
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.1/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

 ΘΕΜΑ: ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ»
(ΚΩΔΙΚΟΣ  MIS 5022240) ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ  ΑΕΙΦΟΡΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ»  ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020»

  

    Στην Πρέβεζα, σήμερα  Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα  13:00 ,  συνήλθε  σε  τακτική

συνεδρίαση  με την διαδικασία της Τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα

με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα

από  την  αρ.πρωτ.26049/31-12-2020  πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

     Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος  

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος
      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος
      4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος
      5. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος
      6. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος
      7. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος
      8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος
      9. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ.Στ.Μπόμπορη, δημοτικό υπάλληλο.

  Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το 10 θέμα  παρουσίασε  την  εισήγηση   της  Δ/νσης  Τεχνικών
Υπηρεσιών  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Ηρ.Χατζηγιάννης), που έχει ως εξής: 

 «...Με  την  αρ.  πρ.  553/18-02-2019  απόφαση  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  Ε.Π.
Περιφέρεια  Ηπείρου  εντάχθηκε  η  πράξη  με  τίτλο  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΑΝΔΡΕΑ»
(Κωδικό ΟΠΣ 5022240) στον Άξονα Προτεραιότητας «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ»  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Ήπειρος  2014-2020»
προϋπολογισμού 2.253.080,00 Ευρώ που αποτελείται από τα παρακάτω υποέργα:

1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ προϋπολογισμού 2.011.280,00 €
2. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ προϋπολογισμού 100.000,00 € και 
3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΔΔΗΕ προϋπολογισμού 141.800,00 €.
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Το έργο χωροθετείται περιμετρικά και έξωθεν των τειχών του Κάστρου Αγίου Ανδρέα
εντός της Πόλεως Πρέβεζας περιλαμβάνοντας τις οδούς περιμετρικά του Κάστρου, τμήμα της
οδού Περδικάρη από το Ηρώο μέχρι την Ανατολική Πύλη του πρώην Στρατοπέδου Δούκα, την
οδός Δ. Μπάλκου, την παροδο Δ. Μπάλκου, τις δύο κάθετους οδούς από την οδό Περδικάρη
προς την οδό Σπηλιάδου καθώς και την διαμόρφωση του χώρου δίπλα στην Λέσχη Αξιωματικών.

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν για την κατασκευή συνοπτικά είναι: 
1. Αποξήλωση ασφαλτοτάπητα, πλακοστρώσεων, κρασπέδων - γενικές εκσκαφές 
2.Καθαιρέσεις βάσεων σκυροδεμάτων και υπαρχόντων πρόχειρων κατασκευών 
3.Διάστρωση-επισκευή βάσης οδοποιίας 
4.Διάστρωση πλάκας σκυροδέματος έδρασης (καλντερίμι-πεζοδρόμια-κυβόλιθοι) 
5.Τοποθέτηση νέων κρασπεδορείθρων όπως απαιτείται υψομετρικά. 
6. Επίστρωση μαρμαροκυβολίθων απόχρωσης γκρί με γωνίες στρογγυλευμένες. 
7.Επίστρωση με πλάκες πεζοδρομίου. 
8.Διαμόρφωση διαβάσεων Α.Μ.Ε.Α. και διαμόρφωση όδευσης τυφλών. 
9.Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων 
10.Κατασκευή ξύλινης πέργκολας και καθιστικών. 
11.Φυτεύσεις δένδρων και θάμνων διάφορων κατηγοριών και χλοοτάπητα. 
12.Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων. 
13.Τοποθέτηση νέων ιστών φωτισμού. 
14.Λοιπές εργασίες αποπεράτωσης. 

Στόχος είναι η ανάδειξη της Τάφρου περιμετρικά των τειχών του Κάστρου Αγ. Ανδρέα
και η επαναχρησιμοποίηση της από τους πολίτες τόσο ως χώρος αναψυχής όσο και ως κόμβος
σύνδεσης περιοχών της πόλης. Κύριοι άξονες της προτεινόμενης μελέτης αποτελούν η διαμόρ-
φωση της τάφρου του κάστρου σε άμεση αισθητική συνάρτηση με τα πετρόκτιστα τείχη, η δια-
μόρφωση λωρίδας πρασίνου που “αναδεικνύει”  τα τείχη,  η κατασκευή και  τοποθέτηση κατά
θέσεις καθιστικών, καθώς και η διαμόρφωση του όμορου χώρου στην Λέσχη Αξιωματικών για
συγκέντρωση-αναψυχή με ήπιες διαμορφώσεις. Επιπλέον, προβλέπονται η υπογειοποίηση του
δικτύου ρεύματος και σημειακές παρεμβάσεις στα τείχη του κάστρου

Στα πλαίσια της υποβληθείσας και ενταχθείσας πρότασης περιλαμβάνονταν μεταξύ άλ-
λων  και η πεζοδρόμηση των οδών Δ. Μπάλκου και πάροδος Δ. Μπάλκου. 

