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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ –
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 27
της 21ης Δεκεμβρίου 2017
Αριθμός Απόφασης 302
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Προγραμματικής Συμφωνίας Δήμου - ΚΤΕΛ
για εκτέλεση δρομολογίων. Ένταξη της Δράσης στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου.
Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017,
ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 17:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 27604/15-12-2017 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, 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 δεκαπέντε (15), ο κ.
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Πρωτοπαππά Μαρία,
3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Ράτης Σπυρίδων, 5.Πέρρας Σωτήριος, 6.Παντελέου
Κων/νος, 7.Θυμής Φίλιππος, 8.Νικολάου Σωτήριος, 9.Παπαθανασίου Αθανάσιος,
10.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 11.Σπύρου Κων/νος, 12.Λογοθέτης Κων/νος,
13.Μουζάκης Αθανάσιος, 14.Πέτρου Θεόδωρος, 15.Ασημακόπουλος Χρήστος.
Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων
των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου – Περαχώρας & Αγίων Θεοδώρων, ήτοι κκ.
Βενετσάνου Ελένη & Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης, αντίστοιχα, καθώς και
ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης.
Α π ό ν τ ε ς: 1.Γεωργίου Αθανάσιος, 2.Θυμής Μιχαήλ, 3.Βλάσσης Ευάγγελος,
4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Στάμου Γεώργιος, 6.Παύλου Παύλος, 7.Πρωτονοτάριος
Δημήτριος, 8.Γεωργίου Χαράλαμπος, 9.Βαρελάς Παναγιώτης, 10.Δόσχορης Κων/νος,
11.Κοφινάς Ηλίας, 12.Θεοδώρου Αγγελική, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
νόμιμα.
Από την παρούσα συνεδρίαση απουσίαζε και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας κ. Δήμου Κων/νος, ο οποίος δεν προσήλθε αν και
κλήθηκε νόμιμα.

Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση
οποιουδήποτε θέματος προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κοφινάς Ηλίας, ο
οποίος και αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 6ου θέματος αυτής.
Πριν τη συζήτηση του 3ου θέματος προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ.
Βλάσσης Ευάγγελος, ο οποίος παρέμεινε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.
Πριν τη συζήτηση του 4ου θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κκ.
Γεωργίου Χαράλαμπος, Βαρελάς Παναγιώτης & Θυμής Μιχαήλ, οι οποίοι παρέμειναν
έως το τέλος της συνεδρίασης, ενώ αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πέρρας
Σωτήριος, που απουσίαζε έως και το τέλος της συνεδρίασης.
Επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Το από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος «Ειδικό Σχέδιο Δράσης της
Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 "Βιώσιμες Πόλεις - Μαθιός Καρλαύτης" του
Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος
Ανάπτυξη"», όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι οποιοσδήποτε από τους
δικαιούχους Δήμους δύναται να συνάψει "Προγραμματική Συμφωνία" έως 5ετούς
διάρκειας, με τοπικό φορέα εκτέλεσης παροχής συγκοινωνιακού έργου και να την
υποβάλλει προς έγκριση στην οικεία Περιφέρεια, η οποία εφόσον το αποφασίσει θα
χρηματοδοτήσει το εν λόγω έργο.
Στην εν λόγω Προγραμματική Συμφωνία θα περιλαμβάνονται:
 το αντικείμενο του συγκοινωνιακού έργου
 η διάρκεια
 το συμβατικό τίμημα
 η διαχείριση εσόδων
 ο τρόπος πληρωμής
 οι υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου.
Ο δικαιούχος Δήμος δύναται να αναθέσει σε φορέα, που εκτελεί συγκοινωνιακό
έργο στην περιοχή του, γραμμές δημοτικής συγκοινωνίας, σύμφωνα με τον
κανονισμό 1370/2007 της ΕΕ και τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.2963/2001.
2. Η υπ' αριθ. 26707/05-12-2017 σχετική με την ανωτέρω δράση εισήγηση της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης, η οποία διαβιβάστηκε προς την
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης με το υπ' αριθ. 26684/05-12-2017 έγγραφό της για
λήψη σχετικής απόφασης .
