδήπνηε ζην 

ππθλνδνκεκέλν ηκήκα ηνπ νηθηζκνύ  Βέινπ (νηθηζηηθόο ππξήλαο). Δπηιέμηκε είλαη ε θαηαζθεπή δηθηύνπ 

απνρέηεπζεο ζε ππθλνδνκεκέλεο πεξηνρέο πνπ δηαζέηνπλ εθαξκνζκέλν ξπκνηνκηθό ζρέδην 

(νινθιεξσκέλε πξάμε εθαξκνγήο) γηα ηελ θάιπςε ηνπ πιεζπζκνύ αηρκήο  ηνπ νηθηζκνύ. Δθόζνλ ηκήκα 

ηνπ πιεζπζκνύ απηνύ θαηνηθεί ζε πεξηνρή κε εγθεθξηκέλν αιιά κε εθαξκνζκέλν ξπκνηνκηθό ζρέδην ή εθηόο 

ζρεδίνπ, είλαη δπλαηόλ λα είλαη επηιέμηκε ε θαηαζθεπή δηθηύνπ απνρέηεπζεο θαη ζε δηαλνηγκέλνπο δξόκνπο 

νη νπνίνη δελ θαηαξγνύληαη από ηελ πνιενδνκηθή κειέηε, εκθαλίδνπλ πςειή ππθλόηεηα δόκεζεο θαη 

απνηεινύλ ιεηηνπξγηθό ζύλνιν δηθηύνπ. Δπεθηάζεηο ζρεδίνπ κε εθαξκνζκέλν ξπκνηνκηθό ζρέδην πνπ δελ 

είλαη θαηνηθεκέλεο ή είλαη αξαηά θαηνηθεκέλεο (ελδεηθηηθά ππθλόηεηεο κηθξόηεξεο από 40-50 θαηνίθνπο αλά 

εθηάξην) δελ εκπίπηνπλ ζηελ Οδεγία 91/271. 

 Σν νηθνλνκηθό αληηθείκελν ηεο πξόηαζεο ζα ππνινγηζηεί κε ην λέν θαλνληζκό ησλ πξνεθηηκώκελσλ ακνηβώλ 

κειεηώλ θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 
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8 δ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147), ΦΔΚ Β 2519/20.07.2017, (Αξηζκ. 

ΓΝγ/32129/ΦΝ466/16.5.2017,  Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ). 

Σέινο ζεκεηώλεηαη όηη ε πξόηαζε ππνβάιιεηαη απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΟΠ ΔΠΑ 2014-2020 

(εθεμήο ΟΠ ΔΠΑ) από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ Γηθαηνύρνπ ν νπνίνο θαη ελεκεξώλεηαη ζρεηηθά κέζσ ηνπ 

ΟΠ ΔΠΑ. 

 

Σηε ζςνέσεια ο Ππόεδπορ κάλεζε ηο ζςμβούλιο να αποθαζίζει ζσεηικά. 

     Το Δεμοηικό ζςμβούλιο αθού έλαβε ςπότε ηος ηεν ανυηέπυ ειζήγεζε και μεηά από διαλογική 

ζςδήηεζε όπυρ ειδικόηεπα ζηα απομαγνεηοθυνεμένα ππακηικά αναγπάθονηαι. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

      Εγκπίνει ηεν ςποβολή αίηεζερ ένηαξερ ζηο  ΔΠ «Τποδομέρ Μεηαθοπών, Πεπιβάλλον και Αειθόπορ 

Ανάπηςξη» ηος άξονα πποηεπαιόηηηαρ «ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΝΓΡΟΜΖ ΣΑΜΔΗΟΤ ΤΝΟΥΖ» με ηίηλο 

«Μελέηερ ωπίμανζηρ έπγων ζςλλογήρ και ΔΔΛ Οικιζμών Γ Πποηεπαιόηηηαρ καηά ηην οδηγία  

91/271/ΔΟΚ»  για ηην ππάξη με ηίηλο «Μελέηη ωπίμανζηρ ηων ςπολειπόμενων δικηύων 

αποσέηεςζηρ ηηρ κοινόηηηαρ Βέλος». 

 Σο οικονομικό ανηικείμενο ηηρ ππόηαζηρ για ηην ανωηέπω ππάξη  θα ςπολογιζηεί με ηο νέο κανονιζμό 

ηων πποεκηιμώμενων αμοιβών μελεηών και παποσήρ ηεσνικών και λοιπών ζςναθών επιζηημονικών 

ςπηπεζιών καηά ηη διαδικαζία ηηρ παπ. 8 δ ηος άπθπος 53 ηος ν. 4412/2016 (Α΄ 147), ΦΔΚ Β 

2519/20.07.2017, (Απιθμ. ΓΝγ/32129/ΦΝ466/16.5.2017,  Απόθαζη ηος Τποςπγού Τποδομών και 

Μεηαθοπών). 

Διδικόηεπα μέζω ηηρ παπούζαρ ππόζκληζηρ θα σπημαηοδοηηθεί:  

-  Δκπόνηζη μελέηηρ έπγων ςποδομήρ εθόζον απαιηείηαι,  

- Δκπόνηζη μελέηηρ πεπιβαλλονηικών επιπηώζεων και αναγκαίων ςποζηηπικηικών μελεηών καηά ηην 

εγκύκλιο 38/2005 ηηρ Γ.Γ.Γ.Δ. /ΤΠΔΥΩΓΔ, 

- Δκπόνηζη ηεσνικών μελεηών ωπίμανζηρ έπγων ΓΑ ή /και ΔΔΛ, όλων ηων απαιηούμενων ζηαδίων 

ανάλογα με ηο ζύζηημα δημοππάηηζηρ, βάζει Ν.4412/2016, 

- ύνηαξη ηεςσών δημοππάηηζηρ ανάλογα με ηο ζύζηημα δημοππάηηζηρ, βάζει Ν.4412/2016. 

Σέλορ ζημειώνεηαι όηι η ππόηαζη ςποβάλλεηαι αποκλειζηικά ηλεκηπονικά μέζω ηος ΟΠ ΔΠΑ 

2014-2020 (εθεξήρ ΟΠ ΔΠΑ) από ηον νόμιμο εκππόζωπο ηος Γικαιούσος ο οποίορ και 

ενημεπώνεηαι ζσεηικά μέζω ηος ΟΠ ΔΠΑ. 

 Ζ παπούζα απόθαζη πήπε αύξ. απιθ.  222 / 2019 

        Αθού ζςνηάσθηκε και ςπογπάθεηαι 

             O Ππόεδπορ                  Σα Μέλη 

Ακπιβέρ Απόζπαζμα 

Ο Ππόεδπορ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος 

 

ΓΡΑΛΗ ΜΙΥΑΗΛ 
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