Με βάση τον δεύτερο ειδικό όρος της απόφασης ένταξης της πράξης απαιτείται έγκριση
της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση σχετικά
με τον χαρακτηρισμό των οδών ως ήπιας κυκλοφορίας ή / και πεζόδρομου, πριν το στάδιο δη-
μοπράτησης του έργου. Και πιο συγκεκριμένα έγκριση της αρ.10/2018 απόφασης του ΔΣ, σχετι-
κά με την πεζοδρόμηση της οδού Δ. Μπάλκου από την κάθετη πάροδο προς την Σπηλιάδου έως
το τέλος της οδού, καθώς επίσης και του υπό διαμόρφωση τμήματος πάροδος Δ. Μπάλκου, από
την Δ. Μπάλκου έως την Περδικάρη είσοδος του Κάστρου Αγ. Ανδρέα.

Για την συμμόρφωση με τον παραπάνω ειδικό όρο της απόφασης ένταξης η Δ/νση Τεχνι-
κών Υπηρεσιών συνέταξε την 12/02/2020 κυκλοφοριακή και πολεοδομική μελέτη για την  πεζο-
δρόμησης των οδών Δ. Μπάλκου και πάροδος Δ. Μπάλκου την οποία και απέστειλε στην Αποκε-
ντρωμένη Δ/σης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας για την σχετική έγκρισή της. 

Η Αποκεντρωμένη Δ/σης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με τις αρ. 89186/26-6-2019 (ΦΕΚ
2925/Β’/2019)  και  αρ.  67996/14-05-2019  (ΦΕΚ  1804/Β’/2019)  αποφάσεις  του  συντονιστή
Αποκεντρωμένης Δ/σης ενέκρινε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις των οδών πάροδος Δ. Μπάλκου
και οδού Δ Μπάλκου αντίστοιχα.

Με το αρ πρ. 16594/08-08-2019 έγγραφο η  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών υπέβαλε στην
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρεια Ηπείρου τα τεύχη δημοπράτησης μαζί με τα
απαιτούμενα συνημμένα δικαιολογητικά για την προέγκρισης δημοπράτησης του υποέργου 1
της πράξης. 
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Με τις αρ. οικ. 150178/10-10-2019 (ΦΕΚ 3911/Β’/25-10-2019) και αρ. οικ. 150189/10-
10-2019 (ΦΕΚ 3911/Β’/25-10-2019) αποφάσεις του συντονιστή Αποκεντρωμένης Δ/σης Ηπεί-
ρου-Δυτικής Μακεδονίας, ανακλήθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις των παραπάνω οδών που
είχαν εγκριθεί, καθώς δεν ακολουθήθηκε από την Αποκεντρωμένη Δ/ση, η διαδικασία της παρα-
γράφου β του αρ. πρ. Δ.Ο.Υ./277/Φ.252/26-3-2018 εγγράφου του ΥΠΥΠΜΕ /ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ /Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΏΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ13, με θέμα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας (κώδικας
οδικής κυκλοφορίας Ν.2629/1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με βάση τις παραπάνω αποφάσεις ανάκλησης του συντονιστή Αποκεντρωμένης Δ/σης
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας,  προκειμένου να εγκριθούν οι  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  για τις
οδούς Δ. Μπάλκου και πάροδος Δ. Μπάλκου, απαιτείται με βάση και την ισχύουσα νομοθεσία,
τροποποίηση του Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Πρέβεζας ώστε οι παραπάνω οδοί να χαρακτηρι-
στούν πεζόδρομοι, γεγονός που απαιτεί πολύ χρόνο με αποτέλεσμα τον κίνδυνο στην παρούσα
φάση απένταξης της πράξης.
 

Για το λόγο αυτό και μετά από προφορική και ηλεκτρονική επικοινωνία με την Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρεια Ηπείρου, κατατέθηκε το με αρ. πρ. 24674/22-11-2019 έγ-
γραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο ζητήθηκε η απόσυρση των τευχών δημο-
πράτηση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ» ώστε να γίνουν οι αναγκαίες τρο-
ποποιήσεις στην μελέτη του υποέργου 1 της πράξης από την Υπηρεσία μας, με αφαίρεση των
εργασιών διαμόρφωσης των οδών Δ. Μπάλκου και παρόδου Δ. Μπάλκου προκειμένου να τροπο-
ποιηθεί η απόφαση ένταξης και να δοθεί προέγκριση για την δημοπράτηση του υποέργου.

