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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 8
η
 Γεκεμβπίος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 11:30, κεηά 

απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 45/4-12-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ 

Δπιηποπήρ, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (19) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 4] Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, 

5] Ηνπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 6] Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 7] 

Ησάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 8] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο, 9] Υξήζηνο 

Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο θαη 10] Θεφδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

Ο θ. Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 872/2020), 

νπφηε ν θ. Υξήζηνο Κνξδάο - αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, κεηείρε πιένλ ζηελ ηειεδηάζθεςε 

σο εηζεγεηήο Αληηδήκαξρνο.  

Ο θ. Ησάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηνπ 11
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 879/2020). 

Οη θ.θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθφ κέινο θαη Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ 

κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 

 ηελ αξρή, ν θ. Πξφεδξνο, εηζάγεη ην θαηεπείγνλ ζέκα, «Απνδνρή φξσλ 

ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζην Πξφγξακκα «ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ» & Τπνβνιή 

αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξάμεο:« Οδφο πξνο Παλαρατθφ Όξνο» ζην πιαίζην ηεο 

ΑΣ05/2020 Πξφζθιεζεο κε ηίηιν: «Αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ - Αγξνηηθή Οδνπνηία» ηεο 

Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (ΔΤΓΔ 

ΤΠΔ)», (ζρεηηθή ε αξηζ. 17106/7-12-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ 

Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο - Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο – Σκήκα 

ρεδηαζκνχ θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξφεδξν ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – ΘΔΜΑ: - Απνδνρή φξσλ ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζην 

Πξφγξακκα «ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ» & Τπνβνιή αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξάμεο:« 

Οδφο πξνο Παλαρατθφ Όξνο» ζην πιαίζην ηεο ΑΣ05/2020 Πξφζθιεζεο κε ηίηιν: 

«Αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ - Αγξνηηθή Οδνπνηία» ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο θαη 

Δθαξκνγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (ΔΤΓΔ ΤΠΔ) - Έρνληαο ππφςε: - ηελ παξ. 

1.θβ ηνπ άξ.72 ηνπ Ν.3852/2010, φπσο απηή πξνζηέζεθε απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 117 

ηνπ Ν. 4674/20 (ΦΔΚ 53/11.03.2020 η. Α'), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε αξκνδηφηεηα ιήςεο 

απφθαζεο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ γηα ηε «σπημαηοδψηηζη ή 

επισοπήγηζη δπάζευν, ππογπαμμάηυν και ανηίζηοισυν έπγυν απψ εθνικοωρ πψποςρ ή/και 

πψποςρ ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ ή/και οποιοςδήποηε άλλος θοπέα» κεηαθέξζεθε απφ ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή - Σελ ΑΣ05 κε αξ. πξση. 14575/24-07-

2020 (ΑΓΑ: 9Ζ5746ΜΣΛ6-ΓΤ3) Πξφζθιεζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο θαη 

Δθαξκνγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (ΔΤΓΔ ΤΠΔ) γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ 

ρξεκαηνδφηεζεο ΟΣΑ Α’ Βαζκνχ, ζην Πξφγξακκα Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγχεο γηα ηελ 

ΑΔΑ: ΨΙΟΨΩΞΙ-ΙΙΥ



Σνπηθή Απηνδηνίθεζε «ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ», ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο «Πνηφηεηα 

δσήο θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ πφιεσλ, ηεο ππαίζξνπ θαη ησλ νηθηζκψλ» κε ηίηιν: 

«Αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ-Αγξνηηθή Οδνπνηία» θαη εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο 

πξνηάζεσλ ηηο 31/12/2020 - αο γλσξίδνπκε φηη:- Απφ ην Σκήκα Οδνπνηίαο, ηεο 

Γηεχζπλζεο Έξγσλ Τπνδνκήο, ζπληάρζεθε, ειέγρζεθε θαη ζεσξήζεθε αξκνδίσο, ε ππ’ 

αξ. 02/2019κειέηε γηα ην έξγν κε ηίηιν: «Οδφο πξνο Παλαρατθφ Όξνο», 

πξνυπνινγηζκνχ1.712.000,00 επξψ κε ΦΠΑ ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζην Σερληθφ 

Πξφγξακκα εη.2020. Με ηελ κειέηε απηή πξνβιέπεηαη ε αλαθαηαζθεπή ηεο αγξνηηθήο 

νδνχ πξνο Παλαρατθφ Όξνο πνπ μεθηλά απφ ηελ Δπαξρηαθή Οδφ «Πάηξα-Εάζηνβα» 

