
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 7/23 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   36/2022. 

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

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βφραο, σο Πξφεδξν, β) Σδξάιε Μηραήι, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Καιιίξε Μαξία, ε) 

Μπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηψηε, θαη δ) Βνπδνχξε Νηθφιαν, σο κέιε, ζπλεδξίαζε 

ζήκεξα ηελ 23η   Φεβποςαπίος 2022, ημέπα  Σεηάπηη  και ώπα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη 

χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 1054/18.02.2022  πνπ θνηλνπνηήζεθε λφκηκα 

θαη εκπξφζεζκα ζε θάζε έλα απφ ηα κέιε ηεο    ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 

4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο, 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 Μηραήι, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία , ε] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο θαη απφληεο νη : α] 

Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β] Βνπδνχξεο Νηθφιανο , έηζη ππήξρε ε λφκηκε απαξηία. 

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

πξαθηηθψλ.          

Θέμα 1ο :  Πεπί  ςποβολήρ αίηηζηρ σπημαηοδόηηζηρ ηος Γήμος Βέλος- Βόσαρ, για ηην ςποβολή 

ππόηαζηρ ζηο Ππόγπαμμα Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ (ΠΑΑ 2014-2020) . 
   

Ο Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνχκελνο ην  ππώηο  ζέκα ΔΘΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δήηεζε φπσο  

ην ζέκα ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ, ιφγσ  ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ππνβνιή αίηεζεο ζα πξέπεη λα έρεη  

νινθιεξσζεί έσο ηελ  28ε Φεβξνπαξίνπ 2022.   

Ζ Οικονομική Δπιηποπή 

Αθνχ έιαβε ππφςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άπθπων 72,74 και 75 ηος Λ.3852/2010,ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

Πξνέδξνπ, ηελ αλαγθαηφηεηα ζπδήηεζεο θαη ιήςε απφθαζεο γηα ην αλσηέξσ ζέκα θαη κεηά απφ δηαινγηθή 

ζπδήηεζε  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΚΟΦΩΛΑ 

Δγκπίνει ηο καηεπείγον ηος θέμαηορ. 

 
   Σηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνχκελνο ην  ανωηέπω  ζέκα,  ζέηεη ππφςε ησλ κειψλ, ηα 

θάησζη : 

ΔΙΗΓΗΗ 
ΘΔΜΑ:ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ  

 ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΠΑΑ) 2014-2020  
ΜΔΣΡΟ 4: «Δπενδύζειρ ζε ςλικά ζηοισεία ηος ενεπγηηικού»  

ΤΠΟΜΔΣΡΟ 4.3: «ηήπιξη για επενδύζειρ ζε ςποδομέρ πος ζςνδέονηαι με ηην ανάπηςξη, ηον 
εκζςγσπονιζμό ή ηην πποζαπμογή ηηρ γεωπγίαρ και ηηρ δαζοκομίαρ»  

ΓΡΑΗ 4.3.4: «Βεληίωζη ππόζβαζηρ ζε γεωπγική γη και κηηνοηποθικέρ εκμεηαλλεύζειρ»  
Η ΟΠΟΙΑ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  

ΜΔ ΣΙΣΛΟ: «Βεληίωζη Αγποηικών οδών  Γήμος Βέλος Βόσαρ» 
 
 

Ο  Γήμορ Βέλος Βόσαρ ςποβάλει  ππόηαζη για ηη σπημαηοδόηηζη ηηρ ππάξηρ με ηίηλο «Βεληίωζη Αγποηικών 
οδών Γήμος Βέλος Βόσαρ», ζςνολικήρ δημόζιαρ δαπάνηρ 500.000,00εςπώ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ 
24%. 

