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                                             ΑΠΟΠΑΜΑ 
         Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο 7εο   πλεδξίαζεο  ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Αλαπηπμηαθνχ πλδέζκνπ Γήκσλ  Σξνηδελίαο θαη Πφξνπ  έηνπο 2022. 

Αξηζκφο απφθαζεο :07/2022 
                                           ΘΔΜΑ: Έγθξηζε αλαγθαηφηεηαο θαη δηάζεζε   
                                           Πίζησζεο γηα ηελ Τπεξεζία  κε ηίηιν: 
                                           «Τπεξεζίεο πκβνχινπ Υξεκαηνδφηεζεο  
                                           Καη Παξαθνινχζεζεο έξγσλ ζηε  
                                           Πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2021-2027»    
  ην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ(ρψξνο 

ζηέγαζεο ηνπ πλδέζκνπ) , ζήκεξα Παξαζθεπή 21-10-2022 θαη ψξα11ε 
πξστλή  ήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ , 
χζηεξα απφ ηελ κε αξ. πξση.260/17-10-2022 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 
Α..Σ.θαη Πξνέδξνπ ηεο Δ.Δ. θ. Κσλζηαληίλνπ Λίηζα πνπ επηδφζεθε ζηα κέιε 
ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ζχκθσλα κε ην Γ.Κ.Κ. φπσο ηζρχεη ζήκεξα γηα 
ιήςε απφθαζεο ζηα  ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο.  
Ο Πξφεδξνο δηαπίζησζε λφκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζχλνιν  (3) κειψλ 

Βξέζεθαλ παξφληα ηα παξαθάησ  κέιε: 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ                                       ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1.Κσλζηαληίλνο Λίηζαο(Πξφεδξνο)                 νπδείο  

2.Υξπζνχια Γαινπληδή (Αληηπξφεδξνο) 

3.Αλαζηάζηνο Παπαρξήζηνπ (κέινο) 

Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 4ν ζέκα  ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:  
 Έγθξηζε αλαγθαηφηεηαο θαη δηάζεζε  Πίζησζεο γηα ηελ Τπεξεζία κε ηίηιν: 
«Τπεξεζίεο πκβνχινπ Υξεκαηνδφηεζεο θαη παξαθνινχζεζεο έξγσλ ζηε 
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2021-2027 »    
ελεκέξσζε ην ζψκα φηη: 
Κξίλεηαη αλαγθαία ε αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ πκβνχινπ ππνζηήξημεο 
ηνπ Αλαπηπμηαθνχ πλδέζκνπ Γήκσλ Σξνηδελίαο θαη Πφξνπ γηα ηελ σξίκαλζε 
, πξνεηνηκαζία πινπνίεζε Αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ θαη ηελ 
νινθιεξσκέλε ηθαλνπνίεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ σο δηθαηνχρνπ (θαζψο θαη 
ησλ Γήκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφλ )ησλ πξνγξακκάησλ ΔΠΑ 2021-
2027 θαη άιισλ εζληθψλ πξνγξακκάησλ.  
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ηνπ πκβνχινπ  ζα γίλεη απφ 
ίδηνπο πφξνπο ηνπ πλδέζκνπ . 
Γηα ηελ σο άλσ ππεξεζία  έρεη εθπνλεζεί ε 83/2022 ζρεηηθή κειέηε απφ ηελ 
ΣΣΤΝΓ πξνυπνινγηζκνχ 37.122,62€ (πεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%). Ζ 
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νπνία έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ’ αξηζκ.04/2022 απφθαζε Πξνέδξνπ ηνπ 
πλδέζκνπ θ.Κσλ/λνπ Λίηζα. 
Δπίζεο ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ πλδέζκνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε  
πίζησζε γηα ην έηνο 2022 χςνπο 10.000,00επξψ κε ΚΑ.00.6117.0001 κε ηίηιν 
«ινηπέο ακνηβέο εθηεινχλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ 
επαγγεικαηία». 
Δηζεγνχκαη ηελ έγθξηζε ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη δηάζεζε  Πίζησζεο γηα ηελ 
Τπεξεζία κε ηίηιν: «Τπεξεζίεο πκβνχινπ Υξεκαηνδφηεζεο θαη 
παξαθνινχζεζεο έξγσλ ζηε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2021-2027 »    
 θαη ηελ δέζκεπζε πνζνχ 10.000,00€  ζηνλ θσδηθφ ΚΑ.00.6117.0001 ηνπ 
Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ελ 
ιφγσ Τπεξεζίαο θαη ην ππφινηπν πνζφ ζα δηαηεζεί θαηά ην επφκελν 
νηθνλνκηθφ έηνο ζχκθσλα κε ηελ πξφνδν ηεο ππεξεζίαο 
  Ζ Δθηειεζηηθή επηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ  αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ 
Απουασίζει Ομόυωνα 
Δγθξίλεη α)ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ  :«Τπεξεζίεο πκβνχινπ 
Υξεκαηνδφηεζεο θαη παξαθνινχζεζεο έξγσλ ζηε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 
2021-2027 »    
β)ηελ δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ αλσηέξσ ππεξεζία χςνπο 10.000,00 επξψ 
ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.00.6117.0001 ηνπ Πξ/ζκνχ ηνπ πλδέζκνπ έηνπο 2022. Σν 
ππφινηπν πνζφ ζα δηαηεζεί θαηά ην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο ζχκθσλα κε ηελ 
πξφνδν ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο. 
 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                             ΣΑ ΜΔΛΖ 
 
ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΛΗΣΑ            ΥΡΤΟΤΛΑ ΓΑΛΟΤΝΣΕΖ 
                                                     ΑΝΑΣΑΗΟ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ 
                     
                        ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 
                    Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ 
                   
 
                      ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΛΗΣΑ 
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