δηέξρεηαη έκπξνζζελ ηνπ εγθαηαιειεηκκέλνπ αλαηνξίνπ θαη θαηαιήγεη ζηελ ζέζε 

«Κνθθηλφβξπζε» (αγξνηηθή πεξηνρή, εθηφο ζρεδίνπ νηθηζκψλ). Ζ παξαπάλσ νδφο 

απνηειεί θχξηα νδφ εμππεξέηεζεο πνιιψλ θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ πνπ βξίζθνληαη 

κεηαμχ ησλ ρεηκάξξσλ «Διεθίζηξαο» θαη «Υάξαδξνο» ζηελ Γπηηθή πιαγηά ηνπ φξνπο 

Παλαρατθφ. Ζ ππφ αλαθαηαζθεπή νδφο θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία κε ηππηθή δηαηνκή 

Ε 2 ησλ ΟΜΟΔ.  ηελ νδφ δελ πξφθεηηαη λα γίλεη κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

νξηδνληηνγξαθίαο θαη ηηο κεθνηνκήο θαη ζα αθνινπζεζεί ε ππάξρνπζα ράξαμε. Ζ 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο νδνχ δελ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά 

ησλ αγξνηνθηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ θαζψο απφ ην ζπλνιηθφ κήθνο ησλ 10.308 κέηξσλ 

ηα 4.983 πξψηα κέηξα είλαη αζθαιηνζηξσκέλα κε αξθεηέο βιάβεο ζην νδφζηξσκα ελψ ηα 

ππφινηπα5.325 κέηξα είλαη ρσκαηφδξνκνο. ε φιν ην κήθνο ηεο νδνχ δελ πθίζηαληαη 

ηερληθά γηα ηελ ζπγθξάηεζε πξαλψλ ελψ δελ ππάξρνπλ θαη ζηεζαία αζθαιείαο. Σελ 

παξαπάλσ θαηάζηαζε επηδεηλψλεη ην γεγνλφο φηη ε νδφο θηάλεη ζε πςφκεηξν 1.100 κ. κε 

απνηέιεζκα ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο ππφ ηελ ζεκεξηλή ηεο κνξθή λα είλαη δχζθνιε ή 

αθφκα θαη αδχλαηε ε δηέιεπζε. Καηφπηλ απηνχ ε βειηίσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νδνχ ζα 

έρεη πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε ζηελ αγξνηνθηελνηξνθηθή παξαγσγή ηεο πεξηνρήο θαη 

θξίλεηαη ζθφπηκν λα εληαρζεί πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζην ππφςε πξφγξακκα.- Δπίζεο, ζηελ 

αλσηέξσ πξφζθιεζε επηζεκαίλεηαη φηη «Σηην πεπίπηυζη πος ο ζςνολικψρ πποχπολογιζμψρ 

ηηρ αίηηζηρ είναι μεγαλωηεπορ ηος ποζοω σπημαηοδψηηζηρ απψ ηο Ππψγπαμμα ή ο 

δικαιοωσορ ππψκειηαι να ζςμβάλλει με ίδιοςρ πψποςρ ζηην ςλοποίηζη ηηρ πποηεινψμενηρ 

ππάξηρ (π.σ. μη επιλέξιμορ εξοπλιζμψρ) ηη διαθοπά θα ππέπει να ηην καλωτει ο Δικαιοωσορ, 

ςποβάλλονηαρ ζσεηική Απψθαζη ηος απμψδιος ζςλλογικοω οπγάνος και αποδεικνωονηαρ ηην 

εξαζθάλιζη ηυν επιπλέον σπημαηικϊν πψπυν (ίδιοι πψποι, σοπηγίερ κλπ)» - Καηόπιν ηυν 

ανυηέπυ, παπακαλούμε όπυρ ειζηγηθείηε ζηο ώμα και εγκπίνει:- 1νλΣελ απνδνρή 

ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζην Πξφγξακκα Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγχεο 

γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε «ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ» βάζεη ηεο ΑΣ05 κε αξ. πξση. 

14575/24-07-2020 (ΑΓΑ: 9Ζ5746ΜΣΛ6-ΓΤ3) Πξφζθιεζεο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο 

Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (ΔΤΓΔ ΤΠΔ) - 2
νλ

 Σελ 

ππνβνιή αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ πξάμε κε ηίηιν: «Οδφο πξνο Παλαρατθφ Όξνο», 

ε νπνία απνηειείηαη απφ έλα ππνέξγν κε ηνλ ίδην ηίηιν ηεο πξάμεο, 

πξνυπνινγηζκνχ1.712.000,00 επξψ κε ΦΠΑ, γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην πξφγξακκα 

«ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ» (ΑΣ05),  ε έγθξηζε ηεο νπνίαο πξφηαζεο ζα απνηειεί αλαγθαία 

