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ΑΠΟΠΑΜΑ
Σνπ πξαθηηθνύ ηεο από 3-7-2020 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Αξηζκόο απόθαζεο 58 / 2020
Περίληψη:

Μεηαθνξά έξγσλ από ην πξόγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η ζην πξόγξακκα
ΑΝΣΩΝΖ ΣΡΗΣΖ

ηε θύξν, ζήκεξα 3 ηνπ κελόο Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα
19:30 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε ΣΑΚΣΗΚΖ ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξση. 3547
από 29-6-2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξόεδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ε νπνία
επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 παξ.5 ηνπ
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ θ. Πξόεδξν ηνπ Γ. ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 17
κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 17 κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΠΑΡΟΝΣΕ ΤΜΒΟΤΛΟΙ
1. Δπγεληθόο Ησάλλεο ηνπ Γεκεηξίνπ
2. Βαζηιάθνο ηέξγηνο
3. Λάκπξνο Γεώξγηνο ηνπ Γεκεηξίνπ
4. Λάκπξνο ηακάηηνο ηνπ Δκκαλνπήι
5. Μαιακαηίλεο Γεώξγηνο ηνπ Ησάλλε
6. Ξαλζνύιε Μαξία ηνπ Εαραξία
7. Λακπαζάθεο Γεώξγηνο ηνπ Γεκεηξίνπ
8. Μαθξήο Γεώξγηνο ηνπ Μαθξή
9. Φεξγάδε ππξηδνύια ηνπ Γεσξγίνπ
10. Φηνύιεο Γεκήηξηνο ηνπ Γεσξγίνπ
11. Αλησλόπνπινο Κπξηάθνο ηνπ Γεσξγίνπ
12. Κσζηήο Ηππνθξάηεο ηνπ Πέηξνπ
13. Κπξηαδήο Γεκήηξηνο ηνπ Μαληδνπξάλε
14. Λέθθαο ηξαηήο ηνπ Διεπζεξίνπ
15. Φηνύιεο Ησάλλεο ηνπ Γεσξγίνπ
16. Σξαραλάο Γεκήηξηνο ηνπ Δκκαλνπήι
17. Μηθέο Δπζύκηνο ηνπ Γεκεηξίνπ
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ΑΠΟΝΣΔ: - 0 –

Πξνζθιεζείο παξίζηαηαη θαη ν θ. Γήκαξρνο
Ο θ. Πξόεδξνο ζέηεη πξνο ζπδήηεζε ην 9ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο ην νπνίν
εηζάγεηαη ζηελ ζπλεδξίαζε ζε ζπλέρεηα ηνπ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ (0)46708_20 από 19-62020 εγγξάθνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ πνπ απεπζύλεηαη πξνο ηνλ Γήκν
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θύξνπ θαη αθνξά ζηελ κεηαθνξά έξγσλ από ην πξόγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η ζην
πξόγξακκα
ΑΝΣΩΝΖ ΣΡΗΣΖ .
πγθεθξηκέλα κε ην σο άλσ έγγξαθν ελεκεξώλεηαη ν Γήκνο θύξνπ νηη κε ηελ ππ
αξ πξση 829/18-6-2020 απόθαζε Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ (ΑΓΑ: ΩΔΩΣ46ΜΣΛ6-ΔΤΣ)
εγθξίζεθε ε κεηαθνξά από ην πξόγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η ζην πξόγξακκα ΑΝΣΩΝΖ
ΣΡΗΣΖ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ 459 έξγσλ, ππό ηελ πξνϋπόζεζε ηεο ζπλαίλεζεο
ησλ δηθαηνύρσλ ησλ έξγσλ απηώλ .
ηα έξγα απηά πεξηιακβάλνληαη θαη έξγα ηνπ Γήκνπ καο θαη γηα ηνλ ιόγν απηό
δεηείηαη ε ιήςε απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία:
α) ζα παξέρεηαη ε ζπλαίλεζε γηα ηελ θαηά ηα αλσηέξσ κεηαθνξά ησλ έξγσλ πνπ αθνξνύλ
ζηνλ Γήκν καο από ην Πξόγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ I» ζην Πξόγξακκα «ΑΝΣΩΝΖ
ΣΡΗΣΖ», θαη
β) ζα θαζνξίδεηαη θαη εμνπζηνδνηείηαη ν λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ππνγξαθή
θάζε απαηηνύκελνπ εγγξάθνπ (π.ρ. ηξνπνπνίεζε δαλεηζηηθνύ ζπκβνιαίνπ, πξόζζεησλ
πξάμεσλ θιπ.).
Σα έξγα ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η» ζηα νπνία είλαηδηθαηνύρνο ν Γήκνο
καο θαη ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνύλ ζην πξόγξακκα «ΑΝΣΩΝΖ ΣΡΗΣΖ» είλαη απηά πνπ
απνηππώλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
α/α
1.

Τίτλος έργοσ
Αζθαιηνζηξώζεηο αγξνηηθώλ δξόκσλ
Γήκνπ θύξνπ

Ποσό
Χρηματοδότησης
620.000,00€

2.

