
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                      

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 41/16 ΛΟΔΚΒΡΗΟΤ 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   297/2020. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν Αλλίβα,  

Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σξσγάδε Βαζίιεην, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε Γεκήηξην,  

ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε,  

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 16η Λοεμβπίος 2020, ημέπα  Γεςηέπα και ώπα 11:00 ζε ηαθηηθή  

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 9752/12.11.2020  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. 

  ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο -Πξόεδξνο, β] 

Σξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο,  ζη].Μαλάβεο 

Π. Αζαλάζηνο θαη δ] Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

 

Θέμα 4ο : Τποβολή αίηηζηρ σπημαηοδόηηζηρ ζηο ππόγπαμμα «ΑΛΣΩΛΖ ΣΡΗΣΖ» ζηον άξονα 

πποηεπαιόηηηαρ «ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛ» με ηίηλο «Τποδομέρ ύδπεςζηρ». 

 

    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην ηέηαπηο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε  

ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ. ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ ε νπνία έρεη σο θάησζη :  

ΔΗΖΓΖΖ 
ΘΔΜΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΩΝΖ ΣΡΗΣΖ». 
ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ»  

ΜΔ ΣΗΣΛΟ: «Τποδομέρ ύδπεςζηρ» 

Ο  Γήμορ Βέλος Βόσαρ ςποβάλει  ππόηαζη για ηη σπημαηοδόηηζη ηυν ππάξευν  με ηίηλοςρ: 

 «Βεληίυζη και ανηικαηάζηαζη εζυηεπικών δικηύυν ύδπεςζηρ Γ.Κ. Εεςγολαηιού –Βπασαηίος  και Σ.Κ. 

Κοκκυνίος », ζςνολικήρ δημόζιαρ δαπάνηρ 1.250.000 εςπώ ππο ΦΠΑ 24%.  

 «Ππομήθεια και εγκαηάζηαζη τηθιακών ςδπομεηπηηών και ολοκληπυμένος ζςζηήμαηορ ηηλεμεηπίαρ», 

ζςνολικηρ δημόζιαρ δαπάνηρ 2.065.630,00€ ππο ΦΠΑ 24%. 

 «Μελέηη ανηικαηάζηαζηρ εξυηεπικού και εζυηεπικού δικηύος ύδπεςζηρ ηηρ ηοπικήρ κοινόηηηαρ Βοσαφκος», 

ζςνολικηρ δημόζιαρ δαπάνηρ 1.895.161,29€ ππο ΦΠΑ 24%. 

Ζ πξόζθιεζε απηή αθνξά ζηε ρξεκαηνδόηεζε ηωλ Γήκωλ, ΓΔΤΑ θαη πλδέζκωλ Ύδξεπζεο ηεο ρώξαο γηα ηελ 

θαηαζθεπή έξγωλ θαη ηελ πξνκήζεηα απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνύ κε ζηόρν ηελ εμαζθάιηζε επαξθνύο πνζόηεηαο θαη 

πνηόηεηαο ύδαηνο γηα αλζξώπηλε θαηαλάιωζε. 

ΑΔΑ: Ψ5ΓΧΩ9Π-70Δ



Δηδηθόηεξα, ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο πξνβιέπνληαη δξάζεηο όπωο Αλαβάζκηζε εζωηεξηθώλ δηθηύωλ 

δηαλνκήο πόζηκνπ λεξνύ κέζω αληηθαηάζηαζεο παιαηωκέλωλ αγωγώλ, δηαζύλδεζεο αγωγώλ, ελίζρπζεο δηαηνκώλ, 

δεκηνπξγίαο δωλώλ θαη επαξθώλ βξόγρωλ, κε ζηόρν ηε βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ παξερόκελνπ ύδαηνο, ηωλ 

πδξαπιηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ιεηηνπξγίαο ηωλ δηθηύωλ θαη ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη επειημία ηνπ δηθηύνπ ζε 

πεξηπηώζεηο βιάβεο ή απνκόλωζεο ηκεκάηωλ γηα ζπληήξεζε, ή αθόκα γηα ηελ πεξίπηωζε απνκόλωζεο ηεο θεληξηθήο 

δεμακελήο, θεληξηθνύ θξεαηίνπ. 

Ο Γήκνο Βέινπ Βόραο θαηαζέηεη κειέηε κε ηίηιν «Βειηίωζε θαη αληηθαηάζηαζε εζωηεξηθώλ δηθηύωλ ύδξεπζεο Γ.Κ. 

Εεπγνιαηηνύ –Βξαραηίνπ  θαη Σ.Κ. Κνθθωλίνπ »,  ζηελ νπνία πξνβιέπνληαη αληηθαηαζηάζεηο ηκεκάηωλ εζωηεξηθνύ δηθηύνπ 

ύδξεπζεο, επεθηάζεηο αγωγώλ εζωηεξηθώλ δηθηύωλ ύδξεπζεο θαη  ηνπνζεηήζεηο εηδηθώλ ζπζθεπώλ γηα ηελ εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο. Σα πξνηεηλόκελα έξγα εθαξκόδνληαη ζηηο Γεκνηηθέο Κνηλόηεηεο  Εεπγνιαηηνύ 

θαη Βξαραηίνπ θαη ζηε Σνπηθή Κνηλόηεηα Κνθθωλίνπ. 

