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ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 35/21 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζπλεδξίαζεο ηεο ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηνπ Γήκνπ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   265/2022. 

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

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σδξάιε Μηραήι, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Καιιίξε Μαξία, 

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

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 21ε  επηεκβξίνπ 2022, εκέξα  Σεηάξηε  θαη ώξα 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. 

   Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, 

Πξόεδξνο, β] Σδξάιεο Μηραήι, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία  ε] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο θαη 

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

   

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

πξαθηηθώλ.          

Θέκα 14ν :  Τπνβνιή πξόηαζεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο ζην Πξάζηλν Σακείν γηα ηελ 
ρξεκαηνδόηεζε ηεο ππεξεζίαο «Δθπόλεζε Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε 
θνηλνρξήζηωλ θαη θνηλωθειώλ ρώξωλ (Δ..Δ.Θ.Θ.) εληόο ηωλ δηνηθεηηθώλ ηνπ νξίωλ ζην 
Γήκν ΒΔΙΟΤ ΒΟΥΑ ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 2 «Αζηηθή Αλαδωνγόλεζε θαη 
Ινηπέο Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνύ Ηζνδπγίνπ». 
  
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  δέθαην ηέηαξην  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε 

ζηα κέιε ηα θάησζη :  

ΔΙΗΓΗΗ 
ΘΔΜΑ: Τπνβνιή πξφηαζεο ζην Πξάζηλν Σακείν γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο «Δθπφλεζε Δπηρεηξεζηαθνχ 
ρεδίνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε θνηλνρξήζησλ θαη θνηλσθειψλ ρψξσλ (Δ..Δ.Κ.Κ.) εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπ νξίσλ 
ζην Γήκν ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2 «Αζηηθή Αλαδσνγφλεζε θαη Λνηπέο Γξάζεηο 
Πεξηβαιινληηθνχ Ιζνδπγίνπ». 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ν ρσξηθφο ζρεδηαζκφο θαη λα νινθιεξσζεί ε εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ πφιεο θαη ε 
απφθηεζε ησλ ραξαθηεξηζκέλσλ θνηλφρξεζησλ θαη θνηλσθειψλ ρψξσλ, νη δήκνη θαηαξηίδνπλ Δπηρεηξεζηαθφ 
ρέδην Δμαζθάιηζεο Κνηλφρξεζησλ θαη Κνηλσθειψλ Υψξσλ (Δ..Δ.Κ.Κ.) πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 92 ηνπ 
λ.4759/2020 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξ. δ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ.4495/2017 εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ 
ηνπο, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη, αλά δήκν ή δεκνηηθή ελφηεηα ή δεκνηηθή θνηλφηεηα, νη ραξαθηεξηζκέλνη απφ ην 
ζρέδην πφιεο θνηλφρξεζηνη θαη θνηλσθειείο ρψξνη. Οη ρψξνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη ζπληειεζηεί ε 
απαιινηξίσζε ηεξαξρνχληαη βάζεη θξηηεξίσλ σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα απφθηεζήο ηνπο γηα ηνλ επξχηεξν 
πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Γήκνπ ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην ρξφλν πνπ έρεη παξέιζεη απφ ηελ επηβνιή ηεο 
ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο.  

Τπφ ην πξίζκα απηφ, ην Πξάζηλν Σακείν θαιεί ηνπο Γήκνπο λα ππνβάινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο, ζχκθσλα κε 
Οδεγφο Γηαρείξηζεο γηα ηε δξάζε:«Δπηρεηξεζηαθφ ζρέδην γηα ηελ εμαζθάιηζε θνηλφρξεζησλ θαη θνηλσθειψλ 
ρψξσλ-Δ..Δ.Κ.Κ.» Υξεκαηνδνηηθφ Πξφγξακκα: «ΓΡΑΔΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΙΟΕΤΓΙΟΤ» 2021, Α.Π. 2: 
«Αζηηθή Αλαδσνγφλεζε & Λνηπέο δξάζεηο Πεξηβαιινληηθνχ Ιζνδπγίνπ»  

