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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 21/2020 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 329/2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε α) απνδνρήο ησλ φξσλ ρξεκαηνδφηεζεο
θαη ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο απφθαζεο
έληαμεο ηεο πξάμεο «Βηνθιηκαηηθφ-πνιηηηζηηθφ
δίθηπν δηαδξνκψλ ζηελ παιηά πφιε ηεο Βέξνηαο»
θαη β) εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ
ήκεξα 7 Γεκεμβρίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ψξα 16:00
ζπλήιζε δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, χζηεξα απφ ηελ κε
εκεξνκελία 3-12-2020 γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δφζεθε ζ’ φινπο ηνπο πκβνχινπο,
ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηεο ππ’ αξηζ. 60249/22-9-2020 εγθπθιίνπ ηνπ
Τπ.Δζσηεξηθψλ.
Γηαπηζηψζεθε φηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ επί
ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 35 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδφπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Γ.Μηραειίδεο, Ν.Αγγέινπ,
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8) Γ.Γνπιηίδεο, .ηνπγηάλλνο,
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβφπνπινο, 11) Θ. Α.πκεσλίδνπ, Γ.Γεκεξηδίδεο
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξφπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18) Δ.Κειεζίδεο,
19)Κ.Βαζηιεηάδεο,
20)
Κ.Παινπθίδεο,
21)
Γ.Ππξηλφο,
22)Υ.Σζηνχληαο, 23)Ν.Λαδφπνπινο, 24) Π.Παπιίδεο, 25) Μ.
νπκειίδεο, 26)Υ.Κειεζίδεο, 27) Β.ηεθαλφπνπινο, 28)
Α.Μαξθνχιεο, 29) Κ.Σξνρφπνπινο, 30)Κ.Θενδσξίδεο, 31)
Π.Μνπρηάξε,
32)Γ.Σζαλαθηζίδεο,
33)
Γ.Ράιιε,
34)
Γ.Μειηφπνπινο, 35) Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, .Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνχινπ, Δ.Υεηκσλφπνπινο, Α.Εεζηφπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο,
Η.Βνξγηαηδίδεο, Γ.Ληιηφπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο,
Η.ηδεξφπνπινο, Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκψλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βχδαο, Γ.ίηαο,
Δ.Παγνχξαο, Π. Πνηακφπνπινο, Α.Πηηνχιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε πξνζήιζαλ νη θ.θ. Β.ηεθαλφπνπινο, Κ.Βαζηιεηάδεο θαη
απνρψξεζαλ νη θ.θ. Π.Παπιίδεο, Μ.νπκειίδεο, Υ.Κειεζίδεο, Β.ηεθαλφπνπινο, Λ.Αθξηβφπνπινο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 324/2020 απφθαζεο πξνζήιζε ν θ. Λ.Αθξηβφπνπινο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 325/2020 απφθαζεο απνρψξεζαλ νη θ.θ. Α.Μαξθνχιεο, Κ.Θενδσξίδεο, Κ.Σξνρφπνπινο,
Π.Μνπρηάξε
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 326/2020 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ. Ζ.Σζηθιίδεο
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 331/2020 απφθαζεο πξνζήιζε ν θ. Ζ.Σζηθιίδεο
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ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην απφ 16-11-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ Κσλζηαληίλνπ
Βνξγηαδίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
ε ζπλέρεηα ηεο κε αξ. πξ. 2391/25-4-2019 (Κσδ. Πξφζθιεζεο 107.6e) πξφζθιεζεο κε
ηίηιν «Αζηηθή αλαδσνγφλεζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο
ηεο ηξαηεγηθήο Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο (ΒΑΑ) ηεο πφιεο ηεο Βέξνηαο» κε ηελ νπνία
θιήζεθε ν Γήκνο Βέξνηαο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ έξγσλ (πξάμεσλ), πξνθεηκέλνπ λα
εληαρζνχλ θαη ρξεκαηνδνηεζνχλ ζην πιαίζην ησλ ηξαηεγηθψλ Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο
(ΒΑΑ) ηεο πφιεο ηεο Βέξνηαο, ν Γήκνο Βέξνηαο ππέβαιιε ην κε ID 80039 ζηηο 31-10-2019
Σερληθφ Γειηίν Πξάμεο πξνο ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο γηα ηελ έληαμε ηεο πξάμεο «Βηνθιηκαηηθφ - πνιηηηζηηθφ δίθηπν δηαδξνκψλ ζηελ
παιηά πφιε ηεο Βέξνηαο» ζην Δ.Π. «Κεληξηθή Μαθεδνλία».
Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάπιαζε θαη αλαδσνγφλεζε ππνβαζκηζκέλσλ αζηηθψλ
πεξηνρψλ έθηαζεο 9.800 κ2 θαη ε βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο κε παξεκβάζεηο γηα ηε
δεκηνπξγία εληαίαο δηαδξνκήο απφ ην Βπδαληηλφ Μνπζείν επί ηεο νδνχ Θσκαΐδνπ, ζηα
λνηηναλαηνιηθά ηείρε ηεο πφιεο ηεο Βέξνηαο, έσο ηελ παξαπνηάκηα νδφ Οιγάλνπ, ζηε δπηηθή
φρζε ηνπ Σξηπνηάκνπ απέλαληη απφ ηε ζπλνηθία ηεο Μπαξκπνχηαο. Απηφ ην ζπλεθηηθφ δίθηπν
δηαδξνκψλ κήθνπο 1430 κέηξσλ ζα ζπλδέεη αληηιεπηηθά, αηζζεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ηνπο
ηζηνξηθνχο ηφπνπο (ζπλνηθίεο) ηεο Κπξηψηηζζαο, ηεο Παλαγίαο Γεμηάο θαη ηεο Μπαξκπνχηαο.
Κνκβηθνί ζηαζκνί -εκβιεκαηηθά κλεκεία γηα ηελ πφιε- θαη ηνπφζεκα απηήο ηεο δηαδξνκήο είλαη
νη Γίδπκνη Λνπηξψλεο θαη ε Παιαηά Μεηξφπνιε ηεο Βέξνηαο, πνπ πιαηζηψλνληαη απφ ην
Βπδαληηλφ Μνπζείν (Μχινο Μάξθνπ) θαη ηνλ Σξηπφηακν. ε φιε ηε δηαδξνκή ζα γίλεη
ππνγεηνπνίεζε δηθηχσλ ΔΓΓΖΔ.
Οη νδνί πνπ πεξηιακβάλνληαη είλαη:
1. Κπξησηίζζεο (θαη ν πεδφδξνκνο ζχλδεζεο ηεο νδνχ Ρήγα Φεξαίνπ κε ηελ νδφ
Θσκαΐδνπ), Μπηηιέθα, Πεξδίθθα (κεηαμχ ησλ νδψλ Λνπηξνχ θαη Μπηηιέθα), Λνπηξνχ,
Διεπζεξίαο (Πιαηεία Γηδχκσλ Λνπηξψλσλ), Ρήγα Φεξαίνπ (κεηαμχ ησλ νδψλ Μπηηιέθα θαη
Κπξησηίζζεο) ζηε ζπλνηθία Κπξηψηηζζαο.
2. Μεηξνπφιεσο (κεηαμχ ησλ νδψλ Πεξηθιένπο θαη Λνπηξνχ
3. Πεξηθιένπο, Κεληξηθήο (κεηαμχ ησλ νδψλ Πεξηθιένπο θαη Σξχθσλνο), Αλη. Κακάξα
(κεηαμχ ησλ νδψλ Πεξηθιένπο θαη Σξχθσλνο), νθνχ (Δπζ. & Κ. Καξαλαζηάζε), Γεκνζζέλνπο
(κεηαμχ ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο θαη ηεο γέθπξαο Καξαρκέη), Γνπδή (κεηαμχ ησλ νδψλ Κεληξηθήο
θαη Παλαγίαο Γεμηάο), Παλαγίαο Γεμηάο ζηε ζπλνηθία Παλαγίαο Γεμηάο.
4. Οιγάλνπ (κεηαμχ ησλ γεθπξψλ Υάβξαο θαη Καξαρκέη) ζηε ζπλνηθία ηεο
Μπαξκπνχηαο.
Με ηελ πην πάλσ ζρεηηθή κλεκνλεπφκελε απφθαζε, κεη’ απφ αμηνιφγεζε, ε πξάμε
εληάρζεθε πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζην Δ.Π. «Κεληξηθή Μαθεδνλία 2014-2020».
Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαιχπηεη φιε ηελ δαπάλε ηεο πξάμεο θαη
αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 3.037.462,51€ €, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α..
Σν πην πάλσ πνζφ επηκεξίδεηαη σο εμήο:
1. «Βηνθιηκαηηθφ - πνιηηηζηηθφ δίθηπν δηαδξνκψλ ζηελ παιηά πφιε ηεο Βέξνηαο» κε
πνζφ 2.888.997,51€ (δηθαηνχρνο Γήκνο Βέξνηαο)
2. Τπνέξγν Αξραηνινγίαο κε πνζφ 148.465,00 κε πνζφ 148.465,00€
Ο δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ηεξήζεη ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο έληαμεο θαη λα
πινπνηήζεη ηελ πξάμε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηνλ ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ απηήο, θαζψο
θαη λα ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Η, ην νπνίν απνηειεί
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο απφθαζεο έληαμεο.