Την 13/02/2020 η Δ/νση ΤΥ Δήμου Πρέβεζας τροποποίησε την τεχνική μελέτη του υπο-
έργου 1 με την αφαίρεση των εργασιών διαμόρφωσης των οδών Δ. Μπάλκου και παρόδου Δ.
Μπάλκου και συνέταξε τα νέα τεύχη δημοπράτησης με προϋπολογισμό ποσού 1.750.000,00€ με
ΦΠΑ

Η παραπάνω μελέτη συντάχθηκε και εγκρίθηκε με την αρ. πρ. 3416/13-02-2020 απόφα-
ση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και έλαβε αριθμό μελέτης  7/2020

Ο Δήμος Πρέβεζας με την αρ. 58/2020 απόφαση του ΔΣ ενέκρινε την τροποποίηση της
απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ» στον Άξονα
Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» με κωδικό αριθμό έργου 2019ΕΠ01810004, νέου συνολι-
κού προϋπολογισμού 1.991.800,00€ με τα κάτωθι υποέργα:

1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ προϋπολογισμού 1.750.000,00 €,
2. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ προϋπολογισμού 100.000,00 €, και
3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΔΔΗΕ προϋπολογισμού 141.800,00 €.

Η  Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου με το αρ πρ. 3315/22-12-2020 έγγραφό της απέρρι-
ψε το από 02/06/2020 ηλεκτρονικό αίτημα υποβολής μέσω ΟΠΣ για τροποποίηση της Πράξης
«Διαμόρφωση Τάφρου Αγίου Ανδρέα» (MIS: 5022240) που είναι ενταγμένη στο ΕΠ Ήπειρος
2014-2020 συμφώνα με το παρακάτω σκεπτικό: 
«..Στους ειδικούς όρους της υπ’ αριθμ. 553/18-02-2019 απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ» σημειώνονταν η απαίτηση για την υποβολή της έγκρι-
σης της απόφασης του ΔΣ (10/2012) σχετικά με τον χαρακτηρισμό των λοιπών οδών που προ-
τείνονται παρεμβάσεις ως ήπιας κυκλοφορίας, από τον αρμόδιο φορέα που είναι η Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση. Σημειώνεται ότι εκ παραδρομής αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση ο αριθμός
του πρακτικού (10/2012) της συνεδρίασης του ΔΣ και όχι ο αριθμός της απόφασης (208/2012).
Όπως προκύπτει από το υπ' αριθμ. 15109/13-05-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και
Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμ-
ματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων», απαιτείται  η υποβολή όλων των αποφάσεων των ΟΤΑ
που έχουν εκδοθεί μετά την 03-08-2007 και αφορούν κυκλοφοριακές και συναφείς ρυθμίσεις
για τις οδούς αρμοδιότητας τους, προκειμένου στις ανωτέρω αποφάσεις να ασκηθεί πλήρης και
ουσιαστικός  έλεγχος  και  να  αποκτήσουν  νόμιμη  υπόσταση.   Σύμφωνα  με  το  με  αρ.  πρ.
22889/26-11-2020 έγγραφο του Δικαιούχου (Δήμου Πρέβεζας)  «...δεν υφίσταται έγκριση της
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, για την απόφαση
του Δ.Σ, 208/2012 σχετικά με τον χαρακτηρισμό των λοιπών οδών ήπιας κυκλοφορίας»
Επίσης αναφέρει ότι το αίτημα τροποποίησης αφορά τη μείωση του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου του έργου με βάση νεώτερες της αρχικής Απόφασης Ένταξης (18-2-2019), εγκρί-
σεις (όπως της αρ. πρ. 45261/27-04-2020 (ΦΕΚ 1745/Β'/07-05-2020) απόφασης έγκρισης με-
λέτης  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  και  την  Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Πρέβεζας
58/2020 για την έγκριση της υπ' αριθμ. 7/2020 τροποποίηση της μελέτης).
Με το παραπάνω σκεπτικό η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου συμπεραίνει ότι προκύπτει αλλοί-
ωση του αποτελέσματος της πρώτης αξιολόγησης της Πράξης που οδήγησε στην απόφαση έντα-
ξής της, καθώς δεν έχει υποβληθεί από το Δήμο Πρέβεζας η έγκριση της υπ' αριθμ. 208/2012
απόφασης του ΔΣ από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με αποτέλεσμα η
εν λόγω απόφαση να μην έχει νόμιμη υπόσταση, βάσει του υπ' αρίθμ. 15109/13-05-2013 έγ-
γραφου της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.

          Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006, όπως ισχύει 
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. Τις διατάξεις του N.4555/2018
5. Την αρ. 3/2018 απόφαση ΔΣ περί υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της

πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»
6. Την αρ. 10/2018 απόφαση του ΔΣ σχετικά με την πεζοδρόμηση των οδών Δ. Μπάλκου

και παρόδου Δ. Μπάλκου
7. Την αρ. πρ. 553/18-02-2019 απόφαση ένταξης της πράξης από την Ειδική Υπηρεσία Δια-

χείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου
8. Την αρ. πρ. 89186/26-6-2019 (ΦΕΚ 2925/Β’/2019) απόφαση του συντονιστή Αποκε-

ντρωμένης Δ/σης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
9. Την αρ. πρ. 67996/14-05-2019 (ΦΕΚ 1804/Β’/2019) απόφαση του συντονιστή Αποκε-

ντρωμένης Δ/σης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
10. Το αρ. πρ. 16594/08-08-2019 έγγραφο της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών περί υποβολής

αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης.
11. Την αρ. οικ. 150178/10-10-2019 (ΦΕΚ 3911/Β’/25-10-2019) απόφαση ανάκλησης του

συντονιστή Αποκεντρωμένης Δσης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
12. Την αρ. οικ. 150189/10-10-2019 (ΦΕΚ 3911/Β’/25-10-2019) απόφαση ανάκλησης του

συντονιστή Αποκεντρωμένης Δσης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.
13. Το αρ. πρ. 24674/22-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί απόσυρσης

των τευχών δημοπράτησης.
14. Την αρ. πρ. 3416/13-02-2020 απόφαση έγκρισης μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρε-

σιών
15. Την αρ. 58/2020 απόφαση του ΔΣ ενέκρινε την τροποποίηση της απόφασης ένταξης της

πράξης
16. Το αρ πρ. 3315/22-12-2020 έγγραφό της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου περί απόρρι-

ψης του από 02/06/2020 ηλεκτρονικού αιτήματος για τροποποίηση της Πράξης.

Και επειδή ο ειδικός της υπ’ αριθμ. 553/18-02-2019 απόφασης ένταξης της πράξης ως προς την
απαίτηση για την υποβολή της έγκρισης της αρ. 208/2012 απόφασης του Δ.Σ. (σχετικά με τον
χαρακτηρισμό των λοιπών οδών που προτείνονται παρεμβάσεις στο έργο ως ήπιας κυκλοφορί-
ας), από τον αρμόδιο φορέα που είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση-Δ/νση Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού, δεν μπορεί να θεραπευθεί καθώς δεν υπάρχει η σχετική έγκριση, παρότι
με βάση αρ. πρ. 45261/27-04-2020 απόφαση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδια-
σμού (ΦΕΚ 1745/Β'/07-05-2020) εγκρίθηκε η μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου
αλλά σε χρόνο μεταγενέστερο της αρχικής απόφασης ένταξης (18-2-2019). 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την  απένταξη  της  πράξης  με  τίτλο  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΤΑΦΡΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΑΝΔΡΕΑ»  στον  Άξονα
Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη» του Επιχειρησιακού

ΑΔΑ: ΨΧΗΓΩΞΧ-Θ24



Προγράμματος  «Ήπειρος  2014-2020»  με  κωδικό  αριθμό  έργου  2019ΕΠ01810004
προϋπολογισμού 2.253.080,00 Ευρώ, προκειμένου να υποβληθεί  νέο αίτημα για ένταξη της
πράξης σε άλλη ανοικτή πρόσκληση του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου. ....».
 

      Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

      -τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
      -την εισήγηση  της υπηρεσίας
      -την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
      -την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020
      -την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,
      -την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

    Εγκρίνει  την απένταξη της πράξης με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ» στον

Άξονα  Προτεραιότητας  «Προστασία  του  περιβάλλοντος  και  αειφόρος  ανάπτυξη»  του

Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Ήπειρος  2014-2020»  με  κωδικό  αριθμό  έργου

2019ΕΠ01810004 προϋπολογισμού 2.253.080,00 Ευρώ, προκειμένου να υποβληθεί νέο αίτημα

για ένταξη της πράξης σε άλλη ανοικτή πρόσκληση του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου. 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1/2021.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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