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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 24/2020 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 376/2020
Πεξίιεςε
Γέζκεπζε ηνπ Γ.. γηα ηελ θάιπςε ηεο επηπιένλ
δαπάλεο από ίδηα έζνδα ή έζνδα από επελδπηηθέο
δαπάλεο Γήκσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ
«Ζιεθηξνθσηηζκόο γεπέδνπ Μαθξνρσξίνπ»,
εθόζνλ εληαρζεί πξνο ρξεκαηνδόηεζε ζην
πξόγξακκα «ΑΝΣΩΝΖ ΣΡΗΣΖ»
ήκεξα 28 Γεκεμβρίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ώξα 09:00
ζπλήιζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζε ζπλεδξίαζε δηα πεξηθνξάο, ύζηεξα από ηελ κε εκεξνκελία
24-12-2020 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δόζεθε ζ’ όινπο ηνπο πκβνύινπο, ηνπο
Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηεο ππ’ αξηζ. 60249/22-9-2020 εγθπθιίνπ ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ επί ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα 41 κέιε:
Παρόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδόπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ.
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8)
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβόπνπινο, 11) Θ.
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξόπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18)
Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20) Κ.Παινπθίδεο, 21)
Γ.Ππξηλόο, 22)Υ.Σζηνύληαο, 23)Ν.Λαδόπνπινο, 24) Π.Παπιίδεο,
25) Μ. νπκειίδεο, 26) Γ.Γνπιηίδεο, 27) Γ.Μηραειίδεο,
28)Υ.Κειεζίδεο, 29) Ν.Αγγέινπ, 30) Β.ηεθαλόπνπινο, 31)
Α.Μαξθνύιεο, 32) Κ.Σξνρόπνπινο, 33) .ηνπγηάλλνο,
34)Κ.Θενδσξίδεο, 35) Π.Μνπρηάξε, 36) Α.πκεσλίδνπ,
37)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 38) Γ.Ράιιε, 39) Γ.Γεκεξηδίδεο, 40)
Γ.Μειηόπνπινο, 41) Η.Σζαλαμίδεο.

Απόνηες

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, .Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνύινπ, Δ.Υεηκσλόπνπινο, Α.Εεζηόπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο,
Η.Βνξγηαηδίδεο, Γ.Ληιηόπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο,
Η.ηδεξόπνπινο, Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκώλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βύδαο, Γ.ίηαο,
Δ.Παγνύξαο, Π. Πνηακόπνπινο, Α.Πηηνύιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη:
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ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 24-12-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ ηερληθώλ
Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ έρνληαο δηαγλώζεη ηελ αλάγθε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ηνπηθώλ
ππνδνκώλ ησλ ΟΣΑ ηεο ρώξαο, κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε ησλ ηνπηθώλ νηθνλνκηώλ θαη ηελ ηόλσζε
ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, κέζσ ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο , πξνρώξεζε ζηελ θαηάξηηζε Δηδηθνύ
Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο Γήκσλ κε ηελ νλνκαζία «ΑΝΣΩΝΖ ΣΡΗΣΖ».
Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο αλάγθεο ησλ Γήκσλ, πξνρώξεζε
ζηελ έθδνζε ηεο πξόζθιεζεο ΑΣ10 ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηνλ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο «Παηδεία,
Πνιηηηζκόο, Σνπξηζκόο θαη Αζιεηηζκόο», κε ηίηιν «πληήξεζε δεκνηηθώλ αλνηρηώλ αζιεηηθώλ
ρώξσλ, ζρνιηθώλ κνλάδσλ, πξνζβαζηκόηεηα ΑκΔΑ».
Ζ πξόζθιεζε αθνξά ηνπο Γήκνπο ηεο Υώξαο θαη κε απηήλ πξνβιέπεηαη ε ρξεκαηνδόηεζε
ησλ θάησζη δξάζεσλ :
Οκάδα Α
- πληήξεζε θαη επηζθεπή δεκνηηθώλ αλνηρηώλ αζιεηηθώλ ρώξσλ, θαζώο θαη θάζε άιιεο
ζπλαθνύο δξάζεο απηώλ, πνπ ζηόρν έρεη ηε βειηίσζε ησλ ελ ιόγσ ππνδνκώλ, θαη ηελ
αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζηνλ ηνκέα ηνπ εξαζηηερληθνύ θαη
καδηθνύ αζιεηηζκνύ.