ε πεξίπησζε πνπ ε πινπνίεζε ηεο πξάμεο απνθιίλεη απφ ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο
έληαμεο, ε ΓΑ επαλεμεηάδεη ηελ πξάμε θαη κπνξεί λα πξνβεί ζηελ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο
έληαμήο ηεο.
Θα πξέπεη λα γίλεη απνδνρή ησλ φξσλ έληαμεο φπσο παξαηίζεληαη θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο
Η πνπ έρεη σο εμήο:
«ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1: ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΗΚΑΗΟΤΥΧΝ
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Ο δηθαηνχρνο ηεο πξάμεο «Βηνθιηκαηηθφ - πνιηηηζηηθφ δίθηπν δηαδξνκψλ ζηελ παιηά πφιε
ηεο Βέξνηαο» αλαιακβάλεη λα ηεξήζεη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο :
1. ΣΖΡΖΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΧΝ ΚΑΝΟΝΧΝ
(i) Να ηεξεί ηελ Κνηλνηηθή θαη Δζληθή Ννκνζεζία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο θαη ηδίσο
φζνλ αθνξά ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ηε αεηθφξν αλάπηπμε, ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο, ηελ ηζφηεηα
κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ηε κε δηάθξηζε θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο.
2. ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΠΡΑΞΖ
(i) Να ηεξεί ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πινπνίεζεο ηεο πξάμεο θαη ησλ επί κέξνπο ππνέξγσλ
θαη ηδίσο ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα αλάζεζεο θαη νινθιήξσζεο ησλ ππνέξγσλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ
ελεξγεηψλ θαη αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ησλ θχξησλ ππνέξγσλ ηεο πξάμεο, φπσο απηά
απνηππψλνληαη ζηελ απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο.
Σπρφλ
ππεξβάζεηο
ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο
πινπνίεζεο
ησλ
ππνέξγσλ
πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ελεξγεηψλ, φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο,
επηθέξεη ηελ απηνδίθαηε αλάθιεζε ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο πξάμεο (δειαδή ε πξάμε
απεληάζζεηαη απφ ην ΔΠ).
ηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ κε ππνέξγα πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ππνέξγσλ ε εγγξαθή ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπο γίλεηαη ζε δχν θάζεηο. ηελ πξψηε θάζε εγγξάθεηαη ζην ΠΓΔ ν
πξνυπνινγηζκφο ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ελεξγεηψλ. Δθφζνλ, ηα ππνέξγα ησλ
πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ελεξγεηψλ νινθιεξψλνληαη εληφο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ν
πξνυπνινγηζκφο ηεο πξάμεο πνπ αληηζηνηρεί ζηα θχξηα ππνέξγα εγγξάθεηαη ζην ΠΓΔ, κεηά απφ
ζρεηηθφ αίηεκα ηεο ΓΑ ή ηνπ ΔΦ πξνο ηε ΓΓΔ. πλεπψο,
 Ζ αλάιεςε ηεο θχξηαο λνκηθήο δέζκεπζεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηελ εκεξνκελία
αλάιεςεο ηεο πξψηεο λνκηθήο δέζκεπζεο ηνπ θχξηνπ ππνέξγνπ πνπ νξίδεηαη ζην ζεκείν10 ηεο
Απφθαζεο Έληαμεο. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο απηνχ ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ ε Απφθαζε Έληαμεο ζα
αλαθιεζεί κεηά απφ πξνεηδνπνηεηηθή επηζηνιή ηεο ΓΑ θαη ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηξηψλ κελψλ.
Ζ παξαπάλσ πξνζεζκία ηζρχεη κε ηελ επηθχιαμε δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ πνπ
αλαζηέιινπλ ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο.
Τπεξβάζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ησλ θχξησλ ππνέξγσλ δχλαληαη λα
επηθέξνπλ ηελ επηηήξεζε ηνπ δηθαηνχρνπ απφ ηε ΓΑ θαη ηελ επηβνιή ζην δηθαηνχρν ιήςεο
δηνξζσηηθψλ κέηξσλ εληφο ζπγθεθξηκέλσλ πξνζεζκηψλ, αιιά θαη ηελ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο
έληαμεο ηεο πξάμεο.
(ii) Να δηαζθαιίδεη ην ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα ηεο πξάμεο, ιακβάλνληαο φια ηα
απαξαίηεηα κέηξα γηα ην ζθνπφ απηφ, κε βάζε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο θαη
ζπληήξεζεο ηεο πξάμεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο πξάμεο δελ ηαπηίδεηαη κε ην δηθαηνχρν απηήο.
