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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 17/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 113/2022
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«πνβνιή πξφηαζεο ζην Ξξάζηλν Ρακείν γηα ηελ
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο “Δθπφλεζε Πρεδίνπ
Αζηηθήο Ξξνζβαζηκφηεηαο (Π.Α.Ξ.) ζην Γήκν Λέαο
Φηιαδέιθεηαο - Λέαο Σαιθεδφλαο”, ζην πιαίζην ηνπ
Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 2 “Αζηηθή Αλαδσνγφλεζε θαη
Ινηπέο Γξάζεηο Ξεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ”»
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο
18 ηνπ κήλα Καΐνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 9.30 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
Ππλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020)
πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020, θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 77 θαη ησλ ινηπψλ
ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο
δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 10527/15/13-5-2022 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ
απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, ηεξνπκέλσλ
φισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζ. 77 Δγθχθιην ηνπ Ξ.ΔΠ θαη ηελ ζρεηηθή ΘΑ, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα
ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.

ΑΔΑ: 6ΠΧ546ΜΩ0Ι-Ι9Δ
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο 2) Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο, Αληηπξφεδξνο 3)
Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Ράθαο Ζιίαο 5) Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 6) Ρνκπνχινγινπ
Θσλζηαληίλνο 7) Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο 8) Κπεξδέζεο Πππξίδσλ, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο
ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ θαη 9) Γξεηδειηάο Ξαληειήο,
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ».
ΑΠΟΝΣΔ
1) Θνπεινχζνο Σξήζηνο θαη 2) Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα
θιεηεχζεθαλ, έρνληαο πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζεη ζρεηηθά.
Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη εηζεγνχκελνο
ην 1ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο :
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 10531/13-5-2022 εηζήγεζε ηνπ Απηνηεινχο Γξαθείνπ
Αλαπηπμηαθήο Ξνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:

ΘΔΜΑ: πνβνιή πξφηαζεο ζην Ξξάζηλν Ρακείν γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο «Δθπφλεζε

Πρεδίνπ Αζηηθήο Ξξνζβαζηκφηεηαο (Π.Α.Ξ.) ζην Γήκν Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο», ζην
πιαίζην ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 2 «Αζηηθή Αλαδσνγφλεζε θαη Ινηπέο Γξάζεηο Ξεξηβαιινληηθνχ
Ηζνδπγίνπ».
Θχξηε Ξξφεδξε,
Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 121 ηνπ λ.4819/2021 (Α΄129) πθίζηαηαη αλάγθε
εθπφλεζεο πξνγξάκκαηνο θαζνξηζκνχ απαξαίηεησλ παξεκβάζεσλ εμαζθάιηζεο ηεο
πξνζβαζηκφηεηαο, ησλ ππαίζξησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθηχσλ πεδή
κεηαθίλεζεο, ησλ νδεχζεσλ δηαθπγήο, ρψξσλ εθηφλσζεο, ζεκείσλ πξνζσξηλήο πεξίζαιςεο θαη
ζεκείσλ θαηαθπγήο ησλ πνιηηψλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο νξίσλ ησλ ΝΡΑ, ςποσπεωηικά έωρ
και ηεν 31ε.12.2022.

πφ ην πξίζκα απηφ, ην Ξξάζηλν Ρακείν θαιεί ηνπο Γήκνπο λα ππνβάινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο,
ζχκθσλα
κε
ηνλ
Νδεγφ
Γηαρείξηζεο
Σξεκαηνδνηηθνχ
Ξξνγξάκκαηνο
«ΓΟΑΠΔΗΠ
ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝ ΗΠΝΕΓΗΝ» 2022, A’ Ξξφζθιεζε «ΠΣΔΓΗΑ ΑΠΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΒΑΠΗΚΝΡΖΡΑΠ
(Π.Α.Ξ.)», ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 2 «Αζηηθή Αλαδσνγφλεζε θαη Ινηπέο Γξάζεηο
Ξεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ».
Πε ζπλέρεηα ηεο ελ ιφγσ πξφζθιεζεο ν Γήκνο καο πξνηίζεηαη λα ππνβάιεη πξφηαζε γηα ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο δξάζεο κε ηίηιν «Δθπφλεζε Πρεδίνπ Αζηηθήο Ξξνζβαζηκφηεηαο (Π.Α.Ξ.) ζην
Γήκν Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο», πξνυπνινγηζκνχ 49.600 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Ξ.Α. 24%.