ζπλζήθε πινπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ παξεκβάζεσλ.- ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπλνιηθφο 

πξνυπνινγηζκφο ηεο αίηεζεο είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ πνζνχ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην 

Πξφγξακκα, ηε δηαθνξά γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο ζα ηελ θαιχςεη ν 

Γήκνο Παηξέσλ απφ ίδηνπο πφξνπο θαη εθφζνλ απαηηεζεί ην επί πιένλ πνζφ ζα 

εμαζθαιηζηεί θαη απφ άιιεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο (ρνξεγίεο, δαλεηζκφο, θιπ)» - 4νλ 

Σελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 

εγγξάθσλ θαη γηα φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 

ρξεκαηνδφηεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ΑΣ05/14575/24-07-2020 (ΑΓΑ: 

9Ζ5746ΜΣΛ6-ΓΤ3) πξφζθιεζεο ηεο ΔΤΓΔ ΤΠΔ. – Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνχ 

ΑΔΑ: ΨΙΟΨΩΞΙ-ΙΙΥ



Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο – Υξήζηνο Κνξδάο.- 

 

 Ζ Οικονομική Δπιηποπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηνλ αξκφδην εηζεγεηή – 

Αληηδήκαξρν, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειψλ θαη αθνχ θήξπμε ην σο άλσ ζέκα 

θαηεπείγνλ,  

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 

 Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηα θάησζη: 

Σελ ΑΣ05 κε αξ. πξση. 14575/24-07-2020 (ΑΓΑ: 9Ζ5746ΜΣΛ6-ΓΤ3) Πξφζθιεζε  

ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (ΔΤΓΔ 

ΤΠΔ) γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο ΟΣΑ Α’ Βαζκνχ, ζην Πξφγξακκα 

Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγχεο γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε «ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ», 

ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο «Πνηφηεηα δσήο θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ πφιεσλ, ηεο 

ππαίζξνπ θαη ησλ νηθηζκψλ» κε ηίηιν: «Αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ-Αγξνηηθή Οδνπνηία» θαη 

εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ ηηο 31/12/2020 

Με ην άξζξν 40 ηνπ Νφκνπ 4735/2020 επαλαδηαηππψζεθε ην άξζξν 72 ηνπ 

Ν.3852/2010, θαη ε αξκνδηφηεηα ιήςεο ηεο παξνχζαο απφθαζεο αλήθεη ζηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή.  

 

Αναλςηικά: 

Απφ ην Σκήκα Οδνπνηίαο, ηεο Γηεχζπλζεο Έξγσλ Τπνδνκήο, ζπληάρζεθε, ειέγρζεθε 

θαη ζεσξήζεθε αξκνδίσο, ε ππ’ αξ. 02/2019 Μειέηε γηα ην έξγν κε ηίηιν: «Οδφο πξνο 

Παλαρατθφ Όξνο», πξνυπνινγηζκνχ 1.712.000,00 επξψ κε ΦΠΑ, ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη 

ζην Σερληθφ Πξφγξακκα έηνπο 2020. Με ηελ κειέηε απηή πξνβιέπεηαη ε αλαθαηαζθεπή 

ηεο αγξνηηθήο νδνχ πξνο Παλαρατθφ Όξνο πνπ μεθηλά απφ ηελ Δπαξρηαθή Οδφ «Πάηξα-

Εάζηνβα» δηέξρεηαη έκπξνζζελ ηνπ εγθαηαιειεηκκέλνπ αλαηνξίνπ θαη θαηαιήγεη ζηελ 

ζέζε «Κνθθηλφβξπζε» (αγξνηηθή πεξηνρή, εθηφο ζρεδίνπ νηθηζκψλ). Ζ παξαπάλσ νδφο 

απνηειεί θχξηα νδφ εμππεξέηεζεο πνιιψλ θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ πνπ βξίζθνληαη 

κεηαμχ ησλ ρεηκάξξσλ «Διεθίζηξαο» θαη «Υάξαδξνο» ζηελ Γπηηθή πιαγηά ηνπ φξνπο 

Παλαρατθφ. Ζ ππφ αλαθαηαζθεπή νδφο θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία κε ηππηθή δηαηνκή 

Ε 2 ησλ ΟΜΟΔ. ηελ νδφ δελ πξφθεηηαη λα γίλεη κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

νξηδνληηνγξαθίαο θαη ηηο κεθνηνκήο θαη ζα αθνινπζεζεί ε ππάξρνπζα ράξαμε. Ζ 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο νδνχ δελ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά 

ησλ αγξνηνθηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ θαζψο απφ ην ζπλνιηθφ κήθνο ησλ 10.308 κέηξσλ 

