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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                              
 

 

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 3ο : Αποδοχή των όρων συμμετοχής του Δήμου Δωρίδος στο 
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική 
Προστασία- Προστασία δημόσια Υγείας- Τεχνική Βοήθεια» στο Πλαίσιο της 
Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ωρίμανση έργων και 
δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» και την υποβολή αίτησης 
χρηματοδότησης της Πράξης «Μελέτες ωρίμανσης έργων του Δήμου Δωρίδος» 
προϋπολογισμού 575.157,78€ πλέον Φ.Π.Α. 

 

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 

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2020.12.21 23:00:20
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ρ6ΧΓΩ9Ζ-ΙΨ6



 

Απόντες 

Ουδείς 

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

 

ΘΕΜΑ 3ο 

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: 

 Με την με Α.Π.: 14577/24.07.2020 Πρόσκληση ΑΤ09 με τίτλο «Ωρίμανση έργων και 

δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» του Υπουργείου Εσωτερικών 

καλούνται οι Δήμοι της χώρας όπως υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να 

ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική 

Βοήθεια». 

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση μελετών έργων / προμηθειών που 

συνάδουν με τους άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος και εξυπηρετούν τους 

στόχους του.  

Συνεπώς, είναι επιλέξιμες δαπάνες εκπόνησης μελετών έργων / προμηθειών στους 

κάτωθι άξονες:  

1. Πολιτική προστασία (απόκτηση εξοπλισμού και μέσων και ενίσχυση της 

διοικητικής ικανότητας για την αποτελεσματική εκτέλεση των ανατιθέμενων 

καθηκόντων), προστασία της δημόσιας υγείας και ιδίως δράσεις προστασίας του 

πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, δράσεις 

τεχνικής βοήθειας των δικαιούχων για την εφαρμογή του Προγράμματος.  

2. Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου, των οικισμών 

(κατασκευή απαραίτητων έργων υποδομής, προστασία αδέσποτων κ.ά. καθώς και 

ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και ανταπόκρισης των ΟΤΑ),  

3. Περιβάλλον (βιώσιμη ανάπτυξη με έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, δράσεις 

εξοικονόμησης ενέργειας, δράσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διαχείριση 

υδάτων, υγρών και στερεών αποβλήτων κ.α.),  

4. Ψηφιακή σύγκλιση [τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), 
εφαρμογές διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things), έξυπνες ψηφιακές 
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τεχνολογίες, με εφαρμογή στην τοπική διοικητική πρακτική και την καθημερινότητα 

των πολιτών και στόχο τον μετασχηματισμό των πόλεων σε «έξυπνες πόλεις»],  

5. Κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη (δράσεις κοινωνικής συνοχής για την 

αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης 

για όλους τους πολίτες καθώς και ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες, με βασική στόχευση την άρση ή τον μετριασμό του κοινωνικού 

αποκλεισμού),  

6. Παιδεία, πολιτισμός, τουρισμός και αθλητισμός (όπως ανέγερση σχολείων, 

αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας, εναλλακτικός τουρισμός κ.ά.).  

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31ηΔεκεμβρίου2023, με δυνατότητα παράτασης 

σε περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των Δικαιούχων. Η παράταση δίνεται με 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.  
Ως έναρξη υποβολής των Αιτημάτων ένταξης ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης 
της παρούσας Πρόσκλησης και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
αιτημάτων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2020. 

Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης στο 
Πρόγραμμα, με ανώτατη αιτούμενη δαπάνη πράξης, 500.000 € (προ ΦΠΑ) και έως 

τρία (3) υποέργα μελετών. Οι μελέτες πρέπει να είναι πλήρεις, να περιλαμβάνουν 

όλο το απαιτούμενο φάσμα μελετών (π.χ. υδραυλική, στατική κλπ.) και να οδηγούν 

σε ολοκληρωμένη παρέμβαση.  

Στην περίπτωση που υπερβαίνονται τα άνω ποσά και η μελέτη δηλώνεται ότι 
χρηματοδοτείται και από άλλη πηγή χρηματοδότησης, πρέπει πρώτα να 
απορροφηθούν οι πόροι του Προγράμματος και στη συνέχεια να 
χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών χρηματοδότησης του 
Δικαιούχου.  
 

