HM1: 26-09-2018 01:17:57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 23
της 24ης Σεπτεμβρίου 2018
Αριθμός Απόφασης 247
Θ Ε Μ Α 2ο:΄Εγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
που αφορά ‘’Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 24η του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους
2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 06:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. 14902/20-09-2018
πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, 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, Αγ. 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 δεκατέσσερα (14), ο κ.
Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Κοφινάς Ηλίας – Αντιπρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3..Θυμής
Φίλιππος, 4.Παντελέου Κων/νος, 5.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 6.Πέρρας Σωτήριος,
7.Ράτης Σπυρίδων, 8.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 9.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 10.Στάμου
Γεώργιος, 11.Παύλου Παύλος, 12.Λογοθέτης Κων/νος, 13.Μουζάκης Αθανάσιος,
14.Πέτρου Θεόδωρος.
Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των
Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων και Ισθμίας, Κωνσταντής – Σκουλικαρίτης Αριστείδης και Δήμου
Κων/νος αντίστοιχα, και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τ.Κ. Πισίων, Γκίκας
Ιωάννης.
Α π ό ν τ ε ς:1. Πέτρου Παναγιώτης – Πρόεδρος, 2.Γεωργίου Αθανάσιος, 3.Θυμής
Μιχαήλ,
4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Νικολάου Σωτήριος, 6.Πρωτοπαππά Μαρία,
7.Σπύρου Κων/νος, 8.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 9.Βαρελάς Παναγιώτης,
10.Γεωργίου Χαράλαμπος, 11.Δόσχορης Κων/νος, 12.Θεοδώρου Αγγελική,
13.Ασημακόπουλος Χρήστος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ.
Λουτρακίου – Περαχώρας, Βενετσάνου Ελένη.
Μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε
θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Πρωτοπαππά Μαρία, Ασημακόπουλος
Χρήστος και Θυμής Μιχαήλ.

Κατά τη διάρκεια της προημερησίας συζήτησης που ακολούθησε για διάφορα
θέματα, αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Παύλου Παύλος, Πρωτοπαππά Μαρία,
Πέρρας Σωτήριος, Στάμου Γεώργιος και Ασημακόπουλος Χρήστος.
Στο σημείο αυτό ο κ. Αντιπρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι η
συνεδρίαση συνεχίζεται κανονικά και ότι για τη συζήτηση και λήψη απόφασης
επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τυχγάνουν εφαρμογής οι διατάξεις
της παρ. 6 του άρθρου 96 του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Συζητουμένου του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Αντιπρόεδρος
έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής :
1.Την υπ΄αριθμ. 40411/02-08-2018 (ΑΔΑ 67ΛΗ465ΧΘ7-6ΤΙ) Πρόσκληση !V
του Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή αιτημάτων ένταξης στο Πρόγραμμα
‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ’’ στον ΄Αξονα προτεραιότητας ‘’Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής
οδοποιϊας’’ με τίτλο ‘’Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις’’.
2.Την από 10-09-2018 εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης
και Πληροφορικής σχετικά με την έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ σύμφωνα με την ανωτέρω Πρόσκληση στην οποία αναφέρονται τα
εξής :
‘’Σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
του
Υπουργείου Εσωτερικών στον άξονα προτεραιότητας «Δράσεις για την βελτίωση της
αγροτικής οδοποίας» με τίτλο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» ο Δήμος μας καλείται να υποβάλει πρόταση
προκειμένου να ενταχθεί στο εν λόγω πρόγραμμα . Η πρόσκληση αφορά τη
χρηματοδότηση των δήμων για την βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με στόχο την μείωση του κόστους μεταφοράς των
προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων
,καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων
Η επιλεξιμότητα των δαπανών , οι οδηγίες υποβολής αιτήσεων
-δικαιολογητικά ένταξης ,η διαδικασία επιλογής και ένταξης ,οι διαδικασίες
υλοποίησης -χρηματοδότησης και οι διαδικασίες κλεισίματος -αξιολόγησης
περιγράφονται στην 40411/2-8-2018 Πρόσκληση ΙV του Υπουργείου Εσωτερικών
Ο Δήμος μας θα διεκδικήσει χρηματοδότηση ύψους 700.000€ (προ ΦΠΑ)
Σύμφωνα με την συνημμένη πρόσκληση το αίτημα ένταξης του Δήμου στο
πρόγραμμα συνοδεύεται από
Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
περί
συμμετοχής του Δήμου σε αυτό , η οποία λαμβάνεται στη συνεδρίαση του
οργάνου με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύεται μετά
την έκδοση της απόφασης ένταξης, για την συνομολόγηση επενδυτικού δάνειο με
τους όρους της ΚΥΑ 13022 (ΦΕΚ 1377/Β/24-4-2018)
Κατόπιν αυτών εισηγούμαστε
1. Την αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου σύμφωνα με τους όρους που
περιγράφονται
στην 40411/2-8-2018
Πρόσκληση ΙV του Υπουργείου
Εσωτερικών , για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Υπουργείου Εσωτερικών άξονα προτεραιότητας «Δράσεις για
την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» με τίτλο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε
γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»
2. Την εξουσιοδότησή του προς τον Δήμαρχο να υπογράψει τα έγγραφα συμμετοχής
καθώς και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με το θέμα’’.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και τις διατάξεις
του άρθρου 65 του ν. 3852/2010, μετά από συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων μεταξύ
των μελών του,
Αποφασίζει - Ομόφωνα

1.Αποδέχεται τη συμμετοχή του Δήμου στην υπ΄αριθμ. 40411/02-08-2018
(ΑΔΑ 67ΛΗ465ΧΘ7-6ΤΙ) Πρόσκληση !V του Υπουργείου Εσωτερικών για την
υποβολή αίτησης ένταξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΄Αξονας προτεραιότητας
‘’Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιϊας’’ με τίτλο ‘’Βελτίωση της
πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις’’.
2.Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υπογράψει τα έγγραφα συμμετοχής
καθώς και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με το θέμα.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 247/2018.
Ο Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη
(΄Επονται υπογραφές )
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 27 Σεπτεμβρίου 2018.
Ο Αντιπρόεδρος

Κοφινάς Ηλίας
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