
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 5/19 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ  2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζπλεδξίαζεο ηεο ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηνπ Γήκνπ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   32/2021. 

  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 19ε Φεβξνπαξίνπ 2021, εκέξα  Παξαζθεπή θαη ώξα 11:00  

ζε ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.  

1020/15.02.2021  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.          

Θέκα 1ν :  Απνδνρή έληαμεο  θαη ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ έξγνπ : «Βειηίωζε Αγξνηηθήο 

Οδνπνηίαο Γήκνπ Βέινπ- Βόραο», ζηνλ Άμνλα «Πνηόηεηαο δωήο θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία 

ηωλ πόιεωλ, ηεο ππαίζξνπ θαη ηωλ νηθηζκώλ» ζην Πξόγξακκα «ΑΛΣΩΛΖ ΣΡΗΣΖ», 

πνζνύ 699.999,18€. 

 
    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  πξώην  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ  

κειώλ, όηη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ ππ’αξηζ. 147/2020 απόθαζή ηεο απνδέρζεθε ηνπο όξνπο   

θαη ελέθξηλε ηελ ππνβνιή αίηεζεο  ρξεκαηνδόηεζεο  ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Βειηίωζε ηεο  

Αγξνηηθήο Οδνπνηίαο Γήκνπ Βέινπ- Βόραο», ζην πξόγξακκα «Αληώλεο Σξίηζεο», ζηελ  

πξόζθιεζε ΑΣ05  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. 

  ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηελ ππ’αξηζ. 21913/2020 Απόθαζε ηνπ  

Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε γηα ην Γήκν Βέινπ- Βόραο, ε έληαμε ζηνλ Άμνλα  

Πξνηεξαηόηεηαο «Πνηόηεηα δσήο θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ πόιεσλ, ηεο ππαίζξνπ θαη ησλ  

νηθηζκώλ» ηνπ Υξεκαηνδνηηθνύ Πξνγξάκκαηνο «ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ» θαη ζπγθεθξηκέλα ε πξάμε 

«Βειηίωζε ηεο Αγξνηηθήο Οδνπνηίαο Γήκνπ Βέινπ- Βόραο», κε ζπλνιηθό πνζό έληαμεο 

699.999,18€. 

  Θα πξέπεη δε κε απόθαζή καο λα απνδερζνύκε ηελ έληαμε ηνπ Γήκνπ ζην αλσηέξσ πξόγξακκα. 

ΑΔΑ: Ω0ΞΛΩ9Π-4ΕΠ



  ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε θαη κεηά από ζπδήηεζε πνπ 

αθνινύζεζε όπσο ζηα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

1.-  Απνδερόκαζηε ηελ έληαμε ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο ζην Πξόγξακκα ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ, ζηνλ  

Άμνλα «Πνηόηεηα δσήο θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ πόιεσλ, ηεο ππαίζξνπ θαη ησλ νηθηζκώλ» ηεο  

πξάμεο : «Βειηίσζε ηεο Αγξνηηθήο Οδνπνηίαο Γήκνπ Βέινπ- Βόραο» , κε ζπλνιηθό πνζό έληαμεο  

699.999,18€. 

2.- Δμνπζηνδνηεί ην Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο θ. Παπαθπξηάθν Αλλίβα, γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο,  

πνπ ζα απαηηεζνύλ. 

3.- Η ζρεηηθή πίζησζε έρεη εγγξαθεί  ζηνλ ηξέρνληα πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ. 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 32/2021 

  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     

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο 

           5.- Καλάβεο Π. Αζαλάζηνο 

 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Εεπγνιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 

 

 

ΑΔΑ: Ω0ΞΛΩ9Π-4ΕΠ
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