Ο Δήμος Δωρίδος προτίθεται να υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης στο 

Πρόγραμμα την πράξη «Μελέτες ωρίμανσης έργων του Δήμου Δωρίδος» η οποία 

συνίσταται από τρία Υποέργα. 

Το Υποέργο 1 με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΕΛ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΡ. 

ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ-ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΧΑΝΙΩΝ-ΣΠΗΛΙΑΣ-ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ», με εκτιμώμενη αξία 

σύμβασης 353.492,34 € (πλέον Φ.Π.Α.). 

Το Υποέργο 2 με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΚΑΙ 

ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ» με εκτιμώμενη αξία 59.689,69 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και  
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Το Υποέργο 3 με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΛΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δ.Ε. ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ», 

με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 161.975,75 € (πλέον Φ.Π.Α.). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται 575.157,78€ μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Οι προτεινόμενες Μελέτες παρουσιάζουν σημαντική σκοπιμότητα καθώς θα 

ωριμάσουν έργα καθοριστικής σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των κατοίκων του Δήμου Δωρίδος. 

Πιο Συγκεκριμένα  

Το Υποέργο 1 με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΕΛ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΡ. 

ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ-ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΧΑΝΙΩΝ-ΣΠΗΛΙΑΣ-ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ» είναι έργο υψηλής 

προτεραιότητας από περιβαλλοντική άποψη για την προστασία του Κορινθιακού 

Κόλπου. Επισημαίνεται ότι στους παραλιακούς οικισμούς Παραλίας Σεργούλας, 

Γλυφάδας, Χανίων, Σπηλιάς και Τριζονίων δεν υφίσταται αποχετευτικό δίκτυο 

ακαθάρτων ούτε έργο επεξεργασίας λυμάτων, με αποτέλεσμα τα ανεπεξέργαστα 

λύματα να καταλήγουν είτε με απορροφητικούς βόθρους, είτε μέσω τοπικών αγωγών 

ομβρίων είτε άμεσα στον περιβαλλοντικά ευαίσθητο Κορινθιακό κόλπο. Έτσι τα 

συστήματα τα οποία σήμερα εξυπηρετούν την αποχέτευση της περιοχής των προς 

μελέτη οικισμών, δημιουργούν οξύτατες οχλήσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Το 

παραπάνω πρόβλημα γίνεται ιδιαίτερα έντονο κατά τους θερινούς μήνες αιχμής. 

Από αμιγώς οικονομική άποψη το έργο είναι εξαιρετικά σκόπιμο εφόσον με την 

υλοποίηση της μελέτης αναμένεται σημαντική αξιοποίηση της περιοχής στα πλαίσια 

της αειφόρου ανάπτυξης. 

Επίσης με το προς μελέτη έργο ολοκληρώνονται και αξιοποιούνται μια σειρά 

κατασκευασθέντων ή/και ήδη δημοπρατηθέντων έργων και στη βόρεια (Ερατεινή, 

Τολοφώνας, Ιτέα, Γαλαξίδι) και στη νότια (Αιγιαλεία) ακτογραμμή του Κορινθιακού 

κόλπου, ολοκληρώνοντας τα έργα απορρύπανσης στην ευαίσθητη αυτή περιοχή. 

Το Υποέργο 2 με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΚΑΙ 

ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ» είναι έργο υψηλής προτεραιότητας από περιβαλλοντική άποψη για 

την προστασία της ευρύτερης περιοχής του πρώην Δήμου Ευπαλίου και κατ' 

επέκταση και του Κορινθιακού Κόλπου. Επισημαίνεται ότι στους δυναμικούς 

οικισμούς Ευπαλίου (έδρα του πρώην Δήμου Ευπαλίου) και Καστρακίου δεν 

υφίσταται αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων ούτε έργο επεξεργασίας λυμάτων, με 

αποτέλεσμα τα ανεπεξέργαστα λύματα να καταλήγουν είτε με απορροφητικούς 
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βόθρους, είτε μέσω τοπικών αγωγών ομβρίων σε υδατορεύματα, τα οποία 

εκβάλλουν στον περιβαλλοντικά ευαίσθητο Κορινθιακό κόλπο, για την ολοκληρωμένη 

απορρύπανση του οποίου έχουν κατασκευαστεί και κατασκευάζονται ή/και 

δρομολογούνται έργα, και στη βόρεια αλλά και στη νότια ακτογραμμή του κόλπου. 

