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Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 3
της 14ης Φεβρουαρίου 2020

  Αριθμός  Απόφασης  11

ΘΕΜΑ 4ο: Αποδοχή ένταξης & χρηματοδότησης από το ΥΠ.ΕΣ. 
                 (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) του έργου: "Βελτίωση 
                 της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 
                 εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας
                 Αγ. Θεοδώρων". Ορισμός υπευθύνου και υπολόγου
                 διαχειριστή της Πράξης.
                      
Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 14η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους
2020,  ημέρα  της  εβδομάδος  Παρασκευή  και  ώρα  14:00,  συνήλθε  σε  τακτική
συνεδρίαση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  μετά  την  υπ'  αριθ.  2149/10-02-2020
πρόσκληση του Προέδρου του κ. Θυμή Φίλιππα, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα
επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
87/7-6-2010),  περί  “Νέας  Αρχιτεκτονικής  της  Αυτοδιοίκησης  &  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως τροποποιήθηκαν
με εκείνες του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο,
στους  προέδρους  συμβουλίων  των  κοινοτήτων  Λουτρακίου  -  Περαχώρας,
Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων & Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο
οποίος ήταν  παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα
της ημερήσιας διάταξης.

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία,  δεδομένου  ότι  επί
συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαοκτώ
(18), ο κ. Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Θυμής Φίλιππος – Πρόεδρος, 2.Ασημακόπουλος Χρήστος, 3.
Βασιλείου  Βασίλειος,  4.  Βασιλείου  Δημήτρης,  5.Δρίτσας  Αλκιβιάδης,  6.Ζερβός
Κων/νος, 7.Καραπανάγος Ιωάννης, 8.Κορδαλή Σωτηρία, 9.Λογοθέτης Κων/νος,
10.Μουζάκης Αθανάσιος, 11.Παντελέου Κων/νος, 12.Παπαθανασίου Αθανάσιος,
13.Πέρρας  Σωτήριος,  14.Πέτρου  Θεόδωρος,  15.Πρωτονοτάριος  Δημήτριος,
16.Ράτης Σπυρίδων, 17.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 18.Σταυρόπουλος Κων/νος.

Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων
Λουτρακίου  -  Περαχώρας  &  Ισθμίας  κ.κ.  Σακέλλης  Μάριος  και  Γκεζερλής
Γεώργιος, αντίστοιχα.

Α π ό ν τ ε ς: 1.Γεωργίου Αθανάσιος, 2.Δέδες Δημήτριος, 3.Δήμου Κων/νος,
4.Κόντη  Κασσιανή,  5.Κοντός  Γεώργιος,  6.Νικολάου  Σωτήριος,  7.Πέτρου
Παναγιώτης,  8.Πρωτοπαππά  Μαρία,  9.Σακελλαρίου  Ευθύμιος,  οι  οποίοι  δεν
προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Από  τη  συνεδρίαση  απουσίαζαν  και  οι  πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των
Kοινοτήτων Αγ. Θεοδώρων & Πισίων, ήτοι οι κ.κ. Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης
Αριστείδης και Λάμπρου Δημήτριος, αντίστοιχα.

Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από την συζήτηση
δύο έκτακτων καθώς και την πρόταξη του τελευταίου θέματος αυτής σε τρίτο) ο κ.
Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο
περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ΄ αριθ. 40411/02-08-2018 Πρόσκληση ΙV του Τμήματος Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων & Διαχείρισης Π.Δ.Ε. της Δ/νσης Οικονομικών Τοπ. Αυτο/σης &
Αναπτυξιακής  Πολιτικής  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  προς  τους  Δήμους  της
χώρας,  για  υποβολή  αιτημάτων  ένταξης  στο  Πρόγραμμα  "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ",  με
Άξονα Προτεραιότητας «Δράσεις για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» με
τίτλο  "Βελτίωση  της  πρόσβασης  σε  γεωργική  γη  και  κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις", που αφορά τη χρηματοδότηση μεταξύ άλλων και του Δήμου μας
με  ανώτατο  ποσό  χρηματοδότησης  από  το  Πρόγραμμα  να  ανέρχεται  σε
#700.000,00# € (προ ΦΠΑ).
2. Η  υπ΄αριθ.  247/2018  (με  ΑΔΑ:  Ψ49ΔΩΛ3-ΚΓΔ)  Απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή αίτησης  ένταξης του
Δήμου μας στη ανωτέρω Πρόσκληση.
3. Η  υπ΄αριθ.  41707/30-05-2019  (με  ΑΔΑ:  6ΘΡ8465ΧΘ7-7ΙΘ)  Απόφαση  του
Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη πράξης του Δήμου μας
με  τίτλο  «Βελτίωση  της  πρόσβασης  σε  γεωργική  γη  και  κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις  στο  Δήμο  Λουτρακίου  -  Περαχώρας  -  Αγ.  Θεοδώρων  στο
Πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  Ι»  στο  εν  λόγω  χρηματοδοτικό  πρόγραμμα.  Η
χρηματοδότηση  του  έργου  πραγματοποιείται  μέσω  επενδυτικού  δανείου,  που
χορηγείται  από  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  συνομολογείται  με
δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών
και  Δανείων  και  αποπληρώνεται  από  πόρους  του  Προγράμματος  Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, ανέρχεται  δε στο ποσό των
#842.000,00# €.
4. Το από 10-02-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου
μας προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με το οποίο προτείνεται να: 
α. Αποδεχτεί την ένταξη και χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών στο
πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του  έργου: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική
γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ.
Θεοδώρων», συνολικού προϋπολογισμού 842.000,00 € . 
β. Ορίσει υπεύθυνο της Πράξης τον Δημοτικό Υπάλληλο Kαπετανόπουλο Ιωάννη.
γ. Ορίσει υπόλογο διαχειριστή της Πράξης τον Δημοτικό Υπάλληλο Κωνσταντίνο
Δόσχορη.
δ. Εξουσιοδοτήσει τον κ. Δήμαρχο για όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με
το θέμα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και τις
διατάξεις  του  άρθρου 65 του Ν.3852/2010,  μετά από διαλογική συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     κατά     Π λ ε ι ο ψ η φ ί α
(μειοψηφούντος του κ. Ασημακόπουλου Χρήστου)

1. Αποδέχεται  την  ένταξη  και  την  χρηματοδότηση  από  το  Πρόγραμμα
"ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  Ι",  Άξονας  Προτεραιότητας  «Δράσεις  για  την  βελτίωση  της
αγροτικής οδοποιίας» με τίτλο "Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και
κτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις",  του  έργου:  "Βελτίωση  της  πρόσβασης  σε
γεωργική  γη  και  κτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις  στο  Δήμο  Λουτρακίου  -



Περαχώρας  -  Αγ.  Θεοδώρων",  με  συνολικό  ποσό  χρηματοδότησης  ύψους
#842.000,00# €.

2. Ορίζει ως υπεύθυνο της Πράξης τον Δημοτικό Υπάλληλο κ. Kαπετανόπουλο
Ιωάννη, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών. 

3. Ορίζει ως Υπόλογο Διαχειριστή του εν λόγω έργου τον επίσης δημοτικό
υπάλληλο κ. ΔΟΣΧΟΡΗ Κωνσταντίνο, κλάδου ΔΕ1 - Διοικητικών. 

4.  Εξουσιοδοτεί τον  κ.  Δήμαρχο  προκειμένου  να  υπογράψει  τα  έγγραφα
συμμετοχής, καθώς και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με
το θέμα.

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  11/2020.

Ο Πρόεδρος                  Τα Μέλη
(έπονται υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 21 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
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