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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 23ης/16-07-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 98/2021
ΘΕΜΑ:

Ένταξη χρηματοδότησης δράσεων στο Ε.Α.Π.

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 16η του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα της
εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού,
συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη), λόγω των μέτρων
προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 2203/127-2021 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7):
Παρόντες
Απόντες
1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος
2 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος
3 Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος
4 Αγγέλης Δημήτριος
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Καμκούτης Θωμάς
7 Τέτος Νικόλαος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο (2) θέμα της συνεδρίασης είπε τα εξής:
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κατέθεσε την ακόλουθη
εισήγηση:
Α. Μετά από αίτημα του προέδρου της Τ.Κ. Αγ. Κυριακής διαπιστώθηκε η
ανάγκη υλοποίησης έργων που αφορούν :
1. Στην αποκατάσταση της δημοτικής οδού Βελβεντό – Αγ. Κυριακή
2. Σε επισκευές εντός του οικισμού.
Αναλυτικότερα ο δρόμος που συνδέει το Βελβεντό με τον οικισμό της Αγ.
Κυριακής σε τρία σημεία παρουσιάζει προβλήματα κατολίσθησης πρανών με
αποτέλεσμα στα τμήματα αυτά να έχει μειωθεί επικίνδυνα το πλάτος οδοστρώματος
της οδού. Η κατάσταση έχει ενταθεί μετά τις έντονες βροχοπτώσεις του καλοκαιριού
του 2020. Για την αποκατάσταση η τεχνική υπηρεσία έχει συντάξει μελέτη
αποκατάστασης, η οποία περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες αντιστήριξης των
πρανών του δρόμου.
Επίσης εντός του οικισμού διαπιστώθηκε η ανάγκη παρεμβάσεων προκειμένου
να επισκευαστούν να επιδιορθωθούν και να συντηρηθούν διάφορες υφιστάμενες
κατασκευές, αλλά και να τσιμεντοστρωθούν μικρού μήκους τμήματα δρόμων εντός
οικισμού.
Β. Επιπλέον διαπιστώθηκε η ανάγκη βελτίωσης κι αποκατάστασης της
πρόσβασης στον μεγάλο καταρράχτη του Σκεπασμένου. Η περιοχή αυτή αποτελεί για
το Βελβεντό σημαντικό τουριστικό πόλο. Κι επειδή η πρόσβαση στα σημεία
ενδιαφέροντος Θα πρέπει να γίνεται απρόσκοπτα και με ασφάλεια υπάρχει ανάγκη
αποκαταστάσεων και συντηρήσεων.
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Η τεχνική υπηρεσία συνέταξε τις σχετικές μελέτες και τα τεχνικά δελτία για τα
ανωτέρω έργα, τα οποία θα συμβάλουν στην οδική ασφάλεια στην αισθητική
αναβάθμιση του οικισμού της Αγ. Κυριακής και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων του Δήμου.
Με βάση τα ανωτέρω προτείνεται η υποβολή για ένταξη χρηματοδότησης στο
πρόγραμμα ΕΑΠ των κάτωθι δράσεων που αφορούν σε τεχνικά έργα:
1.
«ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΑΓ.
ΚΥΡΙΑΚΗΣ», προϋπολογισμού 59.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
2.
«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ» προϋπολογισμού 42.780,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
3.
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΚΕΠΑΣΜΕΝΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» προϋπολογισμού 74.400,00 συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση και αφού έθεσε τις απόψεις και τις
προτάσεις στο συζητούμενο θέμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την υποβολή για ένταξη χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΕΑΠ των
κάτωθι δράσεων που αφορούν σε τεχνικά έργα:
1. «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ»,
προϋπολογισμού 59.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
2.
«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ» προϋπολογισμού 42.780,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
3.
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΚΕΠΑΣΜΕΝΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» προϋπολογισμού 74.400,00 συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.
Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή των τεχνικών δελτίων των έργων.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 98/2021.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 16 Ιουλίου 2021
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού
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