Δλδεηθηηθά ζα ρξεκαηνδνηεζνύλ έξγα πνπ αθνξνύλ:
α) πληήξεζε, επηζθεπή, βειηίσζε, δηακόξθσζε αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Γήκσλ
(ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: αλνηρηά θνιπκβεηήξηα δήκσλ, αλνηρηέο ππνδνκέο άζιεζεο δεκνηηθώλ
ζηαδίσλ, αλνηρηά γήπεδα κπάζθεη, ηαξηάλ ζηίβνπ, εμσηεξηθά απνδπηήξηα, παηδηθέο ραξέο,
εμσηεξηθνί ρώξνη ζεξαπεπηηθήο ηππαζίαο θ.α.) θαζώο θαη αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ
παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζηνλ ηνκέα ηνπ εξαζηηερληθνύ θαη καδηθνύ αζιεηηζκνύ.
β) Κάζε είδνπο ελέξγεηα πνπ αθνξά ζπλαθείο παξεκβάζεηο κε ηηο αλσηέξσ δξάζεηο.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: θαηαζθεπή ξακπώλ πξόζβαζεο ΑκΔΑ πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ
απξόζθνπηε πξόζβαζε ησλ ρξεζηώλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, παξεκβάζεηο πνπ απνζθνπνύλ ζηελ
αλαβάζκηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ρξεζηώλ θαηά ηελ πξνζέιεπζε θαη πξόζβαζε ζηηο
εγθαηαζηάζεηο, ήηνη ειεθηξνθσηηζκνί, δηαγξακκίζεηο νδώλ, ηνπνζέηεζε αλαθιαζηηθώλ
νδνζηξώκαηνο, εγθαηάζηαζε πξνεηδνπνηεηηθώλ πηλαθίδσλ πεξηνξηζκνύ ηεο ηαρύηεηαο ησλ
νρεκάησλ θαη πηλαθίδσλ ζήκαλζεο θ.α.
γ) Κάζε είδνπο ελέξγεηα πνπ αθνξά δξάζεηο γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε,
εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη αμηνπνίεζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζηηο αζιεηηθέο
εγθαηαζηάζεηο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: ηζνζεξκηθά θαιύκκαηα, ειηαθά πάλει γηα ζέξκαλζε
πηζίλαο θ.α.
- πληήξεζε θαη επηζθεπή ζρνιηθώλ θηηξίσλ & αύιεησλ ρώξσλ, θαζώο θαη θάζε άιιεο
ζπλαθνύο δξάζεο απηώλ, πνπ ζηόρν έρεη ηελ βειηίσζε ησλ ππνδνκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο, Α/ζκηαο
θαη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζηνλ
ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο.
Δλδεηθηηθά ζα ρξεκαηνδνηεζνύλ έξγα πνπ αθνξνύλ:
α) Κάζε είδνπο ελέξγεηα πνπ αθνξά ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ζρνιηθώλ θηηξίσλ &
αύιεησλ ρώξσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: βαςίκαηα, ειαηνρξσκαηηζκνί, επηζθεπέο, πξνκήζεηα
εμνπιηζκνύ, όπσο θιηκαηηζηηθά, ζπληεξήζεηο ή αληηθαηαζηάζεηο ησλ θηγθιηδσκάησλ, θαηαζθεπή
ζθηάζηξσλ, ζπληήξεζε κεηαιιηθνύ ζηεγάζηξνπ, εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο πδξαπιηθώλ
θαη ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, αληηθαηάζηαζε ζσιελώζεσλ θαη θαινξηθέξ, παξεκβάζεηο
ζε αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζρνιείνπ (π.ρ. γήπεδα κπάζθεη, ζπλζεηηθνί ηάπεηεο, πξνκήζεηα
εμνπιηζκνύ γηα ηηο αλάγθεο άζιεζεο θαη ςπραγσγίαο ησλ καζεηώλ), αληηθαηάζηαζε πιηθώλ
αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο, αλειθπζηήξεο, αλαβαηόξηα ΑκΔΑ, θιπ.
β) Τινπνίεζε κέηξσλ θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Ζ δξάζε
πεξηιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ησλ πξνβιεπόκελσλ ζε εγθεθξηκέλεο κειέηεο κέηξσλ θαη κέζσλ
ππξνπξνζηαζίαο, πνπ αθνξνύλ ζηελ εγθαηάζηαζε, ζπκπιήξσζε ή αληηθαηάζηαζε (θαηά

ΑΔΑ: Ω720Ω9Ο-61Ν

πεξίπησζε) θαη ηνλ έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ θνξεηώλ, κόληκσλ θαη ινηπώλ κέζσλ ή/θαη
ζπζηεκάησλ ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο.