3. Η υπ' αριθ. 2/18-12-2017 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, με
την οποία αφού έλαβε υπόψη της τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης και της Προέδρου της - Αντιδημάρχου κας
Πρωτοπαππά Μαρίας γνωμοδότησε θετικά επί της συμμετοχής του Δήμου μας στο
εν λόγω μελλοντικό πρόγραμμα του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
4. Η από 14-12-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών
Δόμησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο με την οποία, εφόσον εξασφαλισθεί η σχετική
χρηματοδότηση, θα εκτελούνται στο Δήμο μας τα κάτωθι προτεινόμενα δρομολόγια:
 Λουτράκι - Περαχώρα - Πίσσια - Σχοίνος
Το δρομολόγιο θα εκτελείται κατά τους χειμερινούς και θερινούς μήνες με συχνότητα
δύο (2) φορές την εβδομάδα (μετάβαση και επιστροφή).
 Κυρα Βρύση - Επ.Ο. Επιδαύρου - Ισθμία - Γαλότα - Ισθμός - Λουτράκι
Το δρομολόγιο θα εκτελείται κατά τους χειμερινούς και θερινούς μήνες με
συχνότητα δύο (2) φορές την εβδομάδα (μετάβαση και επιστροφή).
 Άγιοι Θεόδωροι (hotel Siagas) - Άγιοι Θεόδωροι - Σουσσάκι - Καλαμάκι - Λουτράκι
Το δρομολόγιο θα εκτελείται κατά τους χειμερινούς και θερινούς μήνες με συχνότητα
δύο (2) φορές την εβδομάδα (μετάβαση και επιστροφή).

 Γραμμή 1 Λουτρακίου: Ζουμπέκας - Οικισμός Φιλοθέη - Γερμανικός Δρόμος - Επ.
Οδός Ισθμού Λουτρακίου Περαχώρας - Οδός Σχολής Μηχανικού - Casino - Οδός
Αιγαίου - Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου - Πλατεία 25ης Μαρτίου.
Το δρομολόγιο θα εκτελείται κατά τους χειμερινούς και θερινούς μήνες με συχνότητα
δύο (2) φορές την εβδομάδα.
 Γραμμή 2 Λουτρακίου: Πλατεία 25ης Μαρτίου - Οδός Καραϊσκάκη - Οδός Μάτση Γερμανικός Δρόμος - Οδός Δημοσίων Υπαλλήλων - Οικισμός Ειρήνη - Οικισμός
Καλλιθέα - Επιστροφή από οδό Δημοσίων Υπαλλήλων - Αριστερά προς
Αστυνομία - Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου - Πλατεία 25ης Μαρτίου - Καταρράκτες.
Το δρομολόγιο θα εκτελείται κατά τους χειμερινούς μήνες με συχνότητα δύο (2)
φορές την εβδομάδα, ενώ κατά τους θερινούς θα εκτελείται δύο (2) φορές την
εβδομάδα με σημείο κατάληξης αντί τους Καταρράκτες, την περιοχή Νεράιδα.
Επίσης με την παρούσα εισήγηση προτείνεται η ένταξη της δράσης στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου και η έγκριση της σχετικής Προγραμματικής
Συμφωνίας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, 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. Γεωργίου Χαράλαμπου)
1. Εγκρίνει την Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Δήμου μας και της Α.Ε. ΚΤΕΛ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ νομίμως εκπροσωπουμένης, αντικείμενο της οποίας θα είναι η εκτέλεση
του εις το προοίμιο περιγραφόμενου συγκοινωνιακού έργου, σύμφωνα με τον
κανονισμό 1370/2007 της ΕΕ και τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.2963/2001
καθώς και του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον &
Αειφόρος Ανάπτυξη - Ειδικό Σχέδιο Δράσης της Προγραμματικής Περιόδου 20142020 "Βιώσιμες Πόλεις - Μαθιός Καρλαύτης", χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών και
συνολικού ετήσιου κόστους #80.788,00# €, κατόπιν εξασφάλισης της σχετικής
χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
2. Τροποποιεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου εντάσσοντας το εν λόγω
Συγκοινωνιακό Έργο.
Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 302/2017.
Ο Πρόεδρος
(΄Επονται υπογραφές)
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 22 Δεκεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
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