Δπίζεο θαηαζέηεη πιήξε θάθειν κειέηεο κε ηίηιν «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΨΖΦΗΑΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΖΣΩΝ 

ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΜΔΣΡΗΑ» , ζηελ νπνία πξνηείλεηαη  ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ 

απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνύ θαη ινγηζκηθνύ ελόο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο ηειεκεηξηθνύ ζπζηήκαηνο γηα λα επηηεπρζεί  

απνδνηηθόηεξε θαη πεξηζζόηεξν αμηόπηζηε δηαρείξηζε ηωλ παξνρώλ ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε επηθεληξώλεηαη ζηελ αλαβάζκηζε ηωλ ππνδνκώλ, ηνλ έιεγρν ηωλ επηκέξνπο δηαξξνώλ θαη ελ ηέιεη 

ζηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο ελ ζπλόιω. 

Σέινο, ππνβάιεη θάθειν έξγνπ κε ηίηιν «Μειέηε αληηθαηάζηαζεο εμωηεξηθνύ θαη εζωηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο ηεο 

ηνπηθήο θνηλόηεηαο Βνραϊθνπ» ζηνλ νπνίν πξαγκαηεύεηαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εζωηεξηθνύ θαη εμωηεξηθνύ δηθηύνπ 

ύδξεπζεο ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Βνραϊθνύ ηνπ Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Βόραο ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο Κνξηλζίαο. 

θνπόο ηεο είλαη ε αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ύδξεπζεο ηεο Σ.Κ. Βνραϊθνύ ηνπ Γήκνπ, κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

πθηζηακέλνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο, πνπ απνηειείηαη θπξίωο από παιαηνύο αγωγνύο ακηαληνηζηκέληνπ θαη δεπηεξεπόληωο από 

PVC, κε αγωγνύο πνιπαηζπιελίνπ 3εο γεληάο θαηάιιειν γηα ζωιήλεο ππόγεηωλ δηθηύωλ κεηαθνξάο πόζηκνπ λεξνύ. 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

ΑΝΝΗΒΑ ΠΑΠΑΚΤΡΗΑΚΟ 

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ελεκέξσζε ηα κέιε όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ 

Ν. 3852/2010 (όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη) : Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή Απνθαζίδεη γηα ηελ ππνβνιή 

πξνηάζεωλ εθ κέξνπο ηνπ δήκνπ γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ή επηρνξήγεζε δξάζε- ωλ, πξνγξακκάηωλ θαη 

αληίζηνηρωλ έξγωλ από εζληθνύο πόξνπο, πόξνπο ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ θνξέα 

θαη απνθαζίδεη, όπνπ απαηηείηαη, γηα ηελ απνδνρή ρξεκαηνδόηεζεο ή επηδόηεζεο ή επηρνξήγεζεο πξάμεωλ 

πνπ εληάζζνληαη ζηα πάζεο θύζεωο αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ή πξνγξάκκαηα επηρνξήγεζεο. 

     ηε 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 

   1.-  Αποδέσεηαι ηνπο όξνπο  θαη εγκπίνει ηελ ππνβνιή αίηεζεο  ρξεκαηνδόηεζεο ζην πξόγξακκα  

Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγύεο γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε «ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ», ζηνλ άμνλα 

πξνηεξαηόηεηαο :  «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ» κε ηίηιν: «Τπνδνκέο ύδξεπζεο» θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο πξάμεηο :  

ΑΔΑ: Ψ5ΓΧΩ9Π-70Δ



 «Βεληίυζη και ανηικαηάζηαζη εζυηεπικών δικηύυν ύδπεςζηρ Γ.Θ. Εεςγολαηιού –Βπασαηίος  

και Σ.Θ. Θοκκυνίος », ζςνολικήρ δημόζιαρ δαπάνηρ 1.250.000 εςπώ ππο ΦΠΑ 24%.  

 «Ππομήθεια και εγκαηάζηαζη τηθιακών ςδπομεηπηηών και ολοκληπυμένος ζςζηήμαηορ 

ηηλεμεηπίαρ», ζςνολικήρ δημόζιαρ δαπάνηρ 2.065.630,00€ ππο ΦΠΑ 24%. 

 «Κελέηη ανηικαηάζηαζηρ εξυηεπικού και εζυηεπικού δικηύος ύδπεςζηρ ηηρ ηοπικήρ 

κοινόηηηαρ Βοσαφκος», ζςνολικήρ δημόζιαρ δαπάνηρ 1.895.161,29€ ππο ΦΠΑ 24%. 

  Οη αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ έρνπλ ζπληάμεη- ζεσξήζεη θαη επηθαηξνπνηήζεη ηηο ζρεηηθέο κειέηεο,  

ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξαπάλσ πξόζθιεζεο θαη πηζηνπνηνύλ ηε κε ύπαξμε άιιεο ρξεκαηνδόηεζεο 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ πξάμεσλ. 

 

  Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 297/2020 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                     ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.-  Σπυγάδηρ Βαζίλειορ 

                                                                               2.- ιάσορ Ανδπέαρ 

                                                                               3.- Γαληβίγκαρ Γεώπγιορ     

ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ                                    4.- Κπεκιάπηρ Γημήηπιορ 

            5.- Κανάβηρ Αθανάζιορ 

                                                                               6.- Βοςδούπηρ Λικόλαορ    

 

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ψ5ΓΧΩ9Π-70Δ
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