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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 3 

της  10ης  Φεβρουαρίου 2015 
 

Αριθμός Απόφασης 23 
 

Θ Ε Μ Α  2ο : α) Αποδοχή της ένταξης & χρηματοδότησης από το 
              ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του έργου “Βελτίωση εξοπλισμού 
              παιδικών χαρών στον Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. 
              Θεοδώρων”, β) Ορισμός υπευθύνου της Πράξης και  
               γ) ορισμός υπόλογου διαχειριστή της Πράξης. 

 
 

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 10η  του μηνός 
Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 17:30, 
συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 1931/06-
02-2015 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 δεκαέξι 
(16), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Πέρρας Σωτήριος, 
3.Νικολάου Σωτήριος, 4.Γεωργίου Αθανάσιος, 5.Πρωτοπαππά Μαρία, 
6.Λογοθέτης Κων/νος, 7.Ασημακόπουλος Χρήστος, 8.Μουζάκης Αθανάσιος, 
9.Θυμής Φίλιππος, 10.Ράτης Σπυρίδων, 11.Δόσχορης Κων/νος, 
12.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 13.Σπύρου Κων/νος, 14.Παντελέου Κων/νος, 
15.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 16.Στάμου Δημήτριος. 
   

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγ. 
Θεοδώρων & Ισθμίας, ήτοι κα Βενετσάνου Ελένη, κ. Κωνσταντής - 
Σκουλικαρίτης Αριστείδης και κ. Δήμου Κων/νος αντίστοιχα, καθώς και ο 
Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης.   
 



Α π ό ν τ ε ς: 1.Βλάσσης Ευάγγελος, 2.Θυμής Μιχαήλ, 3.Κορδαλή Σωτηρία, 
4.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 5.Στάμου Γεώργιος, 6.Παύλου Παύλος, 
7.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 8.Βαρελάς Παναγιώτης, 9.Γεωργίου 
Χαράλαμπος, 10.Θεοδώρου Αγγελική, 11.Λάμπρου Κων/νος, οι οποίοι δεν 
προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
 
      Επί του 2ου 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. 83.6/2014 (ΑΔΑ:6Χ7346Ψ844-Θ5Α) Απόφαση Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. 
Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής 
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη των έργων στο 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Π.Τ. «Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων 2012-
2015», σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 20/2013 πρόσκλησης.  
2. Η υπ’ αριθ. 84.11/23-12-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του  
Ν.Π.Δ.Δ. Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΚΑ, με την οποία αντικαταστάθηκε το 
ενταγμένο στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων 
2012 - 2015», σε συνέχεια της πρόσκλησης 20/2013, έργο του Δήμου 
Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων με τίτλο «Κατασκευή γηπέδου 
καλαθοσφαίρισης στο Λουτράκι (Κέντρο Υγείας)», προϋπολογισμού 
116.121,84 € από το έργο με τίτλο «Βελτίωση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών 
στο Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων» με συνολικό 
προϋπολογισμό 180.000,00 €. 
3. Η με αριθ. πρωτ. 419/26-01-2015 (ορθή επανάληψη) Απόφαση του 
Προέδρου του Πράσινου Ταμείου (Π.Τ.), περί ένταξης του έργου του Δήμου 
μας, με τίτλο «Βελτίωση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών στο Δήμο Λουτρακίου - 
Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων», προϋπολογισμού 180.000,00 €, στο 
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 
2012-2015», με κωδικό έργου 14-12-51-286-01/84.11.  
Η ανωτέρω απόφαση θα έχει ισχύ μέχρι 31-12-2015 και ο Δήμος μας 
υποχρεούται να προσκομίσει υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπό 
του το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων (ΣΑΠΟ). Μετά την εκπνοή της ανωτέρω 
προθεσμίας, η χρηματοδότηση του έργου θα είναι δυνατή μόνον εφ’ όσον το 
έργο εξελίσσεται ομαλά, μετά από σχετικό αίτημα του δικαιούχου Δήμου προς 
το Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου για χορήγηση προθεσμίας παράτασης 
ολοκλήρωσης του έργου κι εφόσον δοθεί σχετική έγκριση από το Δ.Σ. του 
Π.Τ. 
4. Το με αριθ. πρωτ. Δήμου  μας 1498/29-01-2015 έγγραφο του Πράσινου 
Ταμείου, με το οποίο διαβιβάστηκε στο Δήμο μας η ανωτέρω απόφαση 
ένταξης του εν λόγω έργου καθώς και το νέο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων, 
προς υπογραφή, και με το οποίο  
 διευκρινίζεται ότι ο Φορέας, ήτοι ο Δήμος μας, εντός διαστήματος 30 

ημερών, από τη λήψη της απόφασης, υποχρεούται στην υποβολή 
επικαιροποιημένου τεχνικού δελτίου και επικαιροποιημένης μελέτης σε 
ηλεκτρονική μορφή. 

 υπενθυμίζεται ότι για την υλοποίηση του έργου είναι απαραίτητο να 
τηρείται η Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία και ότι με το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 
160 Α/8-8-2014) ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών. 



 επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η τήρηση των όρων δημοσιότητας, 
όπως αυτοί αναφέρονται στο κεφάλαιο 4 του Οδηγού Διαχείρισης του 
Προγράμματος (ανάρτηση προσωρινής και μόνιμης πινακίδας, αφίσες, 
έντυπα, ανακοινώσεις κλπ., όπου θα συμπεριλαμβάνονται απαραιτήτως η 
αναφορά χρηματοδότησης, το λογότυπο και η ονομασία του Πράσινου 
Ταμείου.   

5. Το από 5-02-2015 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας προς το Δ.Σ., με το 
οποίο ζητούν: 
 την αποδοχή της ένταξης του εν λόγω έργου  
 τον ορισμό υπεύθυνου της πράξης 
 τον ορισμό υπολόγου διαχειριστή της πράξης 
 

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    ο μ ό φ ω ν α 
 

1. Αποδέχεται την ένταξη του έργου με τίτλο «Βελτίωση εξοπλισμού 
Παιδικών Χαρών στο Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων 
Θεοδώρων», προϋπολογισμού 180.000,00 €, στο Χρηματοδοτικό 
Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» - 
Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση Αστικών Υποδομών» - μέτρο 2.2 
«Βελτίωση αστικού εξοπλισμού» για το έτος 2014  

2. Ορίζει  τον κ. Μελέτη Κωνσταντίνο - υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, κλάδου ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών, ως 
υπεύθυνο της πράξης  

3. Ορίζει  τον κ. Δόσχορη Κωνσταντίνο – υπάλληλο της Δ/νσης Οικ/κών 
Υπηρεσιών, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών, ως υπόλογο διαχειριστή της εν 
λόγω πράξης.  

4.  Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή του νέου Συμφώνου 
Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης της ανωτέρω Πράξης (ΣΑΠΟ). 

 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 23/2015. 
 

                     Ο Πρόεδρος                                                      Τα Μέλη 
 (΄Επονται υπογραφές) 

 

Ακριβές Αντίγραφο 
Λουτράκι 11 Φεβρουαρίου 2015 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
 

 


