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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 20 

της  18ης  Ιουλίου 2016 
 Αριθμός Απόφασης 197 

  Θ Ε Μ Α   3ο  : Έγκριση περιοχής παρέμβασης του Προγράμματος “Τοπική 
                         Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων” 
                         (CLLD/LEADER) Βόρειας Πελοποννήσου. 
                    
Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 18η του μηνός Ιουλίου του έτους 
2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 12448/14-07-2016 
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 δεκαέξι 
(16), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Γεωργίου Αθανάσιος, 
3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Πρωτοπαππά Μαρία, 5.Θυμής Φίλιππος, 
6.Βλάσσης Ευάγγελος, 7.Κορδαλή Σωτηρία, 8.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 
9.Ράτης Σπυρίδων, 10.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 11.Λογοθέτης Κων/νος, 
12.Μουζάκης Αθανάσιος, 13.Κοφινάς Ηλίας, 14.Θεοδώρου Αγγελική, 
15.Πέτρου Θεόδωρος, 16.Ασημακόπουλος Χρήστος    Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίων Θεοδώρων & Ισθμίας, ήτοι κ. 
Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης και κ. Δήμου Κων/νος, αντίστοιχα, 
καθώς και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης. 
 Α π ό ν τ ε ς: 1.Θυμής Μιχαήλ, 2.Πέρρας Σωτήριος, 3.Νικολάου Σωτήριος,  
4.Παντελέου Κων/νος, 5.Σπύρου Κων/νος, 6.Στάμου Γεώργιος, 7.Παύλου 
Παύλος, 8.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 9.Βαρελάς Παναγιώτης, 10.Γεωργίου 
Χαράλαμπος, 11.Δόσχορης Κων/νος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
κλήθηκαν νόμιμα. 

Από την παρούσα συνεδρίαση απουσίαζε η Πρόεδρος της Δ.Κ. 
Λουτρακίου - Περαχώρας, κα Βενετσάνου Ελένη.   

 



Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση 
οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Παντελέου 
Κων/νος & Γεωργίου Χαράλαμπος, που παρέμειναν έως και το τέλος της 
συνεδρίασης. 
  Πριν τη συζήτηση του 3ου θέματος αποχώρησε ο Δήμαρχος κ. Γκιώνης 
Γεώργιος,  ο οποίος απουσίαζε μέχρι και την ολοκλήρωση της συνεδρίασης. 
 Επί του 3ου 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. 1435/14-06-2016 (ΦΕΚ 1839/22-06-2016 τεύχος Β΄) 
Πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί 
Υποβολής Προτάσεων για την Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με 
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο Πλαίσιο: Του Μέτρου 19 «Στήριξη για 
Τοπική Ανάπτυξη μέσω του Leader (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με 
Πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020 Δημοσίας Δαπάνης 
ΕΓΤΑΑ: 322.222.222 € και της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης 
και της Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑλΘ 2014-2020, με το οποίο καλούνται οι 
φορείς που εμπίπτουν στην κατηγορία των δυνητικών δικαιούχων για την 
υποβολή προτάσεων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν, 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται 
σ’ αυτή.    
Αναλυτικότερα, η πρωτοβουλία CLLD-LEADER περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία (αρθ. 32-35 Καν. (ΕΕ) 1303/13):  
 Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης σε τοπική βάση, που προορίζεται για 
σαφώς χωρικά προσδιορισμένες περιοχές, ο πληθυσμός. 
 Τοπικές εταιρικές σχέσεις δημόσιου - ιδιωτικού τομέα, καλούμενες 
«Ομάδες Τοπικής Δράσης» (ΟΤΔ). 
 Προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω με εξουσία λήψης αποφάσεων για 
τις Ομάδες Τοπικής Δράσης όσον αφορά την εκπόνηση και την εφαρμογή 
μιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης. 
 Πολυτομεακό σχεδιασμό και υλοποίηση της στρατηγικής με βάση την 
αλληλεπίδραση μεταξύ φορέων και έργων διαφόρων τομέων της τοπικής 
οικονομίας. 
 Δυνατότητα εφαρμογής μιας πολυταμειακής προσέγγισης. 
 Περιοχές εφαρμογής τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEADER μπορεί να 
εφαρμοστεί σε αγροτικές περιοχές και περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 
οι οποίες πρέπει να είναι συνεκτικές από γεωγραφική, οικονομική και 
κοινωνική άποψη. 
 Ειδικότερα, οι προτεινόμενες περιοχές εφαρμογής πρέπει να διαθέτουν 
επαρκή κρίσιμη μάζα από την άποψη του ανθρώπινου δυναμικού και των 
χρηματοοικονομικών πόρων. Ειδικότερα, ο μόνιμος πληθυσμός της κάθε 
περιοχής παρέμβασης θα κυμαίνεται μεταξύ 10.000 - 150.000 κατοίκους. 
 Περιοχές εφαρμογής τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEADER του ΠΑΑ,  
ειδικότερα, όσον αφορά στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 μπορεί να 
εφαρμοστεί σε αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ, οι οποίες 
πρέπει να αποτελούνται από Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες των οποίων ο 
συνολικός μόνιμος  πληθυσμός ή ο μόνιμος πληθυσμός των εκτός σχεδίου 
περιοχών είναι μικρότερος των 15.000 κατοίκων, με βάση τα στοιχεία της 
τελευταίας επικυρωμένης γενικής απογραφής πληθυσμού της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και  αφορούν σε αυτές που θεσπίστηκαν με 
βάση τη νέα διοικητική διαίρεση της Ελλάδας του Προγράμματος 
«Καλλικράτης».  



 Η διαδικασία υποβολής προτάσεων περιλαμβάνει αρχικά την υποχρέωση 
των ενδιαφερόμενων φορέων για την κατάθεση Φακέλου Α έως την 20η 
Ιουλίου 2016.  
2. Το υπ’ αριθ. 94/30-6-2016 (αριθ. πρωτ. Δήμου μας 11674/01-07-2016) 
έγγραφο της Αναπτυξιακής Βορείου Πελοποννήσου Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ 
(ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ) προς το Δήμο μας, με το οποίο ζητείται η άμεση λήψη 
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να εγκριθεί η περιοχή 
παρέμβασης του Προγράμματος CLLD/LEADER Βόρειας Πελοποννήσου, με 
συνημμένα την αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης περιοχής 
παρέμβασης, μέρος της οποίας αποτελεί ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – 
Αγίων Θεοδώρων και συγκεκριμένα οι Δημοτικές Ενότητες Λουτρακίου – 
Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων, εκτός της Μονής Οσίου Παταπίου της 
Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας. 
3. Η από 18-07-2016 εισήγηση του κ. Γκιώνη Γεωργίου – Δημάρχου, με την 
οποία προτείνει τη συμμετοχή του Δήμου μας στην ανωτέρω περιοχή 
παρέμβασης και η οποία έχει ως εξής: 
«Η ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ., ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 
1435/14-6-16 (ΦΕΚ 1839/Β/2016) Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξης και Τροφίμων για το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών 
Κοινοτήτων» (CLLD/LEADER) του ΠΑΑ 2014-2020), πρόκειται να υποβάλει φάκελο υποψηφιότητας για την διεκδίκηση νέου Τοπικού Προγράμματος για την περιοχή παρέμβασής της.  
Σύμφωνα με την προκήρυξη,  η περιοχή παρέμβασης του προγράμματος θα πρέπει να είναι συνεκτική από γεωγραφική, οικονομική και κοινωνική άποψη και να αποτελεί 
προϊόν διαβούλευσης (στην οποία έχει συμμετάσχει ο Δήμος μας). Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτει επαρκή κρίσιμη μάζα ανθρώπινου δυναμικού και 
χρηματοοικονομικών πόρων, ενώ ο μόνιμος πληθυσμός της θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 10.000 και 150.000 κατοίκων. Η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης για την πρόταση CLLD/ LEADER Βόρειας 
Πελοποννήσου αφορά συνολικό πληθυσμό 149.985 κατοίκων, πληροί τις εν λόγω προϋποθέσεις και προτείνω τη συμμετοχή του Δήμου μας στο CLLD/LEADER 
Βόρειας Πελοποννήσου. 
 Κατόπιν των ανωτέρω εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο: 
 1. την αποδοχή της ανωτέρω εισήγησης στο σύνολό της  2. τη συμμετοχή του Δήμου μας στην περιοχή παρέμβασης της πρότασης 
«CLLD/LEADER Βόρειας Πελοποννήσου» που σχεδιάζει και θα υποβάλει στην σχετική Πρόσκληση του ΥπΑΑΤ η Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου (ΑΝΒΟΠΕ 
ΑΕ)».  

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. Ασημακόπουλου Χρήστου) 
 Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου μας στην περιοχή παρέμβασης της 

πρότασης «CLLD/LEADER Βόρειας Πελοποννήσου» που σχεδιάζει και θα 
υποβάλει η Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου (ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. Α.Ε.)» στη 
σχετική Πρόσκληση του ΥπΑΑΤ, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 
προοίμιο της παρούσης. 
 Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  197/2016. 

               Ο  Πρόεδρος                                                  Τα Μέλη 
                (΄Επονται υπογραφές ) 

                Ακριβές Αντίγραφο 
               Λουτράκι  19 Ιουλίου 2016 

              Ο   Πρόεδρος Δ.Σ. 