γ) Δπίζεο, θαηαζθεπή ξακπώλ πξόζβαζεο ΑκΔΑ πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ απξόζθνπηε
πξόζβαζε ησλ καζεηώλ ζηνλ ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, ρώξσλ πγηεηλήο ΑκΔΑ, παξεκβάζεηο πνπ
απνζθνπνύλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ καζεηώλ θαηά ηελ πξνζέιεπζε θαη πξόζβαζε
ζηα ζρνιηθά θηίξηα, ήηνη δηαγξακκίζεηο νδώλ, ηνπνζέηεζε αλαθιαζηηθώλ νδνζηξώκαηνο,
εγθαηάζηαζε πξνεηδνπνηεηηθώλ πηλαθίδσλ πεξηνξηζκνύ ηεο ηαρύηεηαο ησλ νρεκάησλ θαη
πηλαθίδσλ ζήκαλζεο, έμππλνη ζεκαηνδόηεο/ζεκάλζεηο θαη ζπζηήκαηα (λπρηεξηλνύ θσηηζκνύ,
ηαρύηεηαο, πξνηεξαηόηεηαο, πξνζβαζηκόηεηαο ΑκΔΑ θηι) θ.α.
Γηα ην ζθνπό απηό, δύλαηαη λα πινπνηνύληαη παξεκβάζεηο ζηνλ αύιεην/πεξηβάιινλ ρώξν
ηνπ ζρνιείνπ, θαζώο θαη λα ππνζηεξίδνληαη πιηθνηερληθά νη ρώξνη, βάζεη ηνπ ζρεδηαζκνύθαη ησλ
δηαπηζησκέλσλ αλαγθώλ (ελδεηθηηθά: εμσηεξηθά όξγαλα εθγύκλαζεο, ξάκπεο θαη WC ΑκΔΑ,
δελδξνθπηεύζεηο, θαξκαθεία-απηληδσηέο, θ.α).
Οη δξάζεηο είλαη εθηθηό λα πεξηιακβάλνπλ θαη όκνξεο εθηάζεηο ηδηνθηεζίαο ηνπ
Γηθαηνύρνπ, εθόζνλ νη παξεκβάζεηο απηέο ζεσξνύληαη ήπηεο θαη αλαγθαίεο γηα ηελ
ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ζρεδηαζκνύ. Οη ελ ιόγσ ρξήζεηο πξέπεη λα είλαη θνηλσθειείο (παηδηθή ραξά,
ειεύζεξε ζηάζκεπζε, δελδξνθπηεύζεηο θηι), ρσξίο κόληκεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, θαη
ιακβάλνληαο ππόςε όια ηα απαξαίηεηα κέηξα.
Οκάδα Β
- Παξεκβάζεηο δηαζθάιηζεο πξόζβαζεο ζην ρώξν ησλ παξαιηώλ θνιύκβεζεο θαζώο θαη
θάζε άιιεο ζπλαθνύο δξάζεο απηώλ, πνπ ζηόρν έρεη ηελ πξνζβαζηκόηεηα ζηηο παξαζαιάζζηεο
πεξηνρέο ηεο ρώξαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο απηνλνκίαο, άλεζεο θαη αζθάιεηαο ησλ ΑκΔΑ θαη
γεληθόηεξα ησλ εκπνδηδόκελσλ αηόκσλ.
Δλδεηθηηθά ζα ρξεκαηνδνηεζνύλ έξγα πνπ αθνξνύλ:
α) ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε κε κόληκσλ ζπλαξκνινγνύκελσλ ππνδνκώλ/ξάκπαο
γηα απηόλνκε πξόζβαζε, ηόζν ζηνλ επξύηεξν ρώξν ησλ παξαιηώλ θνιύκβεζεο, όζν θαη ζην ρώξν
θνιύκβεζεο ησλ ΑκΔΑ θαη ησλ άιισλ αηόκσλ κε πεξηνξηζκέλε θηλεηηθόηεηα (ππεξήιηθεο,
ηξαπκαηίεο, έγθπνη θ.α.), ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνύ θαη θαηαζθεπήο.
