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ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 48/ 21 Γεθεκβξίνπ 2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζπλεδξίαζεο ηεο ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηνπ Γήκνπ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   379/2021. 

  Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βφραο, σο Πξφεδξν, β) Σδξάιε Κηραήι, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Κπεθηάξε  

Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεψξγην, ζη)Καλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηψηε, θαη δ) Βνπδνχξε Ληθφιαν, σο 

κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 21ε  Γεθεκβξίνπ  2021, εκέξα  Σξίηε  θαη ώξα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 10212/17.12.2021  πνπ 

θνηλνπνηήζεθε λφκηκα θαη εκπξφζεζκα ζε θάζε έλα απφ ηα κέιε ηεο    ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Λ.3852/2010 & ηνπ Λ. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

Θαηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απφθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

   Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξφληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βφραο, Πξφεδξνο,  

β] Σδξάιεο Κηραήι, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Γαιεβίγθαο Γεψξγηνο   θαη απφληεο ηα κέιε : α] Κπεθηάξεο 

Γεκήηξηνο, β] Καλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη γ] Βνπδνχξεο Ληθφιανο. 

  Τνλ θ. Κπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ε θα Θαιιίξε Καξία , έηζη ππήξρε ε λφκηκε απαξηία. 

  Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κπαθψιε Παλαγηψηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθψλ.          

Θέκα 6ν : Τπνβνιή πξόηαζεο ρξεκαηνδόηεζεο ζην Πξάζηλν Σακείν ζηνλ άμνλα  

                Πξνηεξαηόηεηαο Α 2 (Α.Π. 2) «Αζηηθή Αλαδωνγόλεζε & Ινηπέο Γξάζεηο  

                Πεξηβαιινληηθνύ Ηζνδπγίνπ» ηνπ Υξεκαηνδνηηθνύ Πξνγξάκκαηνο : «Γξάζεηο  

                Πεξηβαιινληηθνύ Ηζνδπγίνπ» γηα ην έηνο 2021 . 

    

    Ο Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνχκελνο ην  έθην  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  , έζεζε ππφςε ησλ  

κειψλ ηεο Ο.Δ. ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ, ε νπνία έρεη σο θάησζη :  

ΔΗΠΖΓΖΠΖ  

 
ΘΔΚΑ: ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΖΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ ΠΡΝ ΞΟΑΠΗΛΝ ΡΑΚΔΗΝ ΠΡΝΛ ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 

2 (Α.Ξ.2) “ΑΠΡΗΘΖ ΑΛΑΕΩΝΓΝΛΖΠΖ & ΙΝΗΞΔΠ ΓΟΑΠΔΗΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝ ΗΠΝΕΓΗΝ” ΡΝ 
ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ: “ΓΟΑΠΔΗΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝ ΗΠΝΕΓΗΝ” ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ 2021. 

Ο Γήκνο Βέινπ Βόραο ππνβάιιεη πξνο ρξεκαηνδόηεζε ηε Μειέηε Πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Αλαβάζκηζε αζηηθνύ 
εμνπιηζκνύ θαη ρώξνπ πξαζίλνπ πιαηείαο Παπαθσλζηαληίλνπ ηεο Γ.Κ. Εεπγνιαηηνύ»  ζην Πξόγξακκα «Γξάζεηο 
Πεξηβαιινληηθνύ Ιζνδπγίνπ 2021» πξνϋπνινγηζκνύ 219.027,00 κε ΦΠΑ 24%. 
 ύκθσλα κε ηνλ νδεγό δηαρείξηζεο ηνπ ρξεκαηνδνηηθνύ πξνγξάκκαηνο ε παξαπάλσ κειέηε ππνβάιιεηαη ζην ΜΔΣΡΟ 
2 ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  
Σν ζπλνιηθό «πνζό έληαμεο ηνπ Γήκνπ» –δειαδή ην ζπλνιηθό πνζό ρξεκαηνδόηεζεο πνπ δύλαηαη λα αηηεζεί θαη λα 
ιάβεη από ην Πξάζηλν Σακείν– δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην «αλώηαην πνζό ρξεκαηνδόηεζεο αλά δηθαηνύρν», όπσο 

δηακνξθώλεηαη αλά Μέηξν, ζε ζπλάξηεζε κε ηα πιεζπζκηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε Γήκνπ. Γειαδή πξέπεη λα 