(iii) Να ιακβάλεη έγθξηζε απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π (ή ελαιιαθηηθά
ηνλ ΔΦ) γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηαθήξπμεο, αλάζεζεο θαη ηξνπνπνίεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
ηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ πνπ εθηεινχληαη κε ίδηα κέζα, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη
ζρέδην απφθαζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ίδηα κέζα πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ, θαη λα
ππνβάιιεη αίηεκα εμέηαζεο γηα ηξνπνπνηήζεηο απηήο. ηηο πεξηπηψζεηο αξραηνινγηθψλ έξγσλ, ν
δηθαηνχρνο θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε απηεπηζηαζίαο.
(iv) Να ελεκεξψλεη έγθαηξα ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π (ή ελαιιαθηηθά
ηνλ ΔΦ) ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο πξάμεο, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο
ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζή ηεο θαη λα απνζηέιιεη φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζηε
θπζηθή θαη νηθνλνκηθή πινπνίεζε ηεο πξάμεο έσο θαη ηελ νινθιήξσζή ηεο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ.
(v) Να πξαγκαηνπνηεί φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ
Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ΟΠ –ΔΠΑ κε ηα δεδνκέλα θαη έγγξαθα ηεο
πξάμεο πνπ πινπνηεί θαη εηδηθφηεξα ηα δεδνκέλα θαη έγγξαθα πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζεο
πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θπζηθνχ θαη
νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ δεηθηψλ, ηηο επαιεζεχζεηο, ηνπο ειέγρνπο, ηελ αμηνιφγεζε
πξάμεσλ θαη γεληθφηεξα ηε δηαδξνκή ειέγρνπ ηεο πξάμεο.
(vi) Να δηαζθαιίδεη ηελ αθξίβεηα, ηελ πνηφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ
ππνβάιιεη ζην ΟΠ - ΔΠΑ, ζχκθσλα κε ην ρξνληθφ πιαίζην πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο ζρεηηθέο
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δηαηάμεηο θαη λα πξαγκαηνπνηεί δηαζχλδεζεησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ κε ην ΟΠ–
ΔΠΑ γηα ηελ απηφκαηε ππνβνιή ζηνηρείσλ, εθφζνλ απαηηείηαη.
(vii) Να εθαξκφδεη ην Δληαίν χζηεκα Παξαθνινχζεζεο Γεηθηψλ ΔΠΑ, αλάινγα κε ην
επίπεδν εκπινθήο ηνπ ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ δεηθηψλ ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο.
(viii) Γηα πξάμεηο ΔΚΣ, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα έρεη εγθαηεζηεκέλν ζχζηεκα (είηε
ηνπ θνξέα ηνπ είηε λα έρεη πξφζβαζε ζε άιιν ηνπηθφ ή θεληξηθφ ζχζηεκα) ζπιινγήο,
επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο θαη κεηαβίβαζεο δεδνκέλσλ ζπκκεηερφλησλ (microdata), φπνπ
απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ αθελφο λα δηαζθαιίδεηαη ε αθξίβεηα θαη επάξθεηα ησλ δεδνκέλσλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ θαη αθεηέξνπ ε έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπ ΟΠ – ΔΠΑ κε ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία.
Οη δηθαηνχρνη έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ έγθπξε θαη έγθαηξε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη
απνζήθεπζε ησλ δεηθηψλ θαη ησλ δεδνκέλσλ κεκνλσκέλσλ ζπκκεηερφλησλ (microdata) θαη ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ ε ζπιινγή ηνπο δηελεξγείηαη απφ ηνπο θνξείο πινπνίεζεο ή παξφρνπο ησλ
πξάμεσλ (π.ρ. Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, Γνκέο θξνληίδαο παηδηψλ θα).
3. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΑΞΖ
(i) Να ιεηηνπξγεί κεραληζκφ πηζηνπνίεζεο εθηέιεζεο ηεο πξάμεο, ν νπνίνο ζα εμαζθαιίδεη
ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ
ηειηθνχ παξαδνηένπ απνηειέζκαηνο, θαζψο θαη λα εθαξκφδεη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ
ησλ πιεξσκψλ, ν νπνίνο ζα εμαζθαιίδεη ηε λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηεηά ηνπο.
(ii) Να ηεξεί μερσξηζηή ινγηζηηθή κεξίδα γηα ηελ πξάμε, ζηελ νπνία ζα θαηαρσξνχληαη
φιεο νη δαπάλεο πνπ αληηζηνηρνχλ πιήξσο πξνο ηηο δαπάλεο πνπ δειψλνληαη ζηελ Δηδηθή
Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π ή ζηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα, κέζσ ησλ Γειηίσλ Γήισζεο Γαπαλψλ.
