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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   118/2021

   ΘΕΜΑ  14ο : Υποβολή πρότασης ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου μας στο
                        πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" στα πλαίσια της πρόσκλησης
                         ΑΤ09 με τίτλο "Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του
                        Προγράμματος". Ορισμός υπεύθυνου για την παρακολούθηση και
                        την υλοποίηση της πράξης .

Στο Λουτράκι σήμερα την  26η  του μηνός Απριλίου, του έτους 2021, ημέρα της
εβδομάδος Μ. Δευτέρα και  ώρα 9:00 (χρόνος έναρξης)  έως 9:30 (χρόνος λήξης),
πραγματοποιήθηκε  τακτική,  δια  περιφοράς  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,
σύμφωνα  με  την  από  11-03-2020  Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (Φ.Ε.Κ.
55/11.03.2020 τ.  Α'),  συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής,  μετά την  υπ'  αριθ.
5951/22-04-2021 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η
οποία νόμιμα κι  εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και  στους
Προέδρους  των  Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων  Λουτρακίου-Περαχώρας,  Αγίων
Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή έξι (6), ήτοι
Συμμετέχοντες: 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου
Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Κορδαλή  Σωτηρία,  5.Μουζάκης
Αθανάσιος, 6.Γλυκοφρύδης Ιωάννης, ο οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος, που
απουσιάζει, κ. Σταυρόπουλο Κων/νο.
Μη συμμετέχοντες: Γεωργίου Αθανάσιος, ο οποίος δεν συμμετείχε αν και κλήθηκε
νόμιμα,  καθώς  και  οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων  Λουτρακίου-
Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων. 

Επί του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η  υπ'  αριθ.  14577/24-07-2020  (ΑΔΑ:Ψ6ΘΞ46ΜΤΛ6-1ΩΕ)  ΑΤ09  Πρόσκληση  της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ
ΥΠΕΣ),  για  υποβολή  αιτήσεων  χρηματοδότησης  στο  Πρόγραμμα  Ανάπτυξης  και
Αλληλεγγύης  για  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ»  στον  ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Πολιτική Προστασία - Προστασία της Δημόσιας Υγείας - Τεχνική
Βοήθεια»  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ:  «Ωρίμανση  έργων  και  δράσεων  για  την  υλοποίηση  του
Προγράμματος»,  με  την  οποία  καλούνται  οι  Δήμοι  της  χώρας  για  την  υποβολή
προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο ανωτέρω Πρόγραμμα,  έως  31 Μαΐου
2021, κατόπιν τροποποίησής της.
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2. Η  από  13-04-2021  εισήγηση  της  Δ/νσης  Προγραμματισμού,  Οργάνωσης  και
Πληροφορικής  του  Δήμου  μας,  η  οποία  αφενός  αναφέρει ότι  στην  εν  λόγω
Πρόσκληση  ΑΤ09  ο  Δήμος  μας  έχει  δικαίωμα  να  υποβάλλει  μία  (1)  αίτηση
χρηματοδότησης,  η  οποία  θα  αφορά  την  πράξη  με  τίτλο:  «ΜΕΛΕΤΗ  ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» και ειδικότερα:
Στο Λουτράκι
Περιοχή 1: Περικλείεται από τις οδούς Ελ. Βενιζέλου, Εθν. Αντιστάσεως και Αιγαίου 
Περιοχή 2:  Η περιοχή περιμετρικά των Νηπιαγωγείων (στις οδούς Μπότσαρη και
Καποδιστρίου) και του Δημοτικού σχολείου (στην  οδό Ρήγα Φερραίου)
Περιοχή 3: Η περιοχή περιμετρικά του Δημοτικού σχολείου (στην οδό Ανδρούτσου)
και του Γυμνασίου (στην οδό Ιβύκου)
Περιοχή  4:  Η  περιοχή  κατά  μήκος  της  οδού  Ποσειδώνος  στο  Λουτράκι  και
συγκεκριμένα, το τμήμα από τη συμβολή της με την Οδό Μελίνας Μερκούρη και προς
τα νότια, για τα επόμενα 1000 μ. 
Στους Αγίους Θεοδώρους
Περιοχή 5:  Η περιοχή περιμετρικά του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού σχολείου
(στις οδούς Κρομμύωνος και Αναπαύσεως)
Περιοχή 6:  Η περιοχή περιμετρικά του Γυμνασίου – Λυκείου στην οδό Κρομμύωνος
κοντά στον σταθμό του Προαστιακού
κι αφετέρου τονίζει ότι οι δράσεις της Πρόσκλησης ΑΤ09 κρίνονται αναγκαίες για τον
Δήμο μας, καθώς αφορούν σε σημαντικές μελέτες που θα ωριμάσουν στη συνέχεια
τα αντίστοιχα έργα, βελτιώνοντας αισθητά την ποιότητα και τη ζωή των πολιτών και
των επισκεπτών του,
οπότε προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να προβεί 
1) στην Αποδοχή των όρων της εν λόγω πρόσκλησης
2) στην Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης στο ανωτέρω Πρόγραμμα 
3) στην  Εξουσιοδότηση  εκπροσώπου  του  Δήμου  ως  αρμόδιο  επικοινωνίας  και
Υπεύθυνο για την υλοποίηση της πρότασης
4) στην Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για όλες τις απαραίτητες ενέργειες υποβολής
της πρότασης σύμφωνα με τους όρους της.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3
του Ν. 4623/2019 και απέχοντος του κ. Γλυκοφρύδη Ιωάννη

A π ο φ α σ ί ζ ε ι       Ο μ ό φ ω ν α

1. Αποδέχεται  τους όρους της υπ'  αριθ.  14577/24-07-2020  (ΑΔΑ:Ψ6ΘΞ46ΜΤΛ6-1ΩΕ,
όπως  έχει  τροποποιηθεί)  ΑΤ09  Πρόσκλησης  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  και
Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ).
2. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου μας στο
πλαίσιο  της  πρόσκλησης   ΑΤ09 του  Προγράμματος  «ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ»  του
άξονα  προτεραιότητας  «Πολιτική  Προστασία  -  Προστασία  της  Δημόσιας  Υγείας  -
Τεχνική Βοήθεια» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του
Προγράμματος»  και  συγκεκριμένα  τη  την  πράξη  με  τίτλο:  «ΜΕΛΕΤΗ  ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ».
3. Ορίζει  τον  δημοτικό  υπάλληλο  κ.  ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟ  ΙΩΑΝΝΗ,  κλάδου  ΠΕ3  –
Πολιτικών Μηχανικών, ως αρμόδιο επικοινωνίας και Υπεύθυνο για την υλοποίηση της
πρότασης.
4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για όλες τις απαραίτητες ενέργειες υποβολής της
πρότασης σύμφωνα με τους όρους της.



Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   118/2021

            Ο Πρόεδρος                      Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής                      ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος 
             Δήμαρχος
                                                                                  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος

                                                                        ΚΟΡΔΑΛΗ Σωτηρία
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ
                                                                                  ΜΟΥΖΑΚΗΣ Αθανάσιος 

                                                                                  ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ Ιωάννης
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