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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ.  26

της  13ης  Δεκεμβρίου 2017

Αριθμός Απόφασης 287

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Υποβολής Πρότασης σε Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου 
(Π.Τ.). Αποδοχή των όρων της υπ’ αρ. πρωτ. 5182/09/10/2017 πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων στον Άξονα 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017» του χρηματοδοτικού 
προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας – Πράσινο Ταμείο.» 

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος 
& Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 13η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της 
εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 27056/08-12-2017 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  δεκατέσσερα (14), ο κ. Πρόεδρος 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Νικολάου 
Σωτήριος, 4.Παντελέου Κων/νος, 5.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 6.Πέρρας Σωτήριος, 
7.Πρωτοπαππά Μαρία, 8.Ράτης Σπυρίδων, 9.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 10.Σακελλαρίου 
Αναστάσιος, 11.Σπύρου Κων/νος, 12.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 13.Λογοθέτης Κων/νος, 
14.Ασημακόπουλος Χρήστος.  

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των 
Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων & Ισθμίας, ήτοι κα 
Βενετσάνου Ελένη, κ. Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης & 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.Γεωργίου Αθανάσιος, 2.Θυμής Μιχαήλ, 3.Θυμής Φίλιππος, 4.Κορδαλή 
Σωτηρία, 5.Στάμου Γεώργιος, 6.Παύλου Παύλος, 7.Βαρελάς Παναγιώτης, 8.Γεωργίου 
Χαράλαμπος, 9.Μουζάκης Αθανάσιος, 10.Δόσχορης Κων/νος, 11.Κοφινάς Ηλίας, 
12.Θεοδώρου Αγγελική, 13.Πέτρου Θεόδωρος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
νόμιμα. 

 



Πριν την έναρξη της συζήτησης οποιουδήποτε θέματος προσήλθε ο δημοτικός 
σύμβουλος κ. Παύλου Παύλος, ο οποίος και παρέμεινε μέχρι την λήξη της συνεδρίασης.

Πριν την συζήτηση του 2ου θέματος προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Θυμής 
Φίλιππος, ο οποίος και παρέμεινε μέχρι την λήξη της συνεδρίασης.

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. 5182/09-10-2017 (σε ορθή επανάληψη) πρόσκληση (με κωδικό: 
Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο - 2017) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας - Πράσινο 
Ταμείο, για υποβολή προτάσεων στον άξονα 2 "Αστική Αναζωογόνηση 2017" του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος: "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ", με την 
οποία καλούνται οι Δήμοι της χώρας που έχουν τουλάχιστον έναν οικισμό με πληθυσμό 
άνω των 5.000 κατοίκων, βάσει της τελευταίας απογραφής του μόνιμου ή του 
πραγματικού  - de facto πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ (ΦΕΚ 698/Β/2014 ή ΦΕΚ 699/Β/2014), 
να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για το έτος 2017.

Ο Άξονας Προτεραιότητας του Χρηματοδοτικού Προγράμματος περιλαμβάνει δύο 
(2) μέτρα, ήτοι:

Μέτρο 1: Σύνθετες αστικές αναπλάσεις και
Μέτρο 2: Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού.
Κάθε Δήμος μπορεί να υποβάλλει έως δύο (2) προτάσεις στο ίδιο Μέτρο και αίτημα 

χρηματοδότησης για ένταξη σε ένα μόνο από τα Μέτρα του προγράμματος.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 15η Δεκεμβρίου 2017.
2. Η υπ΄ αριθ. 83/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών 

Δόμησης του Δήμου μας με τίτλο: "Αναβάθμιση της διαμόρφωσης του Πάρκου Δ. ΜΑΤΣΗ 
στο Λουτράκι", ενδεικτικού προϋπολογισμού #387.253,20# € και προστιθεμένου του ΦΠΑ 
(24%) εξ € #92.940,77# συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού #480.193,97# €. 

3. Η υπ΄ αριθ. 78/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών 
Δόμησης του Δήμου μας με τίτλο: "Ανάπλαση Κ.Χ. στην Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων", 
ενδεικτικού προϋπολογισμού #76.527,47# € και προστιθεμένου του ΦΠΑ (24%) εξ € 
#18.366,59# συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού #94.894,06# €.

4. Η από 08-12-2017 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση 
υποβολής πρότασης  στο εν λόγω Πρόγραμμα.

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. Εγκρίνει την υποβολή προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του 
Πράσινου Ταμείου "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ", Άξονας 2 «ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017» , Μέτρο 2, με τίτλους Πράξεων: 

 "Αναβάθμιση διαμόρφωσης δημοτικού πάρκου στον Δήμο Λουτρακίου - 
Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων" (Δράση 2.1) και 

 "Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική αναβάθμιση πεζοδρόμων στον Δήμο 
Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων" (Δράση 2.4).

     
    2. Αποδέχεται τους όρους της υπ΄ αριθ. 5182/09-10-2017 πρόσκλησης υποβολής 

προτάσεων στον άξονα 2 "Αστική Αναζωογόνηση 2017" του χρηματοδοτικού 
προγράμματος: "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ" του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας - Πράσινο Ταμείο.

3. Εγκρίνει την κάλυψη από ιδίους πόρους του επιπλέον ποσού του 
προϋπολογισμού των μελετών, και ως αυτό οριστικοποιηθεί κατόπιν της οριστικής ένταξης 
των Πράξεων.



4. Εγκρίνει τις προς ένταξη μελέτες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας, ήτοι: 
α)  την υπ΄ αριθ. 83/2017 μελέτη, με τίτλο: "Αναβάθμιση της διαμόρφωσης του 
Πάρκου Δ. ΜΑΤΣΗ στο Λουτράκι", ενδεικτικού προϋπολογισμού #387.253,20# € και 
προστιθεμένου του ΦΠΑ (24%) εξ € #92.940,77# συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισμού #480.193,97# € και 
β)  την υπ΄ αριθ. 78/2017 μελέτη, με τίτλο: "Ανάπλαση Κ.Χ. στην Δ.Ε. Αγίων 
Θεοδώρων", ενδεικτικού προϋπολογισμού #76.527,47# € και προστιθεμένου του ΦΠΑ 
(24%) εξ € #18.366,59# συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού #94.894,06# €.

5. Ορίζει ως αρμόδιο επικοινωνίας και υπεύθυνο για την υλοποίηση της πρότασης 
του Δήμου μας, τη μόνιμη υπάλληλο κα. Στεργίου Αθηνά του Δημοσθένη - κλάδου 
ΠΕ4 - Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, αναπλ. προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων της 
οικείας Δ.Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης.

6. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Γκιώνη Αλκ. Γεώργιο για όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες υποβολής της πρότασης, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  287/2017.

Ο Πρόεδρος                           Τα Μέλη
(΄Επονται υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 14 Δεκεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος


