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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ    ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Αριδαία 13 Δεκεμβρίου 2017

Αριθ. Πρωτ.: 33227

ΠΡΟΣ :
Ταχ. Δ/νση : Πλ.Αγγ.Γάτσου
Τ.Κ. : 58400   
Αρμόδια  υπαλ.: Θεοδωρίδου Μ.
Τηλέφωνο : 23843-50231
 Fax : 23840-21226 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
(ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

Σας προσκαλούμε να έλθετε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της  παρ.5  του  άρθρ.67  του  Ν.3852/2010,  που  θα  γίνει  στο 

Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας  και  στην  αίθουσα συνεδριάσεων 

του Δημοτικού Συμβουλίου,  στις 14 Δεκεμβρίου 2017,  ημέρα 

Πέμπτη  και  ώρα 17.00΄ (5.00  μ.μ),  για  συζήτηση  και  λήψη 

αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο 
Έγκριση μελέτης με τίτλο “Αναβάθμιση πεζοδρομίων στην πόλη της 
Αριδαίας”  για  την  υποβολή  πρότασης  στον  ΑΞΟΝΑ  2  “ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017” του χρηματοδοτικού  προγράμματος :
”ΔΡΑΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ  ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ”,  του  Υπουργείου 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας-Πράσινο Ταμείο

                                                 
                    
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 33210/13-
12-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αλμωπίας : “Στις  9-10-2011 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας-Πράσινο Ταμείο ανακοίνωσε πρόσκληση για  
την ένταξη και χρηματοδότηση Δήμων που έχουν τουλάχιστον έναν οικισμό με πληθυσμό  
άνω των 5.000 κατοίκων  από  το  πρόγραμμα   «Δράσεις  περιβαλλοντικού  ισοζυγίου»,  
Άξονας 2 «Αστική Αναζωογόνηση 2017». Στα πλαίσια αυτής της πρόσκλησης, η Δ/νση  
Τεχνικών  Υπηρεσιών  Περιβάλλοντος  και  Πολεοδομίας  και  συγκεκριμένα  το  Τμήμα 
Τεχνικών Υπηρεσιών με το στελεχιακό δυναμικό του και σε διάστημα αυστηρά ορισμένο  
εντός δύο (2) μηνών, έπρεπε να σχεδιάσει, να μελετήσει την παρέμβαση που αφορά στην 
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»   και να συντάξει  
σχετική τεχνική μελέτη.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας στη συνεδρίαση του της 29ης Νοεμβρίου 2017 ενέκρινε  
την υποβολή της  πρότασης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ  
ΤΗΣ  ΑΡΙΔΑΙΑΣ»  στον  ΑΞΟΝΑ  2  «ΑΣΤΙΚΗ  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ  2017»  του  
χρηματοδοτικού  προγράμματος:  «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»,  του  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  &  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-  ΠΡΑΣΙΝΟ  ΤΑΜΕΙΟ  και  
εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Αλμωπίας για περαιτέρω ενέργειες.
Η  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  της  πρότασης  με  βάση  την  πρόσκληση  του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας-Πράσινο Ταμείο  είναι στις 15-12-2017.
Η  υπηρεσία  ωρίμασε,  τη  σχετική  μελέτη,  και  πρέπει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  την  
εγκρίνει πριν την κατάθεσή της .
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Λαμβάνοντας υπόψη το στενό χρονικό περιθώριο, από τη λήψη της απόφασης της 29ης 
Νοεμβρίου έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων, ζητούμε την 
κατεπείγουσα σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου   για να λάβει τη σχετική απόφαση περί  
έγκρισης της μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ 
ΑΡΙΔΑΙΑΣ» για την υποβολή πρόταση στον ΑΞΟΝΑ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 
2017»  του  χρηματοδοτικού   προγράμματος:  «ΔΡΑΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»,   του  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ” 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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