Πηφρνο ηνπ Π.Α.Ξ. είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηα ζεκεία ησλ απαηηνχκελσλ δηακνξθψζεσλ, επεκβάζεσλ
θαη θαηαζθεπψλ θαη ηηο πξνζβάζηκεο γξακκηθέο δηαδξνκέο κεηαμχ απηψλ ψζηε λα δεκηνπξγείηαη ζε
επίπεδν δήκνπ έλα δίθηπν πξνζβάζηκσλ κεηαθηλήζεσλ ζηελ αξρή ηεο «πξνζβάζηκεο αιπζίδαο»
πξνο βαζηθέο θνηλφρξεζηεο θαη θνηλσθειείο ρξήζεηο.
Ωο Φνξέαο Δθπφλεζεο ηνπ Π.Α.Ξ. νξίδεηαη ν Γήκνο θαη είλαη αξκφδηνο γηα:
i. Ρε ζπγθξφηεζε Νκάδαο Δξγαζίαο, ζχκθσλα κε ην αξ.6 ηνπ ΦΔΘ5553/2021.
ii. Ρελ θαηάξηηζε θαη πινπνίεζε ηνπ Π.Α.Ξ.
iii. Ρε δεκηνπξγία θαη δηάρπζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ πιηθνχ, έληππνπ θαη ςεθηαθνχ, γηα ηελ
πιεξνθφξεζε ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνζβάζηκεο δηαδξνκέο.

iv. Ρε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο θαη εθαξκνγήο ηνπ ΑΔΑ:
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ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη
πνζνηηθνπνίεζε ησλ λέσλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ θαη ηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ γηα
ζπκπιήξσζε/επηθαηξνπνίεζε ηνπ Π.Α.Ξ. κέζσ ζχληαμεο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο αλά ηξία (3)
έηε.
v. Ρε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο Νκάδαο Δξγαζίαο, θαζψο θαη ηελ παξνρή ηνπ απαηηνχκελνπ
πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ ζε απηή.
vi. Ρελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Ξαξνρήο Γεληθψλ πεξεζηψλ γηα ηελ
θαηάξηηζε ηνπ Π.Α.Ξ.
vii. Ρελ ππνζηήξημε θάζε ηπρφλ άιιεο δηνηθεηηθήο ή ππεξεζηαθήο αλάγθεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη
γηα ηελ επηηπρή θαηάξηηζε, πινπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ Π.Α.Ξ. πέξαλ ησλ αλσηέξσ.
Κε βάζε ηελ ΞΔΛ/ΓΚΔΑΑΞ/110088/887/30-11-2021 απφθαζε θππνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο θαη
Δλέξγεηαο (ΦΔΘ Β’ 5553/2021) «Ξεξηγξαθέο, φξνη θαη ηερληθέο νδεγίεο γηα ηελ εθπφλεζε Πρεδίνπ
Αζηηθήο Ξξνζβαζηκφηεηαο Π.Α.Ξ.» θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 6, ε νκάδα εξγαζίαο πνπ πξέπεη λα
ζπζηήζεη ν Γήκνο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ απνηειείηαη απφ ππεξεζηαθά ζηειέρε
(κεραληθνχο, δηνηθεηηθά ζηειέρε θ.ιπ.),θαη ηπρφλ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ
Γήκνπ θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ππφ θαηάξηηζε Π.Α.Ξ.
Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Π.Α.Ξ. ν Φνξέαο Δθπφλεζεο δεκηνπξγεί ηνλ «Φάθειν Π.Α.Ξ.», ν νπνίνο,
ζχκθσλα κε ην ΦΔΘ Β 5553/2021, απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα παξαδνηέα:
Π.1: ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ απφ ηελ νπνία ζα πξνθχςεη ε αλαγθαία
βάζε θαη ε απαηηνχκελε πιεξνθνξία ψζηε λα απνηππσζεί ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε, θαη λα
παξαθνινπζείηαη ζηε ζπλέρεηα ε πξφνδνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Π.Α.Ξ. Ρν ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ
γηα ηελ ελ ιφγσ αλάιπζε αληινχληαη απφ πθηζηάκελεο κειέηεο πνπ άπηνληαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ελφο
Πρεδίνπ Αζηηθήο Ξξνζβαζηκφηεηαο(Π.Α.Ξ.), φπσο πνιενδνκηθέο, ζπγθνηλσληαθέο/θπθινθνξηαθέο,
ζηάζκεπζεο, αζηηθψλ αλαπιάζεσλ θ.ιπ. θαη ζηξαηεγηθά ζρέδηα, φπσο Γ.Ξ.Π., Ρ.Ξ.Π., Δ.Ξ.Π.,
Π.Β.Α.Θ., θ.ιπ. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν Γήκνο δελ δηαζέηεη πξφζθαηεο κειέηεο θαη ζηξαηεγηθά
ζρέδηα κε επηθαηξνπνηεκέλα δεδνκέλα, ηφηε απηφο ή ν εθάζηνηε αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπιιέμεη
ζρεηηθά ζηνηρεία απφ άιιεο αξκφδηεο ππεξεζίεο (π.ρ. ΔΙ.ΠΡΑΡ) θαη απφ ζρεηηθέο έξεπλεο, φπσο
ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ ΦΔΘ.
Πην Ξ.1.α ζπκπεξηιακβάλνληαη:
- Ρερληθή Έθζεζε πεξηγξαθήο/αλάιπζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο σο πξνο
ηελ εμαζθάιηζε πξνζβαζηκφηεηαο (α) ζηνπο ππαίζξηνπο δεκφζηνπο Θ.Σ. ηνπ δήκνπ θαη (β) σο πξνο
ηα δεκφζηα θηίξηα ή ηα θηίξηα πνπ ζηεγάδνπλ δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη άιιεο ρξήζεηο ηα νπνία
απαηηείηαη λα γίλνπλ πξνζβάζηκα. Πηελ Ρερληθή Έθζεζε ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη:
- Θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ζηνηρείσλ ησλ πθηζηάκελσλ ή εθπνλνχκελσλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ
ηνπ νηθείνπ Γήκνπ κε ζηφρν ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνιενδνκηθήο εμέιημεο ηεο πεξηνρήο
παξέκβαζεο, θαηαγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ δεδνκέλσλ θαη εληνπηζκφο ηπρφλ εκπνδίσλ γηα ηελ
αλάπηπμε πξνζβάζηκεο αιπζίδαο, κε ζπκπιεξσκαηηθά ζπκπεξάζκαηα θαη παξαηεξήζεηο.
- Θαηαγξαθή θαη απνηίκεζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ πνιενδνκηθψλ θαη πιεζπζκηαθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο (ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, πιεζπζκηαθά θαη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία,
γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ππθλφηεηα δφκεζεο θ.ιπ.).
Πην Ξ.1.β πεξηιακβάλνληαη:
- Θαηαγξαθή θαη απνηίκεζε ησλ θπθινθνξηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ζε
ζπλάξηεζε κε ηελ θίλεζε ησλ πεδψλ.
- Σάξηεο/ράξηεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ ζε κνξθή δηαλπζκαηηθψλ αξρείσλ ηχπνπ shapefile κε
βάζε ηα δηνηθεηηθά ηνπ φξηα, φπνπ ζα ζεκεηψλνληαη ηα ζηνηρεία ηεο αλάιπζεο.
Π.2: ΠΡΟΣΑΗ ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη:
- Ρερληθή Έθζεζε πεξηγξαθήο ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ σο πξνο ηελ εμαζθάιηζε
πξνζβαζηκφηεηαο (α) ζηνπο ππαίζξηνπο δεκφζηνπο Θ.Σ. ηνπ δήκνπ θαη(β) σο πξνο ηελ πξφζβαζε
ζηα δεκφζηα θηίξηα ή ζηα θηίξηα πνπ ζηεγάδνπλ δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη άιιεο ρξήζεηο ηα νπνία
απαηηείηαη λα γίλνπλ πξνζβάζηκα βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Όια ηα παξαπάλσ
ζπγθεληξψλνληαη θαη θαηαγξάθνληαη ζε ππνθεθάιαηνΞ.2α. ηνπ Ξαξαδνηένπ Ξ.2.
- Σάξηεο/ράξηεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ ζε κνξθή δηαλπζκαηηθψλ αξρείσλ ηχπνπ shapefile κε
βάζε ηα δηνηθεηηθά ηνπ φξηα, φπνπ ζεκεηψλνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην
ΦΔΘ Β’ 5553/2021.
- Ξίλαθαο ησλ πξνηεηλφκελσλ ζηνηρείσλ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ, κεραληζκψλ θαη εηδηθψλ θαηαζθεπψλ
γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο.
- Σξνλνδηάγξακκα, πξνγξακκαηηζκφο πινπνίεζεο ησλ νξηδφκελσλ απφ ην Π.Α.Ξ. απαηηνχκελσλ
δηακνξθψζεσλ θαη θαηαζθεπψλ, κέζσ (α) ζχληαμεο Αξρηηεθηνληθήο Κειέηεο θαη Κειέηεο
Ξξνζβαζηκφηεηαο θαη ηπρφλ άιισλ ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ κεηά ηελ παξάδνζε θαη έγθξηζε ηνπ
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Π.Α.Ξ. θαη (β) αλάζεζε θαη πινπνίεζε έξγνπ κεηά ηελ παξάδνζε θαη ΑΔΑ:
έγθξηζε
ηνπ Π.Α.Ξ. Ν ρξφλνο
πινπνίεζεο δε ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα 2 έηε απφ ηελ παξάδνζε/παξαιαβή θαη έγθξηζε ηνπ Π.Α.Ξ.
Νη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Π.Α.Ξ. ραξαθηεξίδνληαη σο ζεκεηαθέο θαη δελ
απαηηνχλ αιιαγή ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο.
Κε βάζε ηα αλσηέξσ, ειζεγούμαζηε:
1. Ρελ ππνβνιή πξφηαζεο ζην Σξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα «Γξάζεηο Ξεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ»
2022, ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 2 «Αζηηθή Αλαδσνγφλεζε θαη Ινηπέο Γξάζεηο
Ξεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ» ηνπ Ξξάζηλνπ Ρακείνπ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε εθπφλεζεο ηνπ
Π.Α.Ξ.
2. Ρε δέζκεπζε ηεο Ν.Δ. γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ αληίζηνηρε εγγξαθή
ηεο ππεξεζίαο ζε θσδηθφ, εθφζνλ εγθξηζεί.
3. Ρελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε φιεο ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο γηα
ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ.
Θαιείζζε φπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά.
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Ν.Δ., θαηά
ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 17/2022 Ξξαθηηθφ ηεο
Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72
παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο ηζρχνπλ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 40
παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20, απηέο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 121 ηνπ λ.4819/2021 (Α΄129), ηελ
ΞΔΛ/ΓΚΔΑΑΞ/110088/887/30-11-2021 απφθαζε θππνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (ΦΔΘ
Β’ 5553/2021) θαη ηελ αξηζ. πξση. 2479/27-4-2022 Ξξφζθιεζε πνβνιήο Ξξνηάζεσλ ηνπ
Ξξάζηλνπ Ρακείνπ
Α π ο θ α ζ ί δ ε ι ομόθωνα
1. Ρελ ςποβολή ππόηαζερ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο ζην
Σξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα «Γξάζεηο Ξεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ» 2022, ζηνλ Άμνλα
Ξξνηεξαηφηεηαο 2 «Αζηηθή Αλαδσνγφλεζε θαη Ινηπέο Γξάζεηο Ξεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ»
ηνπ Ξξάζηλνπ Ρακείνπ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο «Δκπόνεζε σεδίος
Αζηικήρ Πποζβαζιμόηεηαρ (.Α.Π.) ζηο Γήμο Νέαρ Φιλαδέλθειαρ – Νέαρ
Υαλκεδόναρ», πξνυπνινγηζκνχ 49.600 € (ζπκ/λνπ Φ.Ξ.Α. 24%), ζχκθσλα κε ηα
αλαιπηηθψο δηαιακβαλφκελα ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνχζαο.
2. Ρε δέζμεςζε ηεο Ν.Δ. γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο
2022 θαη ηελ αληίζηνηρε εγγξαθή ηεο ππεξεζίαο ζε θσδηθφ, εθφζνλ εγθξηζεί.
3. Ρελ εξοςζιοδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ιωάννε Βούπος πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε φιεο
ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 113/2022
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

ΡΑ ΚΔΙΖ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ
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Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε ηεο πεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζωηεπική Γιανομή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Απηνηειέο Γξαθείν Αλαπηπμηαθήο Ξνιηηηθήο
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Αλαπηπμηαθήο Ξνιηηηθήο
Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ
Γ/λζε Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο
Γ/λζε Νηθ. πεξεζηψλ
Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ Πρέζεσλ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ

