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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 1
ης

/ 20-1-2015 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα ΕΗΔ 7
ο
:  Συμμετοχή του Δήμου Αγιάς στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» με 

τίτλο: “The contribution of the EU quality policy and of public sector food 

procurement to the creation of sustainable food chains - SUSTAIN_FOOD”. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 20 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα 

συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 374/16-1-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

κου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 

του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και 

επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του 

Ν.4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε 

σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Αράπης Χρήστος 5. Βατζιάς Αντίγονος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κούκας Γεώργιος 

10. Μάρκου Σωτήριος 11. Λέτσιος Βασίλειος 

12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 13. Μασούρας Γεώργιος 

14. Ολύμπιος Αθανάσιος 15. Ριζούλης Στέφανος 

16. Σιμούλης Θωμάς 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Σουλιώτης Θεόδωρος 

20. Τσιώνης Αστέριος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

Απόντες 

22. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 23. Γιάνναρος Γεώργιος 

24. Κασίδας Ιωάννης 25. Μπάτσικας Βασίλειος 

26. Μπεϊνάς Αντώνιος   27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα. 

 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των 

Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Δαλαμάγκας 

Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), 

Κολοβός Κων/νος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), 

και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης, ο 

Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης και ο Προϊστάμενος 

Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ντελής Αλέξανδρος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός 

γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ..... 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα ΕΗΔ 7
ο
:  Συμμετοχή του Δήμου Αγιάς στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» με 

τίτλο: “The contribution of the EU quality policy and of public sector food 

procurement to the creation of sustainable food chains - SUSTAIN_FOOD” 

 

Το ανωτέρω θέμα συζητήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 

και το εισήγαγε για συζήτηση ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του 

Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" (Horizon 2020) είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για τη 

Έρευνα και τη Καινοτομία που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. 

ευρώ. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη στρατηγική "Ευρώπη 2020" που αναδεικνύει την έρευνα και την 

καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας 

παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων. 

 

Για να χρηματοδοτηθεί ένα έργο από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα πρέπει αρχικά να υποβληθεί 

πρόταση, η οποία στη συνέχεια θα αξιολογηθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιλέγει εκείνες που 

ανταποκρίνονται καλύτερα στους στόχους της και εγκρίνει τις προτάσεις με την καλύτερη βαθμολογία 

μέχρι που να εξαντληθεί ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός κάτω από την συγκεκριμένη θεματική. Πλην 

του συντονιστή δικαιούχου (coordinating beneficiary), ο οποίος είναι και αυτός που υποβάλει τυπικά 

την πρόταση, η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει και άλλους δικαιούχους (associated beneficiaries), 

των οποίων ο ρόλος και τα καθήκοντα περιγράφονται αναλυτικά στην πρόταση. 

 

Η πρόταση SUSTAIN_FOOD θα συνταχθεί με βάση τα ειδικά έντυπα της Ε.Ε. και θα περιλαμβάνει 

ανάλυση του τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. Η διαδικασία υποβολής αποτελείται 

από δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, το οποίο έχει καταληκτική ημερομηνία την 3
η
 Φεβρουαρίου 

2015, θα υποβληθεί μια «συνοπτική πρόταση». Εφόσον αυτή αξιολογηθεί θετικά οι δικαιούχοι θα 

κληθούν να υποβάλουν την «πλήρη πρόταση» για το δεύτερο στάδιο, το αργότερο έως 11 Ιουνίου 

2015.  

 

Εφόσον, η πρόταση αξιολογηθεί θετικά, εγκρίνεται και υπογράφεται σύμβαση από τον συντονιστή 

δικαιούχο (coordinating beneficiary) με την Ε.Ε. Η χρηματοδότηση ανέρχεται στο 100% του 

συνολικού προϋπολογισμού του κάθε οργανισμού στην πρόταση (δεν υπάρχει ιδία συμμετοχή). Ο 

Συντονιστής δικαιούχος (coordinating beneficiary) του προγράμματος, που στην περίπτωση μας 

προτείνεται να είναι η Περιφέρεια Σαρδηνίας (AGRIS - Agency for Agricultural Research for the 

Region of Sardegna), εφόσον υπογράψει τη σύμβαση με την Ε.Ε., θα λάβει όλη τη χρηματοδότηση και 
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στη συνέχεια θα την κατανέμει κατά τα οριζόμενα στο σύμφωνο συνεργασίας (co-operation 

agreement) που θα συνάψει με τους υπόλοιπους δικαιούχους (associated beneficiaries) ανάλογα με 

τον ρόλο τους στην εκπόνηση του φυσικού αντικειμένου της πρότασης και τον προϋπολογισμό που τους 

αντιστοιχεί.  

 

Συνεπώς, ο Δήμος Αγιάς θα λάβει οικονομική ενίσχυση και θα είναι αποδέκτης των οφελών προβολής 

αλλά και των αποτελεσμάτων της πρότασης λόγω της καινοτομίας της δράσης αυτής σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 

 

Το SUSTAIN_FOOD ανήκει στην θεματική σχετικά με την βιώσιμη επισιτιστική ασφάλεια 

(Sustainable food security) και έχει ως στόχο την εξασφάλιση της πρόσβασης σε ασφαλή και επαρκή 

τρόφιμα. Το έργο θα διερευνήσει τον αντίκτυπο της πολιτικής της ΕΕ για τα συστήματα ποιότητας των 

γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, τον αντίκτυπο της πολιτικής της ΕΕ για τις βιώσιμες δημόσιες 

συμβάσεις, καθώς και τον τρόπο που οι πολιτικές προμηθειών μπορούν να επηρεάσουν την αγροτική 

ανάπτυξη, τη βιώσιμη γεωργία, τις τοπικές αλυσίδες τροφίμων, την προστασία του περιβάλλοντος, την 

υγεία, και την διατροφή. Πιο αναλυτικά, θα εξεταστεί πως ο δημόσιος φορέας, μέσω των διαδικασιών 

προμήθειας, μπορεί να προωθήσει τα προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.), 

Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) και τα Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα 

και να επηρεάσει την αγορά. Το έργο θα ενισχύσει πιλοτικές δράσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί σε 

ορισμένες περιοχές της Ευρώπης και θα ενεργοποιήσει σχετικές πρωτοβουλίες σε άλλες χώρες. 

 