β) Δπηθνπξηθά ηεο αλσηέξσ ππνδνκήο δύλαηαη ε ηνπνζέηεζε κε κόληκσλ βνεζεηηθώλ
εγθαηαζηάζεσλ, όπσο ιπόκελα απνδπηήξηα, θνξεηνί ρώξνη πγηεηλήο, δηάδξνκνη απνηεινύκελνη
από ηκήκαηα θαηάιιεινπ κήθνπο γηα εύθνιε κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν,
ρώξνη ζθίαζεο/πξνζηαζίαο ησλ ινπόκελσλ θ.ά.
γ) ην πιαίζην ηνπνζέηεζεο δηαδξόκνπ πξόζβαζεο πξνο ηελ αθηνγξακκή γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ ΑκΔΑ, επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαδξόκσλ πξόζβαζεο ηόζν παξάιιεια όζν
θαη θάζεηα ηεο αθηήο, δηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία
Οξηδόληηεο επηθνπξηθέο δξάζεηο γηα ην ζύλνιν ησλ αλσηέξσ Γξάζεσλ
 Έξγα ζύλδεζεο, κεηαθνξάο, απνθαηάζηαζεο δηθηύσλ Οξγαληζκώλ Κνηλήο Ωθέιεηαο
(ΟΚΩ), εθόζνλ απαηηείηαη.
 Δπηιέμηκε είλαη ε δαπάλε ζύληαμεο θαη πξνεηνηκαζίαο θαθέινπ ππνβνιήο αίηεζεο
ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ Γηθαηνύρνπ ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο Πξόζθιεζεο, ζε πνζό έσο 5.000 €.
 Δπηιέμηκε είλαη ε θάιπςε ηνπ δηνηθεηηθνύ θόζηνπο ηνπ Φνξέα ζηνλ νπνίν ζα
αλαηεζνύλ ππεξεζίεο επίβιεςεο θαη δηαρείξηζεο έξγνπ (θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4412/2016, ΦΔΚ Α’ 147), ζηελ πεξίπησζε δπλεηηθώλ δηθαηνύρσλ πνπ δελ
δηαζέηνπλ ηελ απαηηνύκελε ηερληθή επάξθεηα ή έρνπλ ηερληθή επάξθεηα αιιά θαινύληαη λα
πινπνηήζνπλ έξγα, γηα ηηο αλάγθεο ησλ νπνίσλ δελ έρνπλ ην απαηηνύκελν ηερληθό πξνζσπηθό θαη
πξόθεηηαη λα αλαζέζνπλ ηελ ηερληθή ηνπο ππεξεζία ζε άιινλ. Ζ θάιπςε ηνπ δηνηθεηηθνύ θόζηνπο
απηνύ δύλαηαη λα είλαη έσο 1,5% ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ.
ύκθσλα κε ην Άξζξν 4 ηεο ΚΤΑ 22766 (ΦΔΚ 1386/Β/14.04.2020), ε ρξεκαηνδόηεζε
έξγσλ, πξνκεζεηώλ, κειεηώλ θαη ππεξεζηώλ ηεο παξαγξάθνπ 2α ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ Ν.4509/2017
όπσο ηζρύεη, πνπ εληάζζνληαη ζην Πξόγξακκα, πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ αλαπηπμηαθώλ δαλείσλ
πνπ ρνξεγνύληαη από ην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ, ζπλνκνινγνύληαη κε δαλεηαθέο
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ζπκβάζεηο κεηαμύ ηνπ δηθαηνύρνπ θαη ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ θαη
απνπιεξώλνληαη από πόξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθώλ, κέζσ ινγαξηαζκνύ πνπ ζπζηήλεηαη ζην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ γηα ην
ζθνπό απηό.
ύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.1.1 ηεο πξόζθιεζεο, θάζε Γηθαηνύρνο έρεη δηθαίσκα
ππνβνιήο κίαο (1) αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο, ε νπνία δύλαηαη λα πεξηιακβάλεη :
- Έσο ηξία (3) θύξηα ππνέξγα ζηελ Οκάδα Α (εμαηξνύληαη νη νξηδόληηεο επηθνπξηθέο
δξάζεηο) σο εμήο:
(α) Έλα ππνέξγν πνπ αθνξά ζε «πληήξεζε θαη επηζθεπή δεκνηηθώλ αλνηρηώλ αζιεηηθώλ
ρώξσλ». Σν αλώηαην πνζό ρξεκαηνδόηεζεο νξίδεηαη ζε 50.000 € (πξν ΦΠΑ).
