ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο Ππακηικό ηηρ 2ηρ έκηακηηρ ζςνεδπίαζηρ ηηρ Εκηελεζηικήρ
Επιηποπήρ ηος Δήμος Παπανεζηίος
Σηο Νικηυόρο, ζήκερα, Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου ηοσ έηοσς 2013 θαη ώρα
9:00 πμ ζηο Δημοτικό Κατάστημα ηοσ Δήκοσ Παραλεζηίοσ, ζσλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή
ζσλεδρίαζε ε Εκτελεστική Επιτροπή, ύζηερα από ηελ αρηζ. 964/12-02-2013 έγγραθε
πρόζθιεζε ηοσ Προέδροσ, ποσ επηδόζεθε λόκηκα ζε θάζε κέιος τωρηζηά κε αποδεηθηηθό,
ζύκθωλα κε ηο άρζρο 62 ηοσ Ν.3852/2010 (Νέα Αρτηηεθηοληθή ηες Ασηοδηοίθεζες θαη ηες
Αποθεληρωκέλες Δηοίθεζες − Πρόγρακκα Καιιηθράηες).
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν πέληε (5) κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα πέληε (5) κέιε :
ΠΑΡΟΝΣΕ
1.
2.
3.
4.
5.

ΑΠΟΝΣΕ

Καγηάνγινπ Νηθόιανο (Πξόεδξνο)
Κνπθαξηώηεο Παλαγηώηεο
Παξιόγινπ Μηραήι
Βνγηαηδόγινπ Αλαζηάζηνο
Φαηδεπάληνπ Παλαγηώηεο

Καλείο

Τα πραθηηθά ηερήζεθαλ από ηολ Μαηεληδόγιοσ Σσκεώλ, σπάιιειο ηοσ Δήκοσ, ηοσ
θιάδοσ ΠΕ1 Δηοηθεηηθού κε βαζκό Ε΄.

Αριθμός Απόφασης 4/2013
ΘΕΜΑ: Δρομολόγηση νέων έργων
Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ηο 4ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ
είπε όηη : Τν δηάζηεκα απηό ππάξρνπλ αλνηθηέο πξνζθιήζεηο από ηελ
Διιεληθή Δηαηξία Τνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Τ.Α.Α. Α.Δ.)
ζρεηηθά κε ηελ δξνκνιόγεζε λέσλ έξγσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο θαη γηα
ηηο νπνίεο δελ έρνπλ ππνβιεζεί έσο ηώξα πξνηάζεηο.
Δηδηθόηεξα, ε ππ’ αξηζ. 11 πξόζθιεζε ηεο ΔΔΤΑΑ αθνξά δίθηπα
ύδξεπζεο-απνρέηεπζεο, ε ππ’ αξηζ. 21 πξόζθιεζε αθνξά επαξρηαθέο
νδνύο, ε ππ’ αξηζ. 35 πξόζθιεζε αθνξά ππνδνκέο πνιηηηζκνύ θαη ηέινο, ε
ππ’ αξηζ. 54 πξόζθιεζε αθνξά αζηηθέο αλαπιάζεηο.
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, πξνηείλεηαη ε δξνκνιόγεζε από ηελ
Τερληθή
Υπεξεζία
ηνπ
Γήκνπ
καο
εθηέιεζεο
κειεηώλ
ζηνπο
πξναλαθεξόκελνπο ηνκείο δεκόζησλ ηερληθώλ έξγσλ θαη ζπγθεθξηκέλα,
γηα έξγα πνπ αθνξνύλ επαξρηαθέο νδνύο, έηζη ώζηε λα ππνβιεζνύλ
εγθαίξσο ζηελ αξκόδηα αξρή νη πξνηάζεηο από ηελ πιεπξά ηνπ Γήκνπ καο.
Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά κε ηελ δξνκνιόγεζε λέσλ έξγσλ
Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηα αλσηέξσ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σην δπομολόγηζη εκπόνηζηρ μελεηών από ηελ Τερληθή Υπεξεζία
ηνπ Γήκνπ θαη ηελ έγθαηξε ππνβνιή πξνηάζεσλ ζηελ ΔΔΤΑΑ Α.Δ. από

ηελ πιεπξά ηνπ Γήκνπ καο γηα θάησζη ηερληθά έξγα πνπ αθνξνύλ ηνλ
ηνκέα ησλ επαξρηαθώλ νδώλ :
1)

Αζθαιηόζηξσζε

νδνύ

πξνο

Αξραηνινγηθή

Θέζε

Αθξόπνιεο

Πιαηαληάο θαη νηθηζκό Γξπκόηνπνπ
2) Αζθαιηόζηξσζε νδνύ πξνο θαηαξξάθηε Tξαρσλίνπ
3) Σπληήξεζε νδνύ πξνο Ιακαηηθή Πεγή Θεξκηώλ
Η απόφαςη αυτή πήρε αφξοντα αριθμό 4/2013
Αυού αναγνώστηκε το πρακτικό αστό σπογράυεται ως ακολούθως:
Ο Ππόεδπορ
Καγηάνγινπ Νηθόιανο

Σα Μέλη
1. Κνπθαξηώηεο Παλαγηώηεο
2. Παξιόγινπ Μηραήι
3. Βνγηαηδόγινπ Αλαζηάζηνο
4. Φαηδεπάληνπ Παλαγηώηεο