ΑΔΑ: 9ΡΤΟΩ9Π-Θ0Ψ



Η ππόζκληζη αςηή αθοπά ζηη σπημαηοδόηηζη ηων Δήμων ηηρ σώπαρ για ηην βεληίωζη ηηρ ππόζβαζηρ ζε γεωπγική γη 

και κηηνοηποθικέρ εκμεηαλλεύζειρ, με ζηόσο ηη μείωζη ηος κόζηοςρ μεηαθοπάρ ηων πποϊόνηων, ηην εςκολόηεπη και 

ηασύηεπη ππόζβαζη ηων γεωπγικών μησανημάηων, καθώρ και ηην ηασύηεπη και αζθαλέζηεπη μεηαθοπά ηων εςπαθών 

πποϊόνηων. 

Το πεδίο εθαπμογήρ ηηρ δπάζηρ πεπιλαμβάνει ηην καηαζκεςή έπγων ππόζβαζηρ ζε γεωπγική γη ή κηηνοηποθική 

εκμεηάλλεςζη με ςποσπεωηική ηην αζθαληόζηπωζη ή ηην ηζιμενηόζηπωζη. Σηο πλαίζιο ηηρ δπάζηρ, είναι δςναηή η 

σπημαηοδόηηζη επγαζιών βεληίωζηρ ηων ςθιζηάμενων αγποηικών οδών, όπωρ βεληίωζη ηων γεωμεηπικών 

σαπακηηπιζηικών ηων οδών ή καηαζκεςή μικπών ηεσνικών έπγων (οσεηοί αποπποήρ όμβπιων ςδάηων, ηοισία 

ανηιζηήπιξηρ κ.α.). Δεν πεπιλαμβάνονηαι δαπάνερ πος αθοπούν ζςνήθειρ παπεμβάζειρ ζςνηήπηζηρ (π.σ. αποκαηάζηαζη 

αζθάληος). Οι πποηεινόμενερ ππάξειρ ππέπει να έσοςν ενηασθεί ζηο επισειπηζιακό ππόγπαμμα ηων ενδιαθεπόμενων 

Δήμων και να μην πεπιλαμβάνοςν δπόμοςρ πος εξςπηπεηούν ηη γενική κςκλοθοπία και αποηελούν μέπορ ηος 

εςπύηεπος οδικού δικηύος. Η ππόηαζη ηος Δήμος Βέλος Βόσαρ πληποί ηιρ παπαπάνω πποϋποθέζειρ εθόζον οι δπόμοι 

πος επιλέσθηκαν εξςπηπεηούν ένα μεγάλο απιθμό γεωπγικών εκηάζεων. 

  Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ θαιεί ηε Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

  Η Ο.Δ. κεηά απφ ζπδήηεζε θαη αθνχ άθνπζε ηνλ Πξφεδξν θαη έιαβε ππφςε ηεο ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε θαη 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη  

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η     ΟΚΟΦΩΛΑ 

-  Αποδέσεηαι ηνπο φξνπο  θαη εγκπίνει ηελ ππνβνιή αίηεζεο  ρξεκαηνδφηεζεο ζην πξφγξακκα  

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο  (ΠΑΑ) 2014-2020 , κέηξν 4: «Δπελδχζεηο ζε πιηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ» , 

ππνκέηξν: «Σηήξημε γηα επελδχζεηο ζε ππνδνκέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ή 

ηελ πξνζαξκνγή ηεο γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο» , δξάζε 4.3.4: «Βειηίσζε πξφζβαζεο ζε γεσξγηθή γε 

θαη θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο» , ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Τακείν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, κε ηίηιν: «Βεληίωζη Αγποηικών οδών  Γήμος Βέλος Βόσαρ» 

  Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξφηαζεο αλέξρεηαη ζε 500.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΠΑ24%. 

 

  Η απφθαζε απηή έιαβε α/α : 36/2022 
  Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                               1.- δπάληρ Κισαήλ 

                                                                               2.- ιάσορ Ανδπέαρ 

                                                                               3.- Θαλλίπη Καπία 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Κπεκιάπηρ Γημήηπιορ 

             

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

 

ΑΔΑ: 9ΡΤΟΩ9Π-Θ0Ψ
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