(β) Γύν ππνέξγα πνπ αθνξνύλ ζε «πληήξεζε θαη επηζθεπή ζρνιηθώλ θηηξίσλ & αύιεησλ
ρώξσλ». Σν αλώηαην πνζό ρξεκαηνδόηεζεο πξνθύπηεη βάζεη ησλ αθόινπζσλ κνλαδηαίσλ άλσ
νξίσλ (πξν ΦΠΑ):
 100 € / η.κ. ζπλνιηθήο σθέιηκεο επηθάλεηαο θηηξίνπ,
 10 € / η.κ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο αύιεηνπ/ πεξηβάιινληνο ρώξνπ.
- Έλα (1) ππνέξγν ζηελ Οκάδα Β (εμαηξνύληαη νη νξηδόληηεο επηθνπξηθέο δξάζεηο) πνπ
αθνξά ζε «Παξεκβάζεηο δηαζθάιηζεο πξόζβαζεο ζην ρώξν ησλ παξαιηώλ θνιύκβεζεο». Δθόζνλ
νη παξεκβάζεηο αθνξνύλ δύν (2) δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο παξέκβαζεο/παξαιίεο ην αλώηαην πνζό
ρξεκαηνδόηεζεο νξίδεηαη ζε 60.000 € (πξν ΦΠΑ), αληίζηνηρα εάλ νη παξεκβάζεηο αθνξνύλ ζε
κία (1) πεξηνρή, ην αλώηαην πνζό είλαη 30.000 € (πξν ΦΠΑ).
Ο Γήκνο Βέξνηαο πξνηίζεηαη λα ππνβάιιεη γηα ρξεκαηνδόηεζε ζηελ νκάδα Α ηεο
πξόζθιεζεο ΑΣ10 ην έξγν «Ζιεθηξνθσηηζκόο γεπέδνπ Μαθξνρσξίνπ», πξνϋπνινγηζκνύ
95.000,00€ (κε Φ.Π.Α.).
Έρνληαο ππόςε :
 Σν γεγνλόο όηη ζηελ νκάδα Α ηεο ΑΣ10 «Σν αλώηαην πνζό ρξεκαηνδόηεζεο νξίδεηαη
ζε 50.000 € (πξν ΦΠΑ)»
 Σνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έξγνπ, ν νπνίνο αλέξρεηαη ζε 95.000,00€ (κε Φ.Π.Α.)
Καιείηαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη :
Σε δέζκεπζε ηνπ γηα ηελ θάιπςε ηεο επηπιένλ δαπάλεο από ίδηα έζνδα ή έζνδα από
επελδπηηθέο δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Ζιεθηξνθσηηζκόο γεπέδνπ Μαθξνρσξίνπ»,
εθόζνλ εληαρζεί ζην πξόγξακκα «ΑΝΣΩΝΖ ΣΡΗΣΖ»
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Λεπθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη Γ.Μειηόπνπινο, Η.Σζαλαμίδεο
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ αληηδεκάξρνπ ηερληθώλ Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε ςήθηζαλ όινη
νη ππόινηπνη δεκνηηθνί ζύκβνπινη.
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 24-12-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ ηερληθώλ Αιεμάλδξνπ
Σζαρνπξίδε.
2.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
3.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018, ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηεο ππ’ αξηζ.
22766 ΚΤΑ (ΦΔΚ Β΄ 1386/14-4-2020).
Απνθαζίδεη Οκόθσλα
Γεζκεύεηαη γηα ηελ θάιπςε από ίδηα έζνδα ή έζνδα από επελδπηηθέο δαπάλεο Γήκσλ ηεο
επηπιένλ δαπάλεο πνπ απαηηείηαη, πέξα από ην πνζό ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
«ΑΝΣΩΝΖ ΣΡΗΣΖ», γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Ζιεθηξνθσηηζκόο γεπέδνπ
Μαθξνρσξίνπ», εθόζνλ απηό εληαρζεί ζην παξαπάλσ πξόγξακκα.
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Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 376/2020
.............................................................................................……….................................
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένης Λαζαρίδης
ΣΑ ΜΔΛΗ

ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδόπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβόπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξόπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλόο
Σζηνύληαο
Λαδόπνπινο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
Κειεζίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλόπνπινο
Μαξθνύιεο
Σξνρόπνπινο
ηνπγηάλλνο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
πκεσλίδνπ
Σζαλαθηζίδεο
Ράιιε
Γεκεξηδίδεο
Μειηόπνπινο
Σζαλαμίδεο

Μιταήλ οσμελίδης

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 29-12-2020
Ο Αναπληρωηής Γημάρτοσ

ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ

