ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 20/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Τποβολή αίηηζηρ σπημαηοδόηηζηρ ζηο Ππόγπαμμα ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η ηος
Τποςπγείος Δζωηεπικών, ζηον άξονα πποηεπαιόηηηαρ 'Βεληίωζη ηων ςποδομών ηος
δικηύος ύδπεςζηρ', με ηίηλο 'Τποδομέρ Ύδπεςζηρ για ηην εξαζθάλιζη επαπκούρ
ποζόηηηαρ και ποιόηηηαρ ύδαηορ για ανθπώπινη καηανάλωζη'.
Απιθ. Απόθαζηρ: 279/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 20 ηνπ κελόο Απγνύζηνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Γεπηέξα θαη
ώξα 18:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 11174/16-08-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27
κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 19 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Νάηζεο Ισάλλεο
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Βνιηώηεο Αξγύξεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια

ΑΠΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Κνπξξή Άλλα
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Βεξάλε Φσηεηλή
Καξανύιε Αθξνδίηε
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.

Παξώλ ζηε ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Σ.Κ. Λερόβνπ θ. Σόκνπ Πέηξνο.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο,
πξνζήιζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Θενδώξνπ Απόζηνινο.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 4ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ
εηζήγεζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ε νπνία έρεη σο εμήο: Έρνληαο ππόςε ηελ ππ’ αξηζ.
18334/10.5.2018 Πξόζθιεζε Ι ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή
αηηήζεσλ ρξεκαηνδόηεζεο
ζην Πξόγξακκα ‘ΦΙΛΟΓΗΜΟ Ι’,
Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο ‘Βεληίωζη ηων ςποδομών ηων δικηύων ύδπεςζηρ’
Με ηίηιν ‘Υποδομέρ ύδπεςζηρ για ηην εξαζθάλιζη επαπκούρ ποζόηηηαρ και ποιόηηηαρ
ύδαηορ για ανθπώπινη καηανάλωζη’
Οη επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξνύλ :
Αλαβάζκηζε εζσηεξηθώλ δηθηύσλ δηαλνκήο πόζηκνπ λεξνύ κέζσ : αληηθαηάζηαζεο
παιαησκέλσλ αγσγώλ, δηαζύλδεζεο αγσγώλ, ελίζρπζεο δηαηνκώλ, δεκηνπξγίαο δσλώλ
θαη επαξθώλ βξόγρσλ, κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ παξερόκελνπ ύδαηνο, ησλ
πδξαπιηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηύσλ θαη ηελ θαιύηεξε
ιεηηνπξγηθόηεηα θαη επειημία ηνπ δηθηύνπ ζε πεξηπηώζεηο βιάβεο ή απνκόλσζεο
ηκεκάησλ γηα ζπληήξεζε ή αθόκα γηα ηελ πεξίπησζε απνκόλσζεο ηεο θεληξηθήο
δεμακελήο θεληξηθνύ θξεαηίνπ.
Η πξόηαζε ζα ππνβιεζεί ζηα πιαίζηα ηεο Οκάδαο Β, γηα λέεο πξάμεηο πνπ δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ νκάδα Α θαη πνπ εκπίπηνπλ ζην πεξηερόκελν ηεο πξόζθιεζεο.
Σν αίηεκα έληαμεο ζπλνδεύεηαη από ηελ Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί
απνδνρήο ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα θαη
Σερληθό Γειηίν Έξγνπ
Έγγξαθα ππνζηήξημεο ηεο πξόηαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξόζθιεζε
Σα παξαπάλσ πξέπεη λα ππνβιεζνύλ έσο ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2018.
Με ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ πξνηείλεηαη λα γίλνπλ :
1. Δζσηεξηθό δίθηπν ύδξεπζεο ΣΚ Βεγόξαο
2. Δζσηεξηθό δίθηπν ύδξεπζεο ΣΚ Πειαξγνύ.
Με ηελ ιήςε ηεο απόθαζεο γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ζα θαηαηεζεί ε πξόηαζε ηνπ
Γήκνπ θαη ε αμηνιόγεζε ζα γίλεη από ηελ Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθήο θαη Αλαπηπμηαθήο
Πνιηηηθήο, ε νπνία αθνύ ειέγμεη ηελ πιεξόηεηα θαη νξζόηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, ζα
εηζεγεζεί ζηνλ Τπνπξγό Δζσηεξηθώλ ηελ έθδνζε απόθαζεο έληαμεο ζην Πξόγξακκα.
Θα αθνινπζήζεη Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ απνδνρή ηεο έληαμεο θαη
ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ έληαμε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο, ελώ
νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ ζα αθνινπζήζνπλ.
Πξνηείλεηαη
Η ιήςε απόθαζεο γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο από ην Πξόγξακκα
ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν

«Βεληίωζη ςποδομών ύδπεςζηρ Σοπικών Κοινοηήηων Γήμος Αμςνηαίος» κε
πξνηεηλόκελα ππνέξγα
1. Δζωηεπικό δίκηςο ύδπεςζηρ ΣΚ Βεγόπαρ
2. Δζωηεπικό δίκηςο ύδπεςζηρ ΣΚ Πελαπγού
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο απόςεηο
ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε:


Σελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ.

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σελ ππνβνιή αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο από ην Πξόγξακκα ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ ηνπ έξγνπ
κε ηίηιν «Βεληίωζη ςποδομών ύδπεςζηρ Σοπικών Κοινοηήηων Γήμος Αμςνηαίος» κε
πξνηεηλόκελα ππνέξγα
1. Δζωηεπικό δίκηςο ύδπεςζηρ ΣΚ Βεγόπαρ
2. Δζωηεπικό δίκηςο ύδπεςζηρ ΣΚ Πελαπγού

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 279/2018.
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