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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ 60ο/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ
Αριθ. Απόφασης: 477/2021

ΘΕΜΑ
«Διόρθωση-συμπλήρωση της αριθμ.
124/2021 Απόφασης ΟΕ για την Υποβολή
πρότασης για την «Κατασκευή πεζοδρομίου
από το 9ο Δημοτικό Σχολείο έως το
Νοσοκομείο στην πόλη της Άρτας» στα
πλαίσια της αριθμ. 102/2020 πρόσκλησης του
Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ»

Στην Άρτα, σήμερα την 30η Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη

και ώρα 12:00 μ. συνήλθε

σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων,
σύμφωνα

διατάξεις

του

άρθρου

67,

παρ.

5

του

ν.

3852/2010,

όπως

τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του
άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και

για λόγους διασφάλισης της

δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου
Εσωτερικών, ύστερα από την 26107/30-11-2021 έγγραφη πρόσκληση, του
Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την

εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης
(Πρόεδρος)
2.- Σιαφάκας Χριστόφορος
Μέλος
3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος
«
4.- Λιόντος Νικόλαος
«
5.- Σφήκας Δημήτριος
«
6.- Ταπραντζή-ΚοίλιαΠολυξένη (Τζένη) «
7.-Βασιλάκη–Μητρογιώργου Βικτωρία «

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Κοσμάς Ηλίας
2.- Καλλώνης Ευστράτιος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και
νόμιμα κληθηκαν

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Θεόδωρος Ντέμσιας
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό
θέμα της ημερήσιας διάταξης «Διόρθωση-συμπλήρωση της αριθμ. 124/2021
Απόφασης ΟΕ για την Υποβολή πρότασης για την «Κατασκευή πεζοδρομίου
από το 9ο Δημοτικό Σχολείο έως το Νοσοκομείο στην πόλη της Άρτας» στα
πλαίσια της αριθμ. 102/2020 πρόσκλησης του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ» έθεσε υπόψη
των μελών της Οικ. Επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού,
Πληρ/κης και Περ/κων Πολιτικών στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Σε συνέχεια συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν από την Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του ΕΠ Ήπειρος και λόγω του ότι για την κατασκευή
του

έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου από το 9ο Δημοτικό Σχολείο έως το

Νοσοκομείο στην πόλη της Άρτας» προέκυψε η ανάγκη υλοποίησης Δασικού
Ανταποδοτικού έργου στο Λόφο Περάνθης κόστους 10.189,90 € προ ΦΠΑ για
εκτέλεση δασοκομικών εργασιών ή ειδικών δασοτεχνικών έργων -σύμφωνα με την
αριθμ. 50233/11-5-2021 έγκριση επέμβασης της Διεύθυνσης Συντονισμού και
Επιθεώρησης

Δασών

της

Αποκεντρωμένης

Διοίκησης

Ηπείρου

–

Δυτικής

Μακεδονίας-, το οποίο η ΕΥΔ μας ενημέρωσε με το αριθμ. 2091/25-11-2021
έγγραφό της ότι δεν είναι επιλέξιμο από το ΕΣΠΑ και θα πρέπει να καλυφθεί με
ιδίους πόρους:
Εισηγούμαστε

τη

διόρθωση

της

αριθμ.

124/2021

Απόφαση

ΟΕ

με

συμπλήρωσή της για την αποδοχή της κάλυψης του αναγκαίου ποσού των
10.189,90 € (προ ΦΠΑ) για την υλοποίηση Δασικού Ανταποδοτικού έργου στο Λόφο
Περάνθης με πόρους του Δήμου με εκτέλεση δασοκομικών εργασιών, προκειμένου
να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί το κυρίως έργο «Κατασκευή πεζοδρομίου από το
9ο Δημοτικό Σχολείο έως το Νοσοκομείο στην πόλη της Άρτας» από πόρους του
ΕΣΠΑ.
Παρακαλούμε για τη λήψη της απόφασης πριν τις 3-12-2021 που αποτελεί
καταληκτική ημερομηνία αποστολή των αναγκαίων συμπληρωματικών στοιχείων.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι
οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν
αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη διατάξει διατάξεις του Ν. 4555/2018,του Ν. 4623/19 τις
διατάξεις που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και την εισήγηση
της υπηρεσίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Τη διόρθωση της αριθμ. 124/2021 Απόφαση ΟΕ με συμπλήρωσή της για
την αποδοχή της κάλυψης του αναγκαίου ποσού των 10.189,90 € (προ ΦΠΑ) για
την υλοποίηση Δασικού Ανταποδοτικού έργου στο Λόφο Περάνθης με πόρους του
Δήμου

με

εκτέλεση

δασοκομικών

εργασιών,

προκειμένου

να

ενταχθεί

και

χρηματοδοτηθεί το κυρίως έργο «Κατασκευή πεζοδρομίου από το 9ο Δημοτικό
Σχολείο έως το Νοσοκομείο στην πόλη της Άρτας» από πόρους του ΕΣΠΑ.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 477/2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος
Θόδωρος Ντέμσιας
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