(iii) Να ππνβάιιεη (εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηε θχζε ηνπ έξγνπ) ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία
Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. (ή ελαιιαθηηθά ζηνλ ΔΦ) θαη ζηελ Αξρή Πηζηνπνίεζεο, κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο πξάμεο
α) ζηνηρεία γηα ηνπο δεκηνπξγνχκελνπο ηφθνπο απφ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ
δηαηηζέκελσλ πφξσλ.
β) επηθαηξνπνηεκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζαξψλ
εζφδσλ γηα ηα έξγα πνπ παξάγνπλ έζνδα, εθφζνλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζαξψλ εζφδσλ
εθαξκφδεηαη ε ελ ιφγσ κέζνδνο.
ηελ πεξίπησζε πξάμεο / έξγνπ φπνπ ν ππνινγηζκφο ησλ θαζαξψλ εζφδσλ ηνπ βαζίδεηαη
ζηε κέζνδν ηνπ θαη' απνθνπή
πνζνζηφ (flat rate) δελ απαηηείηαη λα γίλεη θάπνηα πξνζαξκνγή ζην πνζνζηφ
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξάμεο ζηελ ηειηθή αίηεζε πιεξσκήο πνπ ππνβάιιεη ν δηθαηνχρνο.
ηελ πεξίπησζε πξάμεο / έξγνπ πνπ δελ είλαη αληηθεηκεληθά δπλαηή ε εθ ησλ πξνηέξσλ
εθηίκεζε ησλ εζφδσλ, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη εηεζίσο ζηνηρεία γηα ηα θαζαξά
έζνδα ηεο πξάμεο γηα πεξίνδν ηξηψλ εηψλ απφ ηελ νινθιήξσζή ηεο έσο ηελ πξνζεζκία γηα ηελ
ππνβνιή ηεο έθζεζεο νινθιήξσζεο ηνπ ΔΠ, αλαιφγσο κε ην πνηα ρξνληθή ζηηγκή πξνεγείηαη.
ηελ πεξίπησζε πξάμεο, ε νπνία παξάγεη άκεζα έζνδα κφλν θαηά ηελ πινπνίεζή ηεο, ηα
νπνία σζηφζν δελ ειήθζεζαλ ππφςε θαηά ην ρξφλν έγθξηζεο ηεο πξάμεο, ε επηιέμηκε δαπάλε ηεο
πξάμεο κεηψλεηαη θαηά ηα θαζαξά έζνδα πνπ παξήρζεζαλ άκεζα θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηεο,
ην αξγφηεξν θαηά ηελ αίηεζε ηειηθήο πιεξσκήο πνπ ππνβάιιεη ν δηθαηνχρνο.
3. ΔΠΗΚΔΦΔΗ – ΔΠΑΛΖΘΔΤΔΗ – ΔΛΔΓΥΟΗ
(i) Να ζέηεη ζηε δηάζεζε, εθφζνλ δεηεζνχλ, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξάμεο
θαη γηα φζν ρξφλν ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ ηήξεζή ηνπο, φια ηα έγγξαθα,
δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ηεο πξάμεο, ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π., Αξρή
Πηζηνπνίεζεο, Αξρή Διέγρνπ, Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη ζε φια ηα ειεγθηηθά
φξγαλα ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
(ii) Να απνδέρνληαη επηηφπηνπο ειέγρνπο απφ φια ηα αξκφδηα εζληθά θαη επξσπατθά
ειεγθηηθά φξγαλα, ηφζν ζηελ έδξα ηνπο, φζν θαη ζηνπο ρψξνπο πινπνίεζεο ηεο πξάμεο, θαη λα
δηεπθνιχλνπλ ηνλ έιεγρν πξνζθνκίδνληαο νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ αθνξά ηελ εθηέιεζε ηεο
πξάμεο, εθφζνλ δεηεζνχλ.
5. ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ
(i) Να απνδέρεηαη ηε ζπκπεξίιεςή ηνπο ζην θαηάινγν ησλ πξάμεσλ ηνπ Δ.Π. πνπ
δεκνζηνπνηεί ε Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. (ή ελαιιαθηηθά ν ΔΦ), ζηε δηαδηθηπαθή
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πχιε www.espa.gr, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 115 θαη ζην Παξάξηεκα ΥΗΗ ηνπ Καλ.
