
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
NΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                    
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ                                              ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   239 / 2020 
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Απόσπασμα από το πρακτικό 34 / 2020 της Οικονομικής Επιτροπής 

 

             Σήμερα, την 15η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη  και 
ώρα 12:00, συνήλθε σε  δια περιφοράς συνεδρίαση, βάσει της ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/ 
126/16316 - 20/9/2020, (Α.Δ.Α.:ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ), «Μέτρα και ρυθμίσεις στο 
πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και το με 
αρ.πρ. 60249/22-9-2020 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, «συνεδριάσεις Δημοτικού 
Συμβουλίου και λοιπών Συλλογικών Οργάνων των Δήμων», η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Δωρίδος, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13467/11-12-

2020 πρόσκληση του Προέδρου της, Σταύρου Πολίτη,  που επιδόθηκε με 
αποδεικτικό (e-mail) στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 & 6 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 2:  Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης & 
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα 
προτεραιότητας: «Ποιότητας ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της 
υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική 
Οδοποιία» του ΥΠ.ΕΣ. και υποβολή της πράξης «Ασφαλτόστρωση αγροτικού 
δρόμου Κοινότητας Αμυγδαλιάς Δήμου Δωρίδος» στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης ΑΤ05 (9Η574646ΜΤΛ6-ΓΥ3). 

 

 

Παρόντες 

1. Πολίτης Σταύρος,  Πρόεδρος  
2. Καγιάς Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

3. Παλασκώνης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος  
4. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ, τακτικό μέλος 

5. Παπαγεωργίου Ελένη,  τακτικό μέλος  
6.    Μπαρμπούτης Ιωάννης, τακτικό μέλος  
7. Ασημάκης Αθανάσιος τακτικό μέλος 
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Απόντες 

Ουδείς 

     Στην -δια περιφοράς- συνεδρίαση, την τήρηση των πρακτικών 
διεκπεραίωσε η Ευαγγελία Ι. Στρούζα, υπάλληλος του Δήμου Δωρίδος. 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την απαρτία των μελών της, έθεσε υπόψη της 
Ο.Ε. την Εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού. Οργάνωσης 
και Πληροφορικής του Δήμου Δωρίδος: 

Έχοντας Υπόψη: 

Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Την με Α.Π.: 14575/24.07.2020 Πρόσκληση ΑΤ05 με τίτλο «Ανάπτυξη της 
υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία» του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία 
καλούνται οι Δήμοι της χώρας όπως υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να 
ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο πλαίσιο του Άξονα 
Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της 
υπαίθρου και των οικισμών». 

Την υπ’ αριθμ. 16/2020 μελέτη του έργου «Ασφαλτόστρωση Αγροτικού Δρόμου 
Κοινότητας Αμυγδαλιάς Δήμου Δωρίδος » του Αυτ/λούς Τμήματος Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 705.000,00€, η οποία αφορά 
στην βελτίωση της πρόσβασης της αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Λιδορικίου 

Το γεγονός ότι ο Δήμος Δωρίδος, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης 
Τρίτσης» και μάλιστα στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη 
λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», δύναται να υποβάλει την 
ακόλουθη πρόταση: 

 

Τίτλος Πράξης: «Ασφαλτόστρωση Αγροτικού Δρόμου Κοινότητας Αμυγδαλιάς Δήμου 
Δωρίδος» 

Προϋπολογισμός: 705.000,00€ 
(568.548,39€+136.451,61€ ΦΠΑ24%) 

 Η προτεινόμενη πράξη απαρτίζεται από ένα υποέργο και συγκεκριμένα: 

Το υποέργο: «Ασφαλτόστρωση Αγροτικού Δρόμου Κοινότητας Αμυγδαλιάς, Δήμου 
Δωρίδος» προϋπολογισμού 705.000,00€ (568.548,39€ + 136.451,61€ ΦΠΑ 24%). 

Πρόκειται για το Κύριο Υποέργο το οποίο είναι Τεχνικό – Κατασκευαστικό και 
περιλαμβάνει εργασίες ασφαλτόστρωσης αγροτικής οδού της Κοινότητας 
Αμυγδαλιάς της Δ.Ε. Λιδορικίου του Δήμου Δωρίδος. 

Το γεγονός ότι η προτεινόμενη προς βελτίωση αγροτική οδός  δεν εξυπηρετεί την 
γενική κυκλοφορία και αποτελεί μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου, είναι 
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υφιστάμενος αγροτική οδός, η εδαφική λωρίδα που καταλαμβάνουν είναι 
ιδιοκτησίας του Δήμου Δωρίδος και δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις ιδιωτικών 
εκτάσεων για την κατασκευή του έργου. 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 τη λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου : 

1) περί αποδοχής των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή 
της πρότασης με τίτλο «Ασφαλτόστρωση Αγροτικού Δρόμου Κοινότητας 

Αμυγδαλιάς, Δήμου Δωρίδος» συνολικού προϋπολογισμού 705.000,00€ 
(568.548,39€ + 136.451,61€ ΦΠΑ 24%), στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα 
ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» στο 
πλαίσιο της Πρόσκληση ΑΤ05 με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική 
Οδοποιία». 

2) περί βεβαίωσης για την μη απαίτηση απαλλοτριώσεων ιδιωτικών εκτάσεων για 
την κατασκευή του έργου καθώς οι προτεινόμενοι προς βελτίωση αγροτικοί οδοί 
είναι υφιστάμενοι και η εδαφική λωρίδα που καταλαμβάνουν είναι ιδιοκτησίας του 
Δήμου και επιπλέον ότι δεν εξυπηρετούν την γενική κυκλοφορία και αποτελούν 
μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου. 

3) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Δωρίδος για οποιαδήποτε ενέργεια, υπογραφή 
και εκπροσώπηση απαιτηθεί προκειμένου να υποβληθεί εμπρόθεσμα και σε 
απόλυτη συμφωνία με τους όρους της πρόσκλησης, τo προτεινόμενο έργο προς 
χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

4) Δηλώνει ότι θα καλύψει από ίδιους πόρους την οικονομική διαφορά που θα 
προκύψει στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης του προγράμματος δεν 
επαρκεί για την ολοκληρωμένη και λειτουργική υλοποίηση της πράξης. 

 

 

                            Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη 

 

1.Το Άρθρο 40 του Ν.4735/2020, ΦΕΚ Α 197/12-10-2020, «Αρμοδιότητες 
Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α ' και β ' βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
ΟΤΑ α ' βαθμού», που αντικατέστησε το Άρθρο  72 του Ν. 3852/10. 

 
2.Την ανωτέρω εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού 
Οργάνωσης και Πληροφορικής.  
 

 

                           Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α  

1. Αποδέχεται τους Όρους Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και 
υποβάλει την πρόταση με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση Αγροτικού Δρόμου 
Κοινότητας Αμυγδαλιάς, Δήμου Δωρίδος», συνολικού προϋπολογισμού 

705.000,00€ (568.548,39€ + 136.451,61€ ΦΠΑ 24%), στον άξονα προτεραιότητας 
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«Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των 
οικισμών» στο πλαίσιο της Πρόσκληση ΑΤ05 με τίτλο «Ανάπτυξη της 
υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία». 

2. Βεβαιώνει για την μη απαίτηση απαλλοτριώσεων ιδιωτικών εκτάσεων για 
την κατασκευή του έργου καθώς οι προτεινόμενοι προς βελτίωση αγροτικοί 
οδοί είναι υφιστάμενοι και η εδαφική λωρίδα που καταλαμβάνουν είναι 
ιδιοκτησίας του Δήμου και επιπλέον ότι δεν εξυπηρετούν την γενική 
κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου. 

 

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δωρίδος για οποιαδήποτε ενέργεια, υπογραφή 
και εκπροσώπηση απαιτηθεί προκειμένου να υποβληθεί εμπρόθεσμα και σε 
απόλυτη συμφωνία με τους όρους της πρόσκλησης, το προτεινόμενο έργο 
προς χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

 

4. Δηλώνει ότι θα καλύψει από ίδιους πόρους την οικονομική διαφορά που θα 
προκύψει στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης του προγράμματος 
δεν επαρκεί για την ολοκληρωμένη και λειτουργική υλοποίηση της πράξης. 

                                                                                                       

 

          Η  απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  239 / 2020. 

 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφθηκε ως ακολούθως : 
 

Ο Πρόεδρος                        Η υπάλληλος                             Τα μέλη 

                             ( υ π ο γ ρ α φ έ ς ) 
 

Ακριβές      Αντίγραφο 

                              Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

                ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
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