ηα 4.983 πξψηα κέηξα είλαη αζθαιηνζηξσκέλα κε αξθεηέο βιάβεο ζην νδφζηξσκα ελψ ηα 

ππφινηπα 5.325 κέηξα είλαη ρσκαηφδξνκνο. ε φιν ην κήθνο ηεο νδνχ δελ πθίζηαληαη 

ηερληθά γηα ηελ ζπγθξάηεζε πξαλψλ ελψ δελ ππάξρνπλ θαη ζηεζαία αζθαιείαο. Σελ 

παξαπάλσ θαηάζηαζε επηδεηλψλεη ην γεγνλφο φηη ε νδφο θηάλεη ζε πςφκεηξν 1.100 κ. κε 

απνηέιεζκα ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο ππφ ηελ ζεκεξηλή ηεο κνξθή λα είλαη δχζθνιε ή 

αθφκα θαη αδχλαηε ε δηέιεπζε. Καηφπηλ απηνχ ε βειηίσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νδνχ ζα 

έρεη πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε ζηελ αγξνηνθηελνηξνθηθή παξαγσγή ηεο πεξηνρήο θαη 

θξίλεηαη ζθφπηκν λα εληαρζεί πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζην ππφςε πξφγξακκα. 

ηελ αλσηέξσ πξφζθιεζε επηζεκαίλεηαη φηη «Σηην πεπίπηυζη πος ο ζςνολικψρ 

πποχπολογιζμψρ ηηρ αίηηζηρ είναι μεγαλωηεπορ ηος ποζοω σπημαηοδψηηζηρ απψ ηο 

Ππψγπαμμα ή ο δικαιοωσορ ππψκειηαι να ζςμβάλλει με ίδιοςρ πψποςρ ζηην ςλοποίηζη ηηρ 

πποηεινψμενηρ ππάξηρ (π.σ. μη επιλέξιμορ εξοπλιζμψρ) ηη διαθοπά θα ππέπει να ηην καλωτει 

ο Δικαιοωσορ, ςποβάλλονηαρ ζσεηική Απψθαζη ηος απμψδιος ζςλλογικοω οπγάνος και 

αποδεικνωονηαρ ηην εξαζθάλιζη ηυν επιπλέον σπημαηικϊν πψπυν (ίδιοι πψποι, σοπηγίερ 

κλπ)» 

ΑΔΑ: ΨΙΟΨΩΞΙ-ΙΙΥ



 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, η Οικονομική Δπιηποπή εγκπίνει: 

 

1) Σην αποδοσή ηυν όπυν ζςμμεηοσήρ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζην Πξφγξακκα Αλάπηπμεο 

θαη Αιιειεγγχεο γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε «ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ» βάζεη ηεο 

ΑΣ05 κε αξ. πξση. 14575/24-07-2020 (ΑΓΑ: 9Ζ5746ΜΣΛ6-ΓΤ3) Πξφζθιεζεο ηεο 

Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (ΔΤΓΔ 

ΤΠΔ) 

 

2) Σην ςποβολή αίηηζηρ σπημαηοδόηηζηρ γηα ηελ πξάμε κε ηίηιν: «Οδφο πξνο 

Παλαρατθφ Όξνο», ε νπνία απνηειείηαη απφ έλα ππνέξγν κε ηνλ ίδην ηίηιν ηεο πξάμεο, 

πξνυπνινγηζκνχ1.712.000,00 επξψ κε ΦΠΑ, γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην πξφγξακκα 

«ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ» (ΑΣ05), ε έγθξηζε ηεο νπνίαο πξφηαζεο ζα απνηειεί 

αλαγθαία ζπλζήθε πινπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ παξεκβάζεσλ. 

 

3) ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο αίηεζεο είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 

πνζνχ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Πξφγξακκα, ηη διαθοπά για ηην ςλοποίηζη ηηρ 

πποηεινόμενηρ ππάξηρ θα ηην καλύτει ο Γήμορ Παηπέυν απφ ίδηνπο πφξνπο θαη 

εθφζνλ απαηηεζεί ην επί πιένλ πνζφ ζα εμαζθαιηζηεί θαη απφ άιιεο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο (ρνξεγίεο, δαλεηζκφο, θιπ).  

 

4)  Δξοςζιοδοηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εγγξάθσλ 

θαη γηα φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ΑΣ05/14575/24-07-2020 (ΑΓΑ: 9Ζ5746ΜΣΛ6-ΓΤ3) 

πξφζθιεζεο ηεο ΔΤΓΔ ΤΠΔ. 

 

 

        Ο Ππόεδπορ                                    Σα ςμμεηέσονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

ΦΧΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ 

ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ 

ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ 

ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ 
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