1303/2013, θαη ζην νπνίν αλαθέξνληαη: ε νλνκαζία ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηεο πξάμεο, ζχλνςε ηεο
πξάμεο, εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξάμεο, θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πξάμεο, ζπλνιηθή επηιέμηκε
δαπάλε, πνζνζηφ ζπγρξεκαηνδφηεζεο, ηαρπδξνκηθφο θψδηθαο, ή άιιε θαηάιιειε έλδεημε ηεο
ηνπνζεζίαο, ρψξα, νλνκαζία ηεο θαηεγνξίαο παξέκβαζεο ηεο πξάμεο.
(ii) Να ιακβάλεη φια ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Παξάξηεκα XII ηνπ
Καλνληζκνχ 1303/2013 θαη εηδηθφηεξα:
α) Να αλαξηά πξνζσξηλή πηλαθίδα, ζεκαληηθνχ κεγέζνπο, ζην εξγνηάμην ησλ έξγσλ
ππνδνκήο ή θαηαζθεπψλ ζε νξαηφ ζεκείν απφ ην θνηλφ, κε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε άλσ ησλ
500.000 επξψ, θαηά ηε θάζε πινπνίεζήο ηνπο.
β) Να ηνπνζεηεί κφληκε αλακλεζηηθή πιάθα ή πηλαθίδα ζεκαληηθνχ κεγέζνπο, ζε ζεκείν
εχθνια νξαηφ απφ ην θνηλφ, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ππνδνκήο ή
θαηαζθεπψλ ή αγνξάο θπζηθνχ (ελζψκαηνπ) αληηθεηκέλνπ, κε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε άλσ ησλ
500.000 επξψ.
Οη αλακλεζηηθέο πιάθεο ή πηλαθίδεο, νη νπνίεο ζρεδηάδνληαη ζχκθσλα κε ηα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ 821/2014, αλαγξάθνπλ ηελ νλνκαζία θαη ηνλ θχξην ζηφρν
ηνπ, ην έκβιεκα ηεο έλσζεο καδί κε ηελ αλαθνξά ζηελ Έλσζε, θαη ην Σακείν ή ηα Σακεία πνπ
ζηεξίδνπλ ην έξγν.
γ) Να ιεηηνπξγεί δηαδηθηπαθφ ηφπν, ζηνλ νπνίν ζα αλαξηά ζηνηρεία ηεο πξάμεο, φπσο
ζχληνκε πεξηγξαθή, αλάινγεο κε ην επίπεδν ηεο ζηήξημεο, ζηφρνη θαη απνηειέζκαηα,
επηζεκαίλνληαο ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε απφ ηελ Έλσζε.
δ) Να ηνπνζεηεί αθίζεο κε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ πξάμε, ζε πξάμεηο πνπ δελ
εκπίπηνπλ ζηελ ππνρξέσζε πηλαθίδσλ ή πιαθψλ.
ε) Να ελεκεξψλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε πξάμεηο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΚΣ,
θαη θαηά πεξίπησζε απφ ην ΔΣΠΑ ή Σακείν πλνρήο, ζρεηηθά κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζή ηεο απφ
ην ΔΚΣ, ή ην ΔΣΠΑ ή ην Σ.. θαη ηελ πινπνίεζή ηεο ζην πιαίζην επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο.
Ζ ελ ιφγσ ελεκέξσζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε θάζε έγγξαθν ή άιιν πηζηνπνηεηηθφ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο ή παξάγνληαη ζην πιαίζην απηφ.
ζη) Να εμαζθαιίδεη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζε πξάμεηο πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο
Πξσηνβνπιίαο γηα ηελ Απαζρφιεζε ησλ Νέσλ (ΠΑΝ) είλαη εηδηθά ελεκεξσκέλνη γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο ΠΑΝ πνπ παξέρεηαη απφ ηνπο πφξνπο ηνπ ΔΚΣ θαη ηα εηδηθά θνλδχιηα γηα ηελ
ΠΑΝ. Κάζε έγγξαθν πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε κηαο πξάμεο θαη ην νπνίν απεπζχλεηαη ζην
θνηλφ ή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζπκκεηνρήο ή άιισλ
πηζηνπνηεηηθψλ, πεξηιακβάλεη δήισζε φηη ε πξάμε ππνζηεξίρζεθε ζην πιαίζην ηεο ΠΑΝ.
6. ΣΖΡΖΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΑΠΟ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ
(i) Να ηεξεί θαη λα ελεκεξψλεη θάθειν πξάμεο κε φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ
εθηέιεζε ηεο πξάμεο έσο ηελ νινθιήξσζε, ηελ απνπιεξσκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο. ην θάθειν
ηεο πξάμεο λα ηεξνχληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ζρεηηθά κε ηηο δαπάλεο θαη ηνπο
ινγηζηηθνχο ειέγρνπο γηα δηάζηεκα δχν (2) εηψλ, απφ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ πνπ αθνινπζεί ηελ
ππνβνιή ησλ ινγαξηαζκψλ ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη ε ηειηθή δαπάλε ηεο νινθιεξσκέλεο
πξάμεο. Ζ ΓΑ ελεκεξψλεη ηνλ δηθαηνχρν γηα ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πεξηφδνπ
δηαζεζηκφηεηαο ησλ εγγξάθσλ θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη
δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα δηαηεξνχληαη είηε ππφ ηε κνξθή πξσηνηχπσλ, ή επηθαηξνπνηεκέλσλ
αληηγξάθσλ ησλ πξσηνηχπσλ ή ζε θνηλψο απνδεθηνχο θνξείο δεδνκέλσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ειεθηξνληθψλ εθδφζεσλ ησλ πξσηφηππσλ εγγξάθσλ ή εγγξάθσλ πνπ ππάξρνπλ κφλν ζε
ειεθηξνληθή κνξθή.
(ii) Να θνηλνπνηεί ζηελ αξκφδηα Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π (ή ελαιιαθηηθά
ζηνλ ΔΦ) ην έληππν Δ.Η.1_6 «Καηάζηαζε ηήξεζεο θαθέινπ Πξάμεο», ζην νπνίν, κεηαμχ άιισλ,
θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο θαη ε δηεχζπλζε ησλ θνξέσλ ζηνπο νπνίνπο ηεξνχληαη
ζηνηρεία θαη έγγξαθα, θαζψο θαη ε κνξθή ππφ ηελ νπνία ζα ηεξνχληαη, ην αξγφηεξν κε ηελ
ππνβνιή ηνπ πξψηνπ Γειηίνπ Γήισζεο Γαπάλεο.
(iii) Να ηεξεί εηδηθφηεξνπο φξνπο ή πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη απφ ην εηδηθφ ζεζκηθφ
πιαίζην εθαξκνγήο ηεο πξάμεο ή πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π (ή
ελαιιαθηηθά ηνλ ΔΦ).
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(iv) Να ηεξεί ηηο αθφινπζεο καθξνρξφληεο δεζκεχζεηο, πξνθεηκέλνπ νη πξάμεηο λα
δηαηεξήζνπλ ην δηθαίσκα ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ Σακείσλ:
α) Γηα πξάμεηο επέλδπζεο ζε ππνδνκή ή παξαγσγηθή επέλδπζε, εληφο πέληε (5) εηψλ απφ
ηελ ηειηθή πιεξσκή ή εληφο ηεοπξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηνπο θαλφλεο πεξί θξαηηθψλ
εληζρχζεσλ λα κελ επέιζεη:
 παχζε ή κεηεγθαηάζηαζε κηαο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο εθηφο ηεο πεξηνρήο
πξνγξάκκαηνο αιιαγή ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ελφο ζηνηρείνπ ππνδνκήο ε νπνία παξέρεη
ζε κηα εηαηξεία ή δεκφζην νξγαληζκφ αδηθαηνιφγεην πιενλέθηεκα
 νπζηαζηηθή κεηαβνιή πνπ επεξεάδεη ηε θχζε, ηνπο ζηφρνπο ή ηελ εθαξκνγή ησλ
φξσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππνλνκεχζνπλ ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο.
β) Άιιεο καθξνρξφληεο δεζκεχζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο
ηνπ Δ.Π (ή ελαιιαθηηθά ηνλ ΔΦ) ή θαζνξίδνληαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ πξάμε.
Ζ ηήξεζε ησλ καθξνρξνλίσλ ππνρξεψζεσλ επηβεβαηψλνληαη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
πξάμεο, κε δηνηθεηηθέο ή θαη επηηφπηεο επαιεζεχζεηο απφ ηελ Γ.Α. ή ηνλ ΔΦ. (ηελ πεξίπησζε
πνπ ε ππνρξέσζε ηήξεζεο ησλ καθξνρξνλίσλ δεζκεχζεσλ κεηαβηβάδεηαη ζε άιιν θνξέα, απηφο
πξνζδηνξίδεηαη θαη ε ππνρξέσζε αθνξά απηφλ ηνλ θνξέα).
7. Δηδηθνί Όξνη
Ο δηθαηνχρνο πξηλ ηελ ππνβνιή ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο γηα πξνέγθξηζε λα
επηθνηλσλήζεη κε ηε Μνλάδα Β2 ηεο ΔΤΓ ΔΠ
ΠΚΜ.»
