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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ –
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 15
της 12ης Ιουλίου 2019
Αριθμός Απόφασης 198
ΘΕΜΑ 1ο (μοναδικό): Αποδοχή ένταξης της Πράξης "Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου
Λουτρακίου" στο Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία". Ορισμός υπόλογου διαχειριστή της
Πράξης και υπολόγου διαχειριστή του λογαριασμού της.
Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 12η του μηνός Ιουλίου του έτους 2019,
ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 6:30 μ.μ., συνήλθε σε έκτακτη
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 13007/12-07-2019
πρόσκληση του Προέδρου του κ. Στάμου Γεωργίου, 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", σε καθέναν Δημοτικό
Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου
- Περαχώρας, Ισθμίας, Αγίων Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής
κοινότητας 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 είκοσι τρία
(23), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Στάμου Γεώργιος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος,
3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Πέρρας Σωτήριος, 5.Ράτης Σπυρίδων,
6.Παντελέου Κων/νος, 7.Βλάσσης Ευάγγελος, 8.Θυμής Μιχαήλ, 9.Θυμής
Φίλιππος, 10.Κορδαλή Σωτηρία, 11.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 12.Πρωτοπαππά
Μαρία, 13.Σπύρου Κων/νος, 14.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 15.Γεωργίου
Χαράλαμπος. 16.Λογοθέτης Κων/νος, 17.Μουζάκης Αθανάσιος, 18.Δόσχορης
Κων/νος, 19.Κοφινάς Ηλίας, 20.Ασημακόπουλος Χρήστος, 21.Νικολάου
Σωτήριος, 22.Πέτρου Παναγιώτης, 23.Παύλου Παύλος.
Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των
Συμβουλίων των Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγ. Θεοδώρων και Ισθμίας ήτοι
κ. Δρίτσας Δημήτριος, κ. Κωνσταντής – Σκουλικαρίτης Αριστείδης και κ. Δήμου
Κων/νος αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τ.Κ. Πισίων, κ.
Γκίκας Ιωάννης.

Α π ό ν τ ε ς: 1.Βαρελάς Παναγιώτης, 2.Θεοδώρου Αγγελική, 3.Γεωργίου
Αθανάσιος, 4.Πέτρου Θεόδωρος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
νόμιμα
Μετά την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι
κλήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του
ανωτέρω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, λόγω ύπαρξης
προθεσμιών για την υλοποίηση της εν λόγω Πράξης και της πολυπλοκότητας των
διαδικασιών που απαιτείται να ακολουθηθούν.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι καλώς συνεδριάζει
έκτακτα, αποφαινόμενο για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3582/2010.
Ακολούθως και επί του θέματος αυτού, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ' αριθμ. 336/26-11-2018 (ΑΔΑ 64ΨΚΩΛ3-Ω36) Απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου, περί α) υποβολής πρότασης για ένταξη του Δήμου μας
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία", Άξονας προτεραιότητας 01 "Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με
Τομεακές προτεραιότητες", 01Σ "Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές
προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)", με κωδικό Πρόσκλησης 098 (Α/Α
ΟΠΣ: 2658) και με τίτλο: "ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ", η οποία θα
υποβαλλόταν από τον Δήμο ως δικαιούχο σε συνεργασία με το Επιμελητήριο
Κορινθίας (συνδικαιούχο) και με τίτλο "ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - OPEN MALL ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ", β) ορισμού της υπαλλήλου κας.
Στεργίου Αθηνάς - Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τμήματος Τεχνικών Έργων της
Δ.Τ.Υ. του Δήμου, Κλάδου ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ως Υπεύθυνης ομάδας
έργου παρακολούθησης και υλοποίησης της εν λόγω Πράξης και γ)
εξουσιοδότησης του κ. Δημάρχου για την υπογραφή των εγγράφων συμμετοχής
και την ανάληψη όλων των απαιτούμενων σχετικών ενεργειών.