Έτσι τα συστήματα τα οποία σήμερα εξυπηρετούν την αποχέτευση της περιοχής των 

προς μελέτη οικισμών, δημιουργούν οξύτατες οχλήσεις στο περιβάλλον της 

περιοχής. 

Από αμιγώς οικονομική άποψη το έργο είναι εξαιρετικά σκόπιμο εφόσον με την 

υλοποίηση της μελέτης αναμένεται σημαντική αξιοποίηση της περιοχής στα πλαίσια 

της αειφόρου ανάπτυξης. 

Επίσης με το προς μελέτη έργο ολοκληρώνονται και αξιοποιούνται μια σειρά 

κατασκευασθέντων ή/και ήδη δημοπρατηθέντων έργων και στη βόρεια (Ιτέα, Γαλαξίδι 

Ερατεινή, Τολοφώνας, Τριζόνια, Σπηλιά, Χάνια, Γλυφάδα, Παραλία Σεργούλας) και 

στη νότια (Αιγιαλεία) ακτογραμμή του Κορινθιακού κόλπου, ολοκληρώνοντας τα έργα 

απορρύπανσης στην ευαίσθητη αυτή περιοχή. 

Το Υποέργο 3 με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΛΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δ.Ε. ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ», αφορά την 

αντικατάσταση του υφιστάμενου πεπαλαιωμένου αγωγού ο οποίος υδροδοτεί τους 

οικισμούς Λιδορικίου-Πενταπόλεως-Μαλανδρίνου-Φυλακές Μαλανδρίνου και Αμυγδαλιάς, 

κατασκευάστηκε το έτος 1981, δηλαδή λειτουργεί ήδη σαράντα (40) έτη. 

Η τότε όδευσή του, που είχε επιλεγεί, διερχόταν από διάφορα δυσπρόσιτα σημεία, τα 

οποία σε συνδυασμό με την παλαιότητα και το υλικό κατασκευής είχαν ως αποτέλεσμα τις 

συνεχόμενες βλάβες. Οι συνεχείς βλάβες είναι αδύνατο να αποκατασταθούν άμεσα, λόγω 

της διάβασης του αγωγού από δυσπρόσιτα σημεία, με αποτέλεσμα την προβληματική 

υδροδότηση των οικισμών. Τα προβλήματα υδροδότησης των οικισμών οξύνονται 

συνεχώς με το πέρασμα του χρόνου.  

Το προς μελέτη αντικείμενο περιλαμβάνει την οριστική μελέτη της αντικατάστασης του  

πεπαλαιωμένου αγωγού υδροδότησης των οικισμών Λιδορικίου (έδρας του Δήμος 

Δωρίδας), Πενταπόλεως, Μαλανδρίνου, Φυλακών Μαλανδρίνου και Αμυγδαλιάς.  

Με την αντικατάσταση του αγωγού υδροδότησης θα ακολουθηθεί νέα όδευση από 

διανοιγμένους αγροτικούς δρόμους, προκειμένου να είναι εύκολες οι πιθανές 

παρεμβάσεις.  
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Το συνολικό μήκος του αγωγού υδροδότησης προεκτιμάται σε 22.000 m, στο σύνολό του 

από διανοιγμένους δρόμους, ενώ ως υλικό κατασκευής προβλέπεται DI, προκειμένου να 

αποφευχθούν στο μέλλον οι συχνές βλάβες. 

Το προτεινόμενο έργο από περιβαλλοντική άποψη, θα συμβάλλει ριζικά στην 

εξοικονόμηση νερού και θα επαναφέρει την (προβληματική σήμερα) υδροδότηση στους 

οικισμούς Λιδορικίου (έδρας του Δήμος Δωρίδος), Πενταπόλεως, Μαλανδρίνου, 

(συμπεριλαμβανομένων και των Φυλακών Μαλανδρίνου) και Αμυγδαλιάς.    

Από αμιγώς οικονομική άποψη το έργο είναι εξαιρετικά σκόπιμο εφόσον με την υλοποίηση 

της μελέτης αναμένεται σημαντική αξιοποίηση της περιοχής στα πλαίσια της αειφόρου 

ανάπτυξης.  

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι το προς μελέτη έργο είναι έργο υψηλής 

προτεραιότητας όχι μόνο για την περιοχή του Λιδορικίου, για την περιοχή της τεχνητής 

λίμνης Μόρνου και για τον Δήμο Δωρίδος, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή του Βόρειου 

Κορινθιακού κόλπου. 

Λαμβάνοντας υπ όψιν τις διατάξεις: 

  Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

Αποκεντρωμένης Διοίκηση- Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕκαι2014/25/ΕΕ)», 

 Του άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018 σύμφωνα με το οποίο: «Δεν 

απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής 

υπηρεσίας.[...]», 

 Του άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την 

παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 «1.Η Οικονομική Επιτροπή είναι 

συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της 

οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες 

αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...]θ) 

Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη 

διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και 

διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη 

συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 

μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους 
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υπαλλήλους. ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις 

έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως 

προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην 

αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.[...]», 

 Την υπ΄αριθ. πρωτ. 14577/24-07-2020 Πρόσκληση ΑΤ09 του 

Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο Ωρίμανση έργων και δράσεων για την 

υλοποίηση του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα 

Προτεραιότητας « Πολιτική Προστασία-Προστασία Δημόσια Υγείας- 

Τεχνική Βοήθεια», για την χρηματοδότηση της πράξης « Μελέτες 

ωρίμανσης έργων του Δήμου Δωρίδος». 

 

προτείνεται η λήψη απόφασης που αφορά τα εξής: 

 Την αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Δωρίδος στο Πρόγραμμα «Αντώνης 

Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία- Προστασία 

δημόσια Υγείας- Τεχνική Βοήθεια» στο Πλαίσιο της Πρόσκλησης του 

Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο « Ωρίμανση έργων και δράσεων για την 

υλοποίηση του Προγράμματος» και την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της 

Πράξης «Μελέτες ωρίμανσης έργων του Δήμου Δωρίδος» 

προϋπολογισμού575.157,78€ πλέον Φ.Π.Α. 

 Την παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο για την υπογραφή της αίτησης 

χρηματοδότησης, καθώς και οποιοιδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο 

σύμφωνα με την πρόσκληση για τις ανάγκες υποβολής υλοποίησης και 

χρηματοδότησης της προτεινόμενης Πράξης. 

 Την έγκριση σκοπιμότητας και αναγκαιότητας των μελετών που ο Δήμος 

Δωρίδος αιτείται με την παρούσα πρόταση. 

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

 

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

1. Αποδέχεται τη συμμετοχή του Δήμου Δωρίδος στο Πρόγραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία- Προστασία 
δημόσια Υγείας- Τεχνική Βοήθεια» στο Πλαίσιο της Πρόσκλησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την 
υλοποίηση του Προγράμματος» και την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης 
της Πράξης «Μελέτες ωρίμανσης έργων του Δήμου Δωρίδος» 
προϋπολογισμού 575.157,78€ πλέον Φ.Π.Α. 

 2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, κ. Γεώργιο Καπεντζώνη, για την υπογραφή της 

αίτησης χρηματοδότησης καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου είναι 
απαραίτητο σύμφωνα με την πρόσκληση, για τις ανάγκες υποβολής 
υλοποίησης και χρηματοδότησης της προτεινόμενης Πράξης. 
 

3. Εγκρίνει τη σκοπιμότητα και την αναγκαιότητα των μελετών, που ο Δήμος 
Δωρίδος αιτείται με την παρούσα πρόταση. 
 

4. Εγκρίνει την κάλυψη από ίδιους πόρους της οικονομικής διαφοράς 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  240 / 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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	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:

