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ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 48/22 ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2020 ΔΘΣΑΘΣΖ
ζπλεδξίαζεο ηεο ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηνπ Γήκνπ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ 345/2020.
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 22α Γεθεκβξίνπ 2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:00 ζε ΣΑΘΣΗΘΖ
ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 10693/17.12.2020 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 θαη
απόληεο νη θ.θ. Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Θέκα 3ν : Πεξί ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο ζην πξόγξακκα Αλάπηπμεο θαη
Αιιειεγγύεο γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε «ΑΛΣΩΛΖ ΣΡΗΣΖ» ζηνλ άμνλα
Πξνηεξαηόηεηαο «Πνηόηεηα δωήο θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ηωλ πόιεωλ, ηεο ππαίζξνπ θαη ηωλ
νηθηζκώλ» ΚΔ ΣΗΣΙΟ: «Γξάζεηο γηα ππνδνκέο πνπ ρξήδνπλ αληηζεηζκηθήο πξνζηαζίαο
(πξνζεηζκηθόο έιεγρνο)»
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην ηξίην ζέκα εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δήηεζε από ηα κέιε
ηεο Ο.Δ. όπσο ην ζέκα ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ, ιόγσ ηεο θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή
ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
Αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξωλ 72,74 θαη 75 ηνπ Λ.3852/2010,ηελ ελεκέξσζε ηνπ
Πξνέδξνπ, ηελ αλαγθαηόηεηα ζπδήηεζεο θαη ιήςε απόθαζεο γηα ην αλσηέξσ ζέκα θαη κεηά από
δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

ΟΚΟΦΩΛΑ

Δγθξίλεη ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο.
ηε 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».
ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: «Ποιόηηηα ζωής και εύρσθμη λειηοσργία ηων πόλεων, ηης σπαίθροσ και
ηων οικιζμών»
ΜΔ ΣΙΣΛΟ: «Γράζεις για σποδομές ποσ τρήζοσν ανηιζειζμικής προζηαζίας (προζειζμικός έλεγτος)»
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Ο Γήκνο Βέινπ Βόραο ππνβάιεη πξόηαζε γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο πξάμεο κε ηίηιν: «Οινθιήξσζε/Δθπόλεζε
Πξνγξάκκαηνο Γεπηεξνβάζκηνπ Πξνζεηζκηθνύ Διέγρνπ Κξίζηκσλ Τπνδνκώλ Γήκνπ Βέινπ Βόραο».
Η ζπγθεθξηκέλε πξάμε πεξηιακβάλεη ηνλ δεπηεξνβάζκην πξνζεηζκηθό έιεγρν όισλ ησλ ζρνιηθώλ ζπγθξνηεκάησλ
ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο βάζεη ησλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ Οξγαληζκνύ Αληηζεηζκηθνύ ρεδηαζκνύ & Πξνζηαζίαο
(Ο.Α..Π.). Σν Πξόγξακκα ζα πεξηιακβάλεη ηόζν ηελ πξώηε απνηίκεζε ηεο ζεηζκηθήο ηθαλόηεηαο όζν θαη ηνλ
πεξαηηέξσ έιεγρν θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ αλά πεξίπησζε (θαηεγνξίεο πξνηεξαηόηεηαο
Πξσηνβάζκηνπ Πξνζεηζκηθνύ Διέγρνπ: Α, Β θαη Γ).
Δηδηθόηεξα ζα γίλεη εθαξκνγή, ζηηο θξίζηκεο ππνδνκέο πνπ επηιέγνληαη βάζεη ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Πξνζεηζκηθνύ
Διέγρνπ, επί ηόπνπ κε θαηαζηξνθηθώλ δνθηκώλ, απνηύπσζε θαη θαηαγξαθή ή επαιήζεπζε δηαηνκώλ (θαη νπιηζκώλ
όπνπ ππάξρνπλ) ζε θξίζηκα δνκηθά ζηνηρεία θαζώο θαη άιισλ θξίζηκσλ δνκηθώλ δεδνκέλσλ, ιήςε δνθηκίσλ, θαη όηη
άιιν θξίλεηαη απαξαίηεην, γηα ηελ εθηέιεζε πξνζεγγηζηηθώλ ππνινγηζκώλ αληνρήο, κε ζηόρν ηνλ πξνζδηνξηζκό
εθείλσλ ησλ ππνδνκώλ πνπ έρνπλ ρακειή αληνρή θαη θξίλνληαη επηζθαιή ή πνπ είλαη πεξηζζόηεξν επηζθαιή ζε
ζρέζε κε ηα ππόινηπα πνπ εμεηάζηεθαλ, θαη επνκέλσο ρξήδνπλ άκεζα Μειέηεο Απνηίκεζεο – Αλαζρεδηαζκνύ.Ο
πξνϋπνινγηζκόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 120000€ πξν ΦΠΑ 24%.
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ
ΑΝΝΙΒΑ ΠΑΠΑΚΤΡΙΑΚΟ
ηε 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.
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.- Απνδέρεηαη ηνπο όξνπο θαη εγθξίλεη ηελ ππνβνιή αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο ζην πξόγξακκα
Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγύεο γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε «ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ», ζηνλ άμνλα
πξνηεξαηόηεηαο : Πνηόηεηα δωήο θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ηωλ πόιεωλ, ηεο ππαίζξνπ θαη ηωλ
νηθηζκώλ» ΚΔ ΣΗΣΙΟ: «Γξάζεηο γηα ππνδνκέο πνπ ρξήδνπλ αληηζεηζκηθήο πξνζηαζίαο
(πξνζεηζκηθόο έιεγρνο)» θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ πξάμε κε ηίηιν «Οινθιήξσζε/Δθπόλεζε
Πξνγξάκκαηνο Γεπηεξνβάζκηνπ Πξνζεηζκηθνύ Διέγρνπ Κξίζηκσλ Τπνδνκώλ Γήκνπ Βέινπ Βόραο»,
ζπλνιηθήο δεκόζηαο δαπάλεο 120.000,00 επξώ πξν Φ.Π.Α. 24%, ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε
Γεκάξρνπ.
Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 345/2020
Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.

ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.
1.- Σξωγάδεο Βαζίιεηνο
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2.- ηάρνο Αλδξέαο
3.- Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο
ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

4.- Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο

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