2.Η υπ' αριθμ. 337/26-11-2018
(ΑΔΑ ΩΚΤΖΩΛ3-4ΧΘ) Απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής συνεργασίας του Δήμου μας με το
Επιμελητήριο Κορινθίας για την υποβολή από κοινού της ανωτέρω πρότασης,
υπογραφής σχετικού Μνημονίου συνεργασίας
και εξουσιοδότησης του κ.
Δημάρχου για την υπογραφή αυτού.
3.Το τεχνικό δελτίο της Πράξης "Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λουτρακίου".
4.Η υπ' αριθμ. 4314/1476/Α3/28-06-2019 (με αριθμ. πρωτ. Δήμου μας
12987/11-07-2019) Απόφαση της Ειδικής Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ
ΕΤΠΑ και ΤΣ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης), περί
ένταξης της Πράξης "Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λουτρακίου" με Κωδικό ΟΠΣ
5037877 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία 2014 - 2020", η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το συνολικό κόστος αυτής ανέρχεται
στο ποσό των 1.748.600,00 € που κατανέμεται στον Δήμο μας (ποσό
1.500.000,00 €) και στο Επιμελητήριο Κορινθίας (ποσό 248.600,00 €).
Αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης αυτής αποτελεί το Παράρτημα 1 όπου
αναγράφονται οι υποχρεώσεις τις οποίες οφείλει ο δικαιούχος να τηρήσει.
5.Το από 11/07/2019 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας προς το Δημοτικό
Συμβούλιο, με το οποίο, κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται:
 η αποδοχή της ένταξης της εν λόγω Πράξης
 ο ορισμός υπεύθυνου Υπολόγου Διαχειριστή της

 ο ορισμός υπεύθυνου Υπολόγου Διαχειριστή του Λογαριασμού αυτής
Ακολούθως ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ασημακόπουλος δήλωσε ότι δεν
θα ψηφίσει το θέμα, καθώς θεωρεί ότι στα πλαίσια της εν λόγω Πράξης το
Επιμελητήριο αναλαμβάνει μεγαλύτερη πρωτοβουλία σε σχέση με τον Δήμο και
ότι θα γινόταν καλύτερη διαχείριση του ποσού της χρηματοδότησης (σε σχέση με
αυτή που προτάθηκε από το Επιμελητήριο) σε περίπτωση που συνεργάζονταν
αρμόδιοι φορείς του Δήμου μας (π.χ. επαγγελματίες, Εργατικό Κέντρο κλπ)
To 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)
1.Αποδέχεται την ένταξη της Πράξης "Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου
Λουτρακίου" στον άξονα προτεραιότητας "Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με
Τομεακές προτεραιότητες" του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία", συνολικού προϋπολογισμού εγγραφής στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) (ΣΑ Ε1551 2019ΣΕ15510087) ποσού 1.500.000,00 €
2.Αποδέχεται τους όρους της Απόφασης Ένταξης για την υλοποίηση της
Πράξης σύμφωνα με αυτούς και τον χρονικό προγραμματισμό της καθώς και τις
υποχρεώσεις που απορρέουν για τον Δήμο ως δικαιούχο και οι οποίες
αναφέρονται στη σχετική Απόφαση Ένταξης.
3. Ορίζει
 τη δημοτική υπάλληλο κα ΣΤΕΡΓΙΟΥ Αθηνά του Δημοσθένη, κλάδου ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, - αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών
Έργων ως υπεύθυνη Υπόλογο Διαχειρίστρια της εν λόγω Πράξης και
 τον δημοτικό υπάλληλο κ. ΔΟΣΧΟΡΗ Κωνσταντίνο του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ1
Διοικητικών, ως υπεύθυνο Υπόλογο Διαχειριστή του Λογαριασμού αυτής.
Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 198/2019
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
(΄Επονται υπογραφές )
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 17 Ιουλίου 2019
Ο Πρόεδρος Δ.Σ
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