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Έγκριση της ΑΜ 35/2018 επικαιροποιημένης οικονομοτεχνικής μελέτης εφαρμογής του
έργου «Ανάπλαση πλατείας Μακροχωρίου».
1. Η 273/2018 απόφ. ΔΣ
2. Η 467/2018 απόφ. ΔΣ
3. Το αριθ. 4288/16.07.2015 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Με την 273/2018 απόφαση του το Δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την 35/2018 μελέτη με τίτλο
«Ανάπλαση πλατείας Μακροχωρίου» και με την 467/2018 απόφαση ενέκρινε την υποβολή πρόταση
για την χρηματοδότηση της υλοποίησης της μελέτης στα πλαίσια του μέτρου 19 «τοπική ανάπτυξη με
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD)- LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
(Π.Α.Α.) 2014-2020. Με την ίδια απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύτηκε για την κάλυψη από
τον προϋπολογισμό του Δήμου του επιπλέον ποσού (πέραν των 280.000,00€ που καλύπτει το
πρόγραμμα) που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, εφόσον αυτό ενταχθεί για χρηματοδότηση
στο προαναφερθέν πρόγραμμα.
Κατόπιν υποδείξεως της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας και σύμφωνα με το τρίτο σχετικό
έγγραφο τους, αυξήθηκε το οικονομικό αντικείμενο για να καλυφθούν δαπάνες που αφορούν μίσθωση
αρχαιολόγου. Στα απολογιστικά της μελέτης συμπεριλήφθηκε το ποσό των 3.500,00€, το οποίο
αφορά σε αμοιβή αρχαιολόγου για διάστημα δυο μηνών, με αντικείμενο την επίβλεψη των εκσκαφών
του έργου. Συνεπώς ο προϋπολογισμός της μελέτης ανήλθε σε 440.000,00€ με το ΦΠΑ.
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για :
1. Την έγκριση της ΑΜ 35 /2018 επικαιροποιημένης μελέτης που αφορά το έργο «Ανάπλαση
πλατείας Μακροχωρίου».
2. Την έγκριση των συνημμένων Τεχνικών Δελτίων της πράξης.
3. Τη δέσμευση για την κάλυψη από τον προϋπολογισμό του Δήμου του επιπλέον ποσού
(160.000,00€) για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση πλατείας Μακροχωρίου» σε
περίπτωση ένταξης της πράξης στο (CLLD)- LEADER.
4. Την εξουσιοδότηση του δημάρχου για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
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