ΑΔΑ: ΨΞ0ΣΩ9Π-Π6Γ



ε ζπλέρεηα ηεο ελ ιφγσ πξφζθιεζεο ν Γήκνο καο πξνηίζεηαη λα ππνβάιεη πξφηαζε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
δξάζεο κε ηίηιν «Δθπφλεζε Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε θνηλνρξήζησλ θαη θνηλσθειψλ ρψξσλ 
(Δ..Δ.Κ.Κ.) εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπ νξίσλ ζην Γήκν ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ» πξνυπνινγηζκνχ 30.000,00€ κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%. (χλνιν κε θπα: 37.200,00€) 
Ωο Φνξέαο Δθπφλεζεο ηνπ (Δ..Δ.Κ.Κ.)  νξίδεηαη ν Γήκνο θαη είλαη αξκφδηνο γηα  

i.  Σελ θαηάξηηζε θαη πινπνίεζε ηνπ ΔΔΚ 

ii. Σε δεκηνπξγία θαη δηάρπζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ πιηθνχ, έληππνπ θαη ςεθηαθνχ, γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ 

θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ.  

iii. Σε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο θαη εθαξκνγήο ηνπ ΔΔΚ.  

iv. Σελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Παξνρήο Γεληθψλ Τπεξεζηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΔΔΚ 

v.  Σελ ππνζηήξημε θάζε ηπρφλ άιιεο δηνηθεηηθήο ή ππεξεζηαθήο αλάγθεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη γηα ηελ 

επηηπρή θαηάξηηζε, πινπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ ΔΔΚπέξαλ ησλ αλσηέξσ.  

Με βάζε ηα αλσηέξσ, εισηγούμαστε:  

1. Σελ ππνβνιή πξφηαζεο ζην Υξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα «Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνχ Ιζνδπγίνπ» 2022, ζηνλ 

Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2 «Αζηηθή Αλαδσνγφλεζε θαη Λνηπέο Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνχ Ιζνδπγίνπ» ηνπ 

Πξάζηλνπ Σακείνπ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε εθπφλεζεο ηνπ ΔΔΚ. 

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

ζε θσδηθφ, εθφζνλ εγθξηζεί. 

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

ησλ αλσηέξσ. 

Ο ΓΗΜΑΡΧΟ  
ΑΝΝΙΒΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟ 

 

    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 

-  Απνδέρεηαη ηνπο όξνπο  θαη εγθξίλεη ηελ ππνβνιή πξόηαζεο ζην Φξεκαηνδνηηθό πξόγξακκα 

«Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνύ Ιζνδπγίνπ» 2022, ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 2 «Αζηηθή Αλαδσνγόλεζε 

θαη Λνηπέο Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνύ Ιζνδπγίνπ» ηνπ Πξάζηλνπ Τακείνπ γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε 

εθπόλεζεο ηνπ ΔΣΣΔΚ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο δξάζεο κε ηίηιν «Δθπόλεζε Δπηρεηξεζηαθνύ Σρεδίνπ γηα 

ηελ εμαζθάιηζε θνηλνρξήζησλ θαη θνηλσθειώλ ρώξσλ (Δ.Σ.Δ.Κ.Κ.) εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ ηνπ νξίσλ 

ζην Γήκν ΒΔΛΟΥ ΒΟΦΑΣ» πξνϋπνινγηζκνύ 30.000,00€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%. 

(Σύλνιν κε θπα: 37.200,00€) 

 

- Δθόζνλ εγθξηζεί ε αλσηέξσ πξόηαζε ζα γίλεη θαη ε αληίζηνηρε εγγξαθή ηεο ππεξεζία ζε Κ.Α. ηνπ 

ηξέρνληνο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ, κέζσ αλακόξθσζεο. 

 
- Δμνπζηνδνηεί ην Γήκαξρν πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε όιεο ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε 
ησλ αλσηέξσ. 

ΑΔΑ: ΨΞ0ΣΩ9Π-Π6Γ



 
Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 265/2022 
  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                                

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                     

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Εεπγνιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

 

ΑΔΑ: ΨΞ0ΣΩ9Π-Π6Γ
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