ηε) Απνθαζίδεη γηα ηελ απνδνρή πάζεο θχζεσο ρξεκαηνδνηήζεσλ, επηρνξεγήζεσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαηαλνκψλ Κεληξηθψλ Απηνηειψλ Πφξσλ, επηδνηήζεσλ, δσξεψλ πξνο
ηελ Πεξηθέξεηα θαη απνθάζεσλ έληαμεο πξάμεψλ ηεο ζε αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, θαζψο θαη
γηα ηελ παξνρή δεζκεπηηθήο εηζήγεζεο αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαηά ηε δηαδηθαζία
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ έθηνπ ηεο απφ 22.8.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (Α΄ 161), ε
νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4722/2020 (Α΄ 177).
Αθφκε ζα πξέπεη λα εμνπζηνδνηεζεί ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ ππνγξαθεί ηπρφλ
απαηηνπκέλσλ εγγξάθσλ, γηα ηε ζπλέρηζε ησλ δηαδηθαζηψλ.
Έρνληαο ππφςε ηα πην πάλσ θαζψο θαη :
1. Σελ Α.Π.: 5990/ 09.11.2020 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο,
«Έληαμε ηεο Πξάμεο «Βηνθιηκαηηθφ - πνιηηηζηηθφ δίθηπν δηαδξνκψλ ζηελ παιηά πφιε ηεο
Βέξνηαο» κε Κσδηθφ ΟΠ 5050660 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Κεληξηθή Μαθεδνλία 20142020»»
2. Σν Παξάξηεκα Η απηήο πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο
Παξαθαιείηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ :
I. Απνδνρή ή κε ησλ φξσλ ρξεκαηνδφηεζεο θαζψο θαη ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ
παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Η, ηεο Απφθαζεο Έληαμεο ηεο πξάμεο: «Βηνθιηκαηηθφ - πνιηηηζηηθφ
δίθηπν δηαδξνκψλ ζηελ παιηά πφιε ηεο Βέξνηαο» κε Κσδηθφ ΟΠ 5050660
II. Δμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ λα ππνγξάςεη φηη απαηηείηαη γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο
δηαδηθαζίαο
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Μειηφπνπινο: Δκείο ζέινπκε λα ζηαζνχκε ζην γεγνλφο φηη ε ρξεκαηνδφηεζε έρεη
ζπγθεθξηκέλν φξην.
Θεσξνχκε φηη ην έξγν δελ είλαη θάηη ην δηαθνξεηηθφ παξά κηα άιινπ είδνπο αλάπιαζε,
πνπ ζα δεκηνπξγήζεη πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα παξά ζα ιχζεη θαη δελ έρεη λα πξνζθέξεη νχηε κηα
αλάζα ζην θέληξν, ζηελ πεξηνρή δει. πνπ αλαθέξεηαη. Γελ δίλεη ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο θαη καο ζπκίδεη ηνλ «κεγάιν πεξίπαην» ηνπ Μπαθνγηάλλε ζηελ Αζήλα,
ηνπνζεηεκέλνπ ζηα κέηξα ηεο πφιεο καο.
Δκείο πηζηεχνπκε φηη ππήξραλ πνιιά έξγα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ παξά απηφ ην
ζπγθεθξηκέλν έξγν. Απφ εθεί πεγάδεη θη ε αληίζεζή καο πνπ ζα ηελ εθθξάζνπκε κε ηε ιεπθή καο
ςήθν γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν.
Πξφεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ;
Λεπθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Γ.Μειηφπνπινο, Η.Σζαλαμίδεο
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ Γεκάξρνπ ςήθηζαλ φινη νη ππφινηπνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη.

ΑΔΑ: ΩΔΥΤΩ9Ο-ΣΓ3
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σν απφ 16-11-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ.
2.- Σελ κε αξ. πξση. 5990/9-11-2020 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.
3.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
4.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018 θαη ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019.
Απνθαζίδεη Οκφθσλα
Α) Απνδέρεηαη α) ηνπο φξνπο ρξεκαηνδφηεζεο θαη β) ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ, φπσο
απηέο παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο κε αξ. πξση. 5990/9-11-2020 απφθαζεο ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο γηα ηελ έληαμε ηεο πξάμεο «Βηνθιηκαηηθφ-πνιηηηζηηθφ
δίθηπν δηαδξνκψλ ζηελ παιηά πφιε ηεο Βέξνηαο» κε θσδηθφ ΟΠ 5050660 ζην Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα «Κεληξηθή Μαθεδνλία 2014-2020».
Β) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Βέξνηαο Κσλζηαληίλν Βνξγηαδίδε γηα ηελ ππνγξαθή φισλ
ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηηο παξαπέξα ελέξγεηεο.

ΑΔΑ: ΩΔΥΤΩ9Ο-ΣΓ3
Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 329 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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