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Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 35/21 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   263/2022. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) δξάιε Μηραήι, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Καιιίξε 

Μαξία, ε) Μπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο 

κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 21η  επηεμβπίος 2022, ημέπα  Σεηάπηη  και ώπα 11:00  ζε 

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

7163/16.09.2022  πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ 3852/2010 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] δξάιεο Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία  ε] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο θαη 

απόληεο νη : α] Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β] Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

   

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ πξαθηηθώλ.          

Θέμα 12ο :  Τποβολή ππόηαζηρ ηος Γήμος Βέλος- Βόσαρ ζηην Ππόζκληζη ΣΑ-01 ηος 
ΤΠΔΛ ηος Πςλώνα Ανάκαμτηρ 1 «Ππάζινη Κεηάβαζη», Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ 1.4 
«Αειθόπορ σπήζη ηυν πόπυν, ανθεκηικόηηηα ζηην κλιμαηική αλλαγή και διαηήπηζη 
βιοποικιλόηηηαρ».   
  
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  δυδέκαηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ζηα 

κέιε ηα θάησζη :  

 
ΔΙΗΓΗΗ  

ΠΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 
ΘΔΜΑ: Τπνβνιή πξφηαζεο ζηε Πξφζθιεζε ηνπ Τποςπγείος ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ζηο 
ΠΤΛΩΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗ 1 «ΠΡΑΙΝΗ ΜΔΣΑΒΑΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 1.4 «Αεηθφξνο ρξήζε ησλ 
πφξσλ, αλζεθηηθφηεηα ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο» ν νπνίνο 
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Σακείν Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο με ηίηλο α. Τπνδνκέο παξνρήο λεξνχ, β. 
Σειεκεηξία-Έξγα ηειερεηξηζκνχ γηα ηνλ εληνπηζκφ δηαξξνψλ ζε δίθηπα χδξεπζεο, γ. Πξνκήζεηα ςεθηαθψλ 
κεηξεηψλ λεξνχ θαη  δ. Μνλάδεο αθαιάησζεο. 
 
 
 
Η πξφζθιεζε αθνξά ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Ο.Σ.Α. Α’ θαη Β’ θαη ΓΔΤΑ γηα ηελ θαηαζθεπή έξγσλ θαη ηελ 
πξνκήζεηα απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο χδαηνο γηα 
αλζξψπηλε θαηαλάισζε. Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, πξνβιέπεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε 
δξάζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 
Α. Τποδομέρ παποσήρ νεπού 
B. Σηλεμεηπία – έπγα ηηλεσειπιζμού για ηον ενηοπιζμό διαπποών ζε δίκηςο ύδπεςζηρ 
Γ. Φηθιακοί μεηπηηέρ νεπού 
Γ. Δγκαηαζηάζειρ αθαλάηωζηρ 

ΑΔΑ: 6ΧΡ8Ω9Π-ΖΛΠ



Η παξνχζα πξφζθιεζε πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο «Διιάδα 
2.0». Οη δαπάλεο ησλ πξάμεσλ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δλσζε –NextGenerationEU. Ο 
πξνυπνινγηζκφο θάζε έξγνπ ζα νξηζηηθνπνηεζεί θαη εγθξηζεί κε ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο έληαμεο απηνχ απφ 
ηελ Τπεξεζία πληνληζκνχ ηνπ ΣΑ. ην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζα εμεηαζηνχλ πξάμεηο έσο ην χςνο ηεο 
ζπλνιηθήο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο. 
Η πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ πξάμεσλ ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 
2025.Σνλίδεηαη φηη: 
ηο πλαίζιο ηηρ παπούζαρ ππόζκληζηρ δεν είναι επιλέξιμερ οι ακόλοςθερ επγαζίερ: 
- Μειέηεο σξίκαλζεο 
- Δξγαζίεο ηαθηηθήο ζπληήξεζεο πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ. 
- Δξγαζίεο θαηαζθεπήο λέσλ ηδησηηθψλ ζπλδέζεσλ κε ην δίθηπν χδξεπζεο  
 
ην πιαίζην απηφ εηζεγνχκαζηε:  
 

 ν Γήκνο λα ππνβάιεη πξφηαζε ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο δχν Γεκνηηθέο Δλφηεηέο ηνπ ήηνη Γεκνηηθή 

Δλφηεηα Βέινπ θαη Γεκνηηθή Δλφηεηα Βφραο ζηηο δξάζεηο  α) Σειεκεηξία - Έξγα ηειερεηξηζκνχ γηα 

ηνλ εληνπηζκφ δηαξξνψλ ζε δίθηπα χδξεπζεο θαη β) Πξνκήζεηα ςεθηαθψλ κεηξεηψλ λεξνχ. 

 Σε δέζκεπζε ηεο Ο.Δ. γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ αληίζηνηρε εγγξαθή ηεο 

ππεξεζίαο ζε θσδηθφ, εθφζνλ εγθξηζεί. 

 Σελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε φιεο ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ. 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ  

 
ΑΝΝΙΒΑ ΠΑΠΑΚΤΡΙΑΚΟ 

 

    Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο ελεκέξσζε ηα κέιε όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 

3852/2010, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη , ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή : Απνθαζίδεη γηα ηελ 

ππνβνιή πξνηάζεσλ εθ κέξνπο ηνπ δήκνπ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ή επηρνξήγεζε δξάζε- σλ, 

πξνγξακκάησλ θαη αληίζηνηρσλ έξγσλ απφ εζληθνχο πφξνπο, πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή 

νπνηνπδήπνηε άιινπ θνξέα θαη απνθαζίδεη, φπνπ απαηηείηαη, γηα ηελ απνδνρή ρξεκαηνδφηεζεο ή 

επηδφηεζεο ή επηρνξήγεζεο πξάμεσλ πνπ εληάζζνληαη ζηα πάζεο θχζεσο αλαπηπμηαθά 

πξνγξάκκαηα ή πξνγξάκκαηα επηρνξήγεζεο.  

 

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

  Η Ο.Δ. κεηά από ζπδήηεζε θαη αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηεο ηελ αλσηέξσ 

εηζήγεζε θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

-  Αποδέσεηαι ηνπο όξνπο  θαη εγκπίνει ηελ ππνβνιή αίηεζεο  ρξεκαηνδόηεζεο ζην πξόγξακκα  

ζηε Πξόζθιεζε ηνπ Τποςπγείος ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ ΘΑΗ ΔΛΔΡΓΔΗΑ ζηο ΠΤΛΩΝΑ 

ΑΝΑΚΑΜΨΗ 1 «ΠΡΑΙΝΗ ΜΔΣΑΒΑΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 1.4 «Αεηθόξνο ρξήζε ησλ 

πόξσλ, αλζεθηηθόηεηα ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο» ν νπνίνο 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Σακείν Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθόηεηαο με ηίηλο α. Τπνδνκέο παξνρήο 

λεξνύ, β. Σειεκεηξία-Έξγα ηειερεηξηζκνύ γηα ηνλ εληνπηζκό δηαξξνώλ ζε δίθηπα ύδξεπζεο, γ. 

Πξνκήζεηα ςεθηαθώλ κεηξεηώλ λεξνύ θαη  δ. Μνλάδεο αθαιάησζεο. 

 Η πξόηαζε αθνξά πξόηαζε ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηηο δύν Γεκνηηθέο Δλόηεηέο ηνπ ήηνη 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Βέινπ θαη Γεκνηηθή Δλόηεηα Βόραο ζηηο δξάζεηο  α) Σειεκεηξία - Έξγα 

ηειερεηξηζκνύ γηα ηνλ εληνπηζκό δηαξξνώλ ζε δίθηπα ύδξεπζεο θαη β) Πξνκήζεηα 

ςεθηαθώλ κεηξεηώλ λεξνύ. 

- Δθόζνλ εγθξηζεί ε αλσηέξσ πξόηαζε ζα γίλεη θαη ε αληίζηνηρε εγγξαθή ηεο ππεξεζία ζε Κ.Α. 
ηνπ ηξέρνληνο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ, κέζσ αλακόξθσζεο. 
 

ΑΔΑ: 6ΧΡ8Ω9Π-ΖΛΠ



- Δμνπζηνδνηεί ην Γήκαξρν πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε όιεο ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο γηα ηελ 
πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ. 
 
Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 263/2022 
  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                                

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                     

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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