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ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 3/02 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ ΣΑΘΣΗΘΖ
ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ 22/2021.
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 2α Φεβποςαπίος 2021, ημέπα Σπίηη και ώπα 11:00 ζε ΣΑΘΣΗΘΖ
ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 616/29.01.2021 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, ζη]
Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη απώλ ν θ. Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Θέμα 4ο : Πεπί ςποβολήρ αίηηζηρ σπημαηοδόηηζηρ ζηο ππόγπαμμα Ανάπηςξηρ και
Αλληλεγγύηρ για ηην Σοπική Αςηοδιοίκηζη «ΑΛΣΩΛΖ ΣΡΗΣΖ» ζηον άξονα
Πποηεπαιόηηηαρ «Παιδεία, Πολιηιζμόρ, Σοςπιζμόρ και Αθληηιζμόρ» ΚΔ ΣΗΣΙΟ: «ςνηήπηζη
δημοηικών ανοισηών αθληηικών σώπων, ζσολικών μονάδων, πποζβαζιμόηηηα ΑμΔΑ».
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην ηέηαπηο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε 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: «Παιδεία, Πολιηιζμός, Σοσριζμός και Αθληηιζμός» ΜΔ ΣΙΣΛΟ:
«σνηήρηζη δημοηικών ανοιτηών αθληηικών τώρων, ζτολικών μονάδων, προζβαζιμόηηηα ΑμΔΑ»
Ο Γήκνο Βέινπ Βόραο ππνβάιεη αίηεζε ρξεκαηνδόηεζεο ζηε πξόζθιεζε ΑΤ10 κε ηίηιν «Σπληήξεζε δεκνηηθώλ
αλνηρηώλ αζιεηηθώλ ρώξωλ, ζρνιηθώλ κνλάδωλ, πξνζβαζηκόηεηα ΑκΔΑ» , ε νπνία απνηειείηαη από ηηο παξαθάηω
επηκέξνπο δξάζεηο.






Σπληήξεζε θαη επηζθεπή δεκνηηθώλ αλνηρηώλ αζιεηηθώλ ρώξωλ, θαζώο θαη θάζε άιιεο ζπλαθνύο δξάζεο
απηώλ, πνπ ζηόρν έρεη ηε βειηίωζε ηωλ ελ ιόγω ππνδνκώλ, θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηωλ
παξερόκελωλ ππεξεζηώλ ζηνλ ηνκέα ηνπ εξαζηηερληθνύ θαη καδηθνύ αζιεηηζκνύ.
Σπληήξεζε θαη επηζθεπή ζρνιηθώλ θηηξίωλ & αύιεηωλ ρώξωλ, θαζώο θαη θάζε άιιεο ζπλαθνύο δξάζεο
απηώλ, πνπ ζηόρν έρεη ηελ βειηίωζε ηωλ ππνδνκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο, Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο θαη
ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηωλ παξερόκελωλ ππεξεζηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο.
Παξεκβάζεηο δηαζθάιηζεο πξόζβαζεο ζην ρώξν ηωλ παξαιηώλ θνιύκβεζεο θαζώο θαη θάζε άιιεο
ζπλαθνύο δξάζεο απηώλ, πνπ ζηόρν έρεη ηελ πξνζβαζηκόηεηα ζηηο παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο θαη
ηε δηαζθάιηζε ηεο απηνλνκίαο, άλεζεο θαη αζθάιεηαο ηωλ ΑκΔΑ θαη γεληθόηεξα ηωλ εκπνδηδόκελωλ αηόκωλ.

Η ζπλνιηθή πξόηαζε ζα απνηειείηαη από ηξία θύξηα ππνέξγα ηα νπνία ζα ζπλάδνπλ ζηελ εθπιήξωζε ηωλ
ζηόρωλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τξίηζε.
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ
ΑΝΝΙΒΑ ΠΑΠΑΚΤΡΙΑΚΟ

ΑΔΑ: 6Α39Ω9Π-9ΓΖ
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
- Αποδέσεηαι ηνπο όξνπο θαη εγκπίνει ηελ ππνβνιή αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο ζην πξόγξακκα
Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγύεο γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε «ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ», ζηνλ άμνλα
πξνηεξαηόηεηαο : «Παηδεία, Πνιηηηζκόο, Σνπξηζκόο θαη Αζιεηηζκόο» ΜΔ ΣΙΣΛΟ: «πληήξεζε
δεκνηηθώλ αλνηρηώλ αζιεηηθώλ ρώξσλ, ζρνιηθώλ κνλάδσλ, πξνζβαζηκόηεηα ΑκΔΑ» θαη ζπγθεθξηκέλα
ζηε πξόζθιεζε ΑΣ10 κε ηίηιν «πληήξεζε δεκνηηθώλ αλνηρηώλ αζιεηηθώλ ρώξσλ, ζρνιηθώλ
κνλάδσλ, πξνζβαζηκόηεηα ΑκΔΑ», ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε Γεκάξρνπ.
Η αλσηέξσ πξόηαζε απνηειείηαη από ηηο παξαθάησ επηκέξνπο δξάζεηο.






πληήξεζε θαη επηζθεπή δεκνηηθώλ αλνηρηώλ αζιεηηθώλ ρώξσλ, θαζώο θαη θάζε άιιεο
ζπλαθνύο δξάζεο απηώλ, πνπ ζηόρν έρεη ηε βειηίσζε ησλ ελ ιόγσ ππνδνκώλ, θαη ηελ
αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζηνλ ηνκέα ηνπ εξαζηηερληθνύ θαη
καδηθνύ αζιεηηζκνύ.
πληήξεζε θαη επηζθεπή ζρνιηθώλ θηηξίσλ & αύιεησλ ρώξσλ, θαζώο θαη θάζε άιιεο ζπλαθνύο
δξάζεο απηώλ, πνπ ζηόρν έρεη ηελ βειηίσζε ησλ ππνδνκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο, Α/ζκηαο θαη
Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζηνλ
ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο.
Παξεκβάζεηο δηαζθάιηζεο πξόζβαζεο ζην ρώξν ησλ παξαιηώλ θνιύκβεζεο θαζώο θαη θάζε
άιιεο ζπλαθνύο δξάζεο απηώλ, πνπ ζηόρν έρεη ηελ πξνζβαζηκόηεηα ζηηο παξαζαιάζζηεο
πεξηνρέο ηεο ρώξαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο απηνλνκίαο, άλεζεο θαη αζθάιεηαο ησλ ΑκΔΑ θαη
γεληθόηεξα ησλ εκπνδηδόκελσλ αηόκσλ.

- Η ζπλνιηθή πξόηαζε ζα απνηειείηαη από ηξία θύξηα ππνέξγα, ηα νπνία ζα ζπλάδνπλ ζηελ
εθπιήξσζε ησλ ζηόρσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σξίηζε.
Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 22/2021
Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.

ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.
1.- Σπωγάδηρ Βαζίλειορ
2.- ιάσορ Ανδπέαρ
3.- Γαληβίγκαρ Γεώπγιορ

ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

4.- Κπεκιάπηρ Γημήηπιορ
5.- Κανάβηρ Π. Αθανάζιορ
Ακπιβέρ απόζπαζμα
Εεςγολαηιό.O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ
ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