Γίθηπα
απνρέηεπζεο
αθαζάξησλ
Αζπνύο-Αρεξνύλεο-Ληλαξηά θαη ζύλδεζε
κε ΔΔΛ
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Βειηίσζε ησλ ππνδνκώλ ησλ δηθηύσλ 1.399.261,25
ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ θύξνπ

1.379.023,26€

Πρόσκληση
Πξόζθιεζε IV _ άμνλαο
πξνηεξαηόηεηαο : Γξάζεηο
γηα ηελ Βειηίσζε αγξνηηθήο
νδνπνηίαο
Πξόζθιεζε II:
Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε
αζηηθώλ ιπκάησλ γηα ηελ
πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο
πγείαο θαη ηελ βειηίσζε ηεο
πνηόηεηαο ησλ ππόγεησλ,
επηθαλεηαθώλ πδάησλ θαη
ησλ αθηώλ θνιύκβεζεο
Πξόζθιεζε I: Βειηίσζε ησλ
ππνδνκώλ ησλ δηθηύσλ
ύδξεπζεο

Σν Γ αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη
 Σελ ΚΤΑ 22766/09.04.2020 (ΦΔΚ 1386/14.04.2020 ηεύρνο Β’) κε ηελ νπνία
θαηαξηίδεηαη λέν πξόγξακκα αλάπηπμεο θαη αιιειεγγύεο ηεο απηνδηνίθεζεο γηα ηνπο
ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνύ, πλδέζκνπο Γήκσλ θαη ηα λνκηθά πξόζσπα ΟΣΑ, κε ην
ζπκβνιηθό όλνκα «Αληώλεο Σξίηζεο»
 Σν αξηζ. (0)46708_20/19-6-2020 έγγξαθν ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ
 Σελ ππ' αξ. πξση. 829/18-6-2020 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ (ΑΓΑ:
ΩΔΩΣ46ΜΣΛ6-ΔΤΣ) κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε κεηαθνξά από ην Πξόγξακκα
«ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η» ζην Πξόγξακκα «ΑΝΣΩΝΖ ΣΡΗΣΖ» ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθώλ
 ηηο ππ’ αξηζ α/ 18228 από 13-3-2019 (ΑΓΑ 6ΚΚ9465ΥΘ7-ΡΗ2), β/ 41824 από 30-52019 (ΑΓΑ ΩΩΜΩ465ΥΘ7-ΘΥΓ) θαη γ/ 6126 από 29-1-2019 ΑΓΑ 7ΥΠΗ465ΥΘ7-ΥΕ)
απνθάζεηο έληαμεο ησλ έξγσλ ζην πξόγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η
 ηα έξγα ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η» ζηα νπνία είλαη δηθαηνύρνο ν Γήκνο
καο θαη ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνύλ ζην πξόγξακκα «ΑΝΣΩΝΖ ΣΡΗΣΖ»
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θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Σε κεηαθνξά ησλ θάησζη έξγσλ πνπ είραλ εληαρζεί ζην πξόγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η» θαη
είλαη δηθαηνύρνο ν Γήκνο καο, λα κεηαθεξζνύλ ζην πξόγξακκα «ΑΝΣΩΝΖ ΣΡΗΣΖ»:
α/α
1.

Τίτλος έργοσ
Αζθαιηνζηξώζεηο αγξνηηθώλ δξόκσλ
Γήκνπ θύξνπ

Ποσό
Χρηματοδότησης
620.000,00€

2.

Γίθηπα
απνρέηεπζεο
αθαζάξησλ
Αζπνύο-Αρεξνύλεο-Ληλαξηά θαη ζύλδεζε
κε ΔΔΛ
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Βειηίσζε ησλ ππνδνκώλ ησλ δηθηύσλ 1.399.261,25
ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ θύξνπ

1.379.023,26€

Πρόσκληση
Πξόζθιεζε IV _ άμνλαο
πξνηεξαηόηεηαο : Γξάζεηο
γηα ηελ Βειηίσζε αγξνηηθήο
νδνπνηίαο
Πξόζθιεζε II:
Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε
αζηηθώλ ιπκάησλ γηα ηελ
πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο
πγείαο θαη ηελ βειηίσζε ηεο
πνηόηεηαο ησλ ππόγεησλ,
επηθαλεηαθώλ πδάησλ θαη
ησλ αθηώλ θνιύκβεζεο
Πξόζθιεζε I: Βειηίσζε ησλ
ππνδνκώλ ησλ δηθηύσλ
ύδξεπζεο

2. Δμνπζηνδνηείηαη ν Γήκαξρνο θ. Μαπξίθνο Κ. Νηθόιανο γηα ηελ ππνγξαθή θάζε
απαηηνύκελνπ εγγξάθνπ (ελδεηθηηθά, ηξνπνπνίεζε δαλεηζηηθνύ ζπκβνιαίνπ, πξόζζεησλ
πξάμεσλ θιπ.), θαζώο επίζεο θαη γηα όιεο ηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο ώζηε λα νινθιεξσζεί ε
αλσηέξσ κεηαθνξά ησλ έξγσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η», ζηα νπνία είλαη
δηθαηνύρνο ν Γήκνο καο, ζην πξόγξακκα «ΑΝΣΩΝΖ ΣΡΗΣΖ».
Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε α. α. 58 / 2020
πληάρζεθε θαη ππνγξάθεθε ην παξόλ πξαθηηθό
Ο Πξόεδξνο
Σα κέιε
ΤΠΟΓΡΑΦΔ
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ο Πξόεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Δπγεληθόο Ησάλλεο

Αλησλόπνπινο Κπξηάθνο
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