
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 25/2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, 

Αρ. Απόφασης: 123/2022 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελετών, έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο «Βελτίωση 

Οδικής Ασφάλειας Δήμου Στυλίδας» στο Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 

που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

«Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης 

 

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29 του μήνα Ιουλίου του 

έτους 2022 και ώρα 9:00 πμ συνήλθε σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση στα γραφεία 

του Δήμου η Οικονομική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. 7331 – 25/07/2022 

έγγραφη πρόσκληση της κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα 

σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 

7 μελών ήταν παρόντα τα 6 μέλη του ήτοι: 

  

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

    1) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ    1) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

   2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

   3) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

   4) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

   5) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

   6) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  
 

 

 

 

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα 

της ημερήσιας διάταξης και μη 

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου, για 

την τήρηση των πρακτικών. 

ΑΔΑ: 6ΧΡΗΩ1Ζ-3ΛΩ



Το σώμα αποφασίζει ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος το οποίο δεν ήταν γραμμένο 

στην ημερήσια διάταξη, ως κατεπείγον, σύμφωνα με το άρθρο 75, του Ν. 3852/2010. 

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το πρώτο θέμα προ 

ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος  εισήγηση,  που έχει ως εξής:   

Το Υπουργείο Εσωτερικών  δημοσίευσε την με Α.Π.:43972/1-7-2022 (A∆A: 

Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ) Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Ανάκαμψης μέσα από το έργο "Sub 2 - 16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής 

ασφάλειας», που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της 

ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας». Το έργο/δράση υλοποιείται 

στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη 

χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης -NextGenerationEU. 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης αφορούν στο 

υφιστάμενο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και αποσκοπούν στη 

βελτίωση της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας και τη μείωση των ατυχημάτων. Στο 

Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»  μέχρι την 30.03.2023 (Milestone), θα 

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ανάθεση των συμβάσεων από πλευράς των δικαιούχων 

με την ανάδειξη οριστικού αναδόχου. 

Σε κάθε περίπτωση επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι στοχευμένες επεμβάσεις – 

βελτιώσεις – τροποποιήσεις επί του υφιστάμενου οδικού δικτύου, οι οποίες ανά 

κατηγορία οδικού δικτύου εξειδικεύονται στις κάτωθι δράσεις και ενέργειες: 

Α. ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Δράση Α1. Μέτρα μείωσης της ταχύτητας 

Δράση Α2. Μέτρα μείωσης του κυκλοφοριακού φόρτου 

Δράση Α3. Μέτρα ενθάρρυνσης της χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

Δράση Α4. Μέτρα αναμόρφωσης του αστικού οδικού περιβάλλοντος 

Β. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Δράση Β1. Μέτρα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας υπεραστικών – περιαστικών οδών 

Το επιλέξιμο ποσό χρηματοδότησης του Δήμου Στυλίδας βάσει του προγράμματος 

είναι 3.500.000,00€. 

Στο πλαίσιο αυτό o Δήμος προτίθεται να υλοποιήσει την Πράξη «Βελτίωση Οδικής 

Ασφάλειας Δήμου Στυλίδας» προϋπολογισμού 3.463.727,06 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) η οποία περιλαμβάνει το κάτωθι υποέργο: 

 Υποέργο 1: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Στυλίδας», προϋπολογισμού 

3.463.727,06 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

ΑΔΑ: 6ΧΡΗΩ1Ζ-3ΛΩ



Προκειμένου ο Δήμος να διεκδικήσει την απαραίτητη χρηματοδότηση ώστε να 

υλοποιήσει την Πράξη που είναι σημαντική για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του, 

εισηγούμαστε: 

1. Tην έγκριση της αριθμ. 76 μελέτης και των τευχών δημοπράτησης που αφορούν 

την Πράξη με τίτλο «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Στυλίδας»   

Υποέργο 1: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Στυλίδας», προϋπολογισμού 

3.463.727,06 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

2. Την έγκριση υποβολής πρότασης Πράξης με τίτλο «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας 

Δήμου Στυλίδας» προϋπολογισμού 3.463.727,06 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%) στο Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που υλοποιείται στο 

πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη 

χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης -NextGenerationEU. 

Η πράξη περιλαμβάνει το κάτωθι υποέργο:    

 Υποέργο 1: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Στυλίδας»,  

3. Την αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών με 

Α.Π.:43972/1-7-2022 (A∆A: Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ), που χρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο "Sub 2 - 16631_Πρόγραμμα 

βελτίωσης οδικής ασφάλειας», που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. 

«Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της 

χώρας» 

4. Την κάλυψη από ίδιους πόρους του Δήμου του επιπλέον ποσού που ενδέχεται να 

προκύψει. 

5. Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες, ώστε να 

υποβληθεί η πρόταση χρηματοδότησης. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Το κατεπείγον του θέματος. 

2. Tην έγκριση της αριθμ. 76 μελέτης και των τευχών δημοπράτησης που αφορούν 

την Πράξη με τίτλο «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Στυλίδας»   

    Υποέργο 1: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Στυλίδας», προϋπολογισμού   

ΑΔΑ: 6ΧΡΗΩ1Ζ-3ΛΩ



3.463.727,06 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

3. Την έγκριση υποβολής πρότασης Πράξης με τίτλο «Βελτίωση Οδικής 

Ασφάλειας Δήμου Στυλίδας» προϋπολογισμού 3.463.727,06 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) στο Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης -

NextGenerationEU. 

Η πράξη περιλαμβάνει το κάτωθι υποέργο:    

 Υποέργο 1: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Στυλίδας»,  

4. Την αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών με 

Α.Π.:43972/1-7-2022 (A∆A: Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ), που χρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο "Sub 2 - 16631_Πρόγραμμα 

βελτίωσης οδικής ασφάλειας», που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. 

«Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας 

της χώρας» 

5. Την κάλυψη από ίδιους πόρους του Δήμου του επιπλέον ποσού που ενδέχεται 

να προκύψει. 

6. Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες, ώστε να 

υποβληθεί η πρόταση χρηματοδότησης. 

 

 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΔΑ: 6ΧΡΗΩ1Ζ-3ΛΩ
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