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ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 25/28 ΗΟΤΙΗΟΤ 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ
ζπλεδξίαζεο ηεο ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηνπ Γήκνπ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ 147/2020.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν Αλλίβα,
Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Τξσγάδε Βαζίιεην, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε Γεκήηξην,
ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε,
ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 28ε Ηνπιίνπ 2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:00 ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 5750/24.07.2020 πνπ
θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ
Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο Πξόεδξνο, β] Τξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο
Γεώξγηνο, θαη απόληεο : α] ν θ.Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β] ν θ. Βνπδνύξεο Νηθόιανο
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Θέκα 1ν : Τπνβνιή πξόηαζεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Βειηίωζε ηεο Αγξνηηθήο
Οδνπνηίαο Γήκνπ Βέινπ- Βόραο», ζην πξόγξακκα «Αληώλεο Σξίηζεο, ζηελ πξόζθιεζε ΑΣ05
ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο «Πνηόηεηα δωήο θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ηωλ πόιεωλ, ηεο
ππαίζξνπ θαη ηωλ νηθηζκώλ» κε ηίηιν : «Αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ – Αγξνηηθή Οδνπνηία»
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην πξώην ζέκα ΔΘΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δήηεζε από ηα
κέιε, όπσο ην ζέκα ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ, ιόγσ ηεο άκεζεο αλάγθεο απνζηνιήο ηνπ ζρεηηθνύ
θαθέινπ, γηα ην αλσηέξσ αίηεκα, πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο λα ιάβεη ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο ζην
πξόγξακκα.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, απνθάζηζε ΟΚΟΦΩΛΑ όπσο ζπδεηεζεί ην ζέκα
σο θαηεπείγνλ.
Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ., ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ. ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ ε
νπνία έρεη σο θάησζη :
ΔΙΗΓΗΗ
ΘΔΜΑ:ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ».
ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΑ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΣ05 ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: «Πνηόηεηα δωήο θαη εύξπζκε
ιεηηνπξγία ηωλ πόιεωλ, ηεο ππαίζξνπ θαη ηωλ νηθηζκώλ» ΜΔ ΣΙΣΛΟ: «Αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ-Αγξνηηθή
Οδνπνηία»
Ο Γήκνο Βέινπ Βόραο ππνβάιεη πξόηαζε γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Βειηίωζε ηεο
Αγξνηηθήο Οδνπνηίαο Γήκνπ Βέινπ Βόραο», ζπλνιηθήο δεκόζηαο δαπάλεο 700.000,00επξώ κε ΦΠΑ.
Η πξόζθιεζε απηή αθνξά ζηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ Δήκσλ ηεο ρώξαο γηα ηελ βειηίσζε ηεο πξόζβαζεο ζε γεσξγηθή
γε θαη θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεύζεηο, κε ζηόρν ηε κείσζε ηνπ θόζηνπο κεηαθνξάο ησλ πξντόλησλ, ηελ επθνιόηεξε θαη
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ηαρύηεξε πξόζβαζε ησλ γεσξγηθώλ κεραλεκάησλ, θαζώο θαη ηελ ηαρύηεξε θαη αζθαιέζηεξε κεηαθνξά ησλ
εππαζώλ πξντόλησλ.
Τν πεδίν εθαξκνγήο ηεο δξάζεο πεξηιακβάλεη ηελ βειηίσζε πθηζηάκελσλ δξόκσλ πξόζβαζεο ζε γεσξγηθή γε ή
θηελνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε. Η βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ νδώλ πξέπεη λα αθνξά εξγαζίεο, όπσο βειηίσζεο ησλ
γεσκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ νδώλ, θαηαζθεπή κηθξώλ ηερληθώλ έξγσλ (νρεηνί απνξξνήο όκβξησλ πδάησλ,
ηνηρία αληηζηήξημεο θ.ιπ.), νδνζηξσζίεο, αζθαιηηθά θ.ιπ. θαη όρη ηηο ζπλήζεηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο (π.ρ.
απνθαηάζηαζε αζθάιηνπ) ησλ νδώλ. Δελ πεξηιακβάλνληαη δξόκνη πνπ εμππεξεηνύλ ηε γεληθή θπθινθνξία θαη
απνηεινύλ κέξνο ηνπ επξύηεξνπ νδηθνύ δηθηύνπ. Επίζεο, δελ πεξηιακβάλνληαη δξόκνη ραξαθηεξηζκέλνη σο δαζηθνί.
Η δξάζε εθαξκόδεηαη ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, εθηόο ζρεδίνπ νηθηζκώλ ησλ Δήκσλ. Οη αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ
έρνπλ εθπνλήζεη κειέηε ζύκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ όξνπο ηεο πξόζθιεζεο θαη έρνληαο ιάβεη ππόςε ηα αηηήκαηα
ησλ πνιηηώλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο.
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ
ΑΝΝΙΒΑ ΠΑΠΑΚΤΡΙΑΚΟ
Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ελεκέξσζε ηα κέιε όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. θβ ηεο παξ.1 ηνπ
άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 (όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη) : Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνθαζίδεη
γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ή επηρνξήγεζε δξάζεσλ,
πξνγξακκάησλ θαη αληίζηνηρσλ έξγσλ από εζληθνύο πόξνπο ή/θαη πόξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
ή/θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ θνξέα.
Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε θαη κεηά από δηαινγηθή
ζπδήηεζε όπσο εηδηθόηεξα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ
Δγθξίλεη ηελ ππνβνιή αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Βειηίωζε ηεο Αγξνηηθήο
Οδνπνηίαο Γήκνπ Βέινπ- Βόραο» θαη απνδέρεηαη ηνπο όξνπο ζπκκεηνρήο, ζην πξόγξακκα
«Αληώλεο Σξίηζεο», ζηελ πξόζθιεζε ΑΤ05

ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο

«Πνηόηεηα δσήο θαη

εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ πόιεσλ, ηεο ππαίζξνπ θαη ησλ νηθηζκώλ» κε ηίηιν : «Αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ
– Αγξνηηθή Οδνπνηία», ζπλνιηθήο δεκόζηαο δαπάλεο 700.000,00€ κε ΦΠΑ.
Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 147/2020
Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.

ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.
1.- Σξωγάδεο Βαζίιεηνο
2.- ηάρνο Αλδξέαο
3.- Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο
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4.- Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο

Αθξηβέο απόζπαζκα
Εεπγνιαηηό.O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ
ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