ηθαλνπνηνύληαη ηαπηόρξνλα θαη νη δύν αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο. 
Γηα ην Μέηξν 2 ην αλώηαην ύςνο ρξεκαηνδόηεζεο αλά δηθαηνύρν δηακνξθώλεηαη από ηνλ ηύπν Χ2= (200.000+Π)*0,8 
Όπνπ: 
Π = ν Μόληκνο ή ελαιιαθηηθά ν Πξαγκαηηθόο - de facto Πιεζπζκόο ηνπ Γήκνπ, βάζεη ηεο επίζεκεο απνγξαθήο ηεο 
ΔΛΣΑΣ ηνπ 2011 (ΦΔΚ 698/Β/2014, / (ΦΔΚ 699/B/2014). http://www.statistics.gr/el/2011-census-pop-hous). 
 

ύκθσλα κε απηά ην αλώηαην πνζό ηεο ρξεκαηνδόηεζεο από ην Πξάζηλν Σακείν  αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 
175221,60€ κε ΦΠΑ 24%  θαη απαηηείηαη ν Γήκνο λα ζπκβάιιεη κε ΙΓ. Πόξνπο 43805,40€ κε ΦΠΑ 24% ώζηε ε 
κειέηε λα ζεσξείηαη νινθιεξσκέλε. 
Σν πνζό απηό ζα δεζκεπηεί ζηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2022 θαη δε ζηελ 1ε Δηδηθή Αλακόξθσζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ. 

http://www.statistics.gr/el/2011-census-pop-hous
ΑΔΑ: ΩΣΛΙΩ9Π-ΛΤ8



Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ  
ΑΛΛΗΒΑΠ ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ 

 

    Σηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 72 

ηνπ Λ. 3852/2010 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη) : Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηελ ππνβνιή 

πξνηάζεσλ εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ή επηρνξήγεζε δξάζεσλ, πξνγξακκάησλ θαη 

αληίζηνηρσλ έξγσλ απφ εζληθνχο πφξνπο ή/θαη πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή/θαη νπνηνπδήπνηε 

άιινπ θνξέα. 

     Σηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

     Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε θαη κεηά απφ δηαινγηθή 

ζπδήηεζε φπσο εηδηθφηεξα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΚΟΦΩΛΑ 

   -  Απνδέρεηαη ηνπο φξνπο  θαη εγθξίλεη ηελ ππνβνιή αίηεζεο  ρξεκαηνδφηεζεο ζην Πξάζηλν  

Τακείν ζηνλ άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο ΑΣ 2 (Α.Π. 2) «Αζηηθή Αλαδσνγφλεζε & Ινηπέο Γξάζεηο   

Πεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ» ηνπ Φξεκαηνδνηηθνχ Πξνγξάκκαηνο : «Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ»  

γηα ην έηνο 2021 θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηε Κειέηε Πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Αλαβάζκηζε αζηηθνχ εμνπιηζκνχ 

θαη ρψξνπ πξαζίλνπ πιαηείαο Παπαθσλζηαληίλνπ ηεο Γ.Θ. Εεπγνιαηηνχ»  πξνυπνινγηζκνχ 219.027,00 κε 

ΦΠΑ 24%., ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε Γεκάξρνπ. 

-  Τν αλψηαην πνζφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Πξάζηλν Τακείν  αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 175.221,60€ 

κε ΦΠΑ 24%  θαη απαηηείηαη ν Γήκνο λα ζπκβάιιεη κε ΗΓ. Πφξνπο 43.805,40€ κε ΦΠΑ 24%, ψζηε ε 

κειέηε λα ζεσξείηαη νινθιεξσκέλε. 

Τν πνζφ απηφ ζα δεζκεπηεί ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2022 θαη δε ζηελ 1ε Υπνρξεσηηθή Αλακφξθσζε ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ. 

 Ζ απφθαζε απηή έιαβε α/α : 379/2021 

  Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  

 

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

                                                                               1.- δξάιεο Κηραήι 

                                                                               2.- ηάρνο Αλδξέαο 

                                                                               3.- Θαιιίξε Καξία 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο 

 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Εεπγνιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

    

ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

 

ΑΔΑ: ΩΣΛΙΩ9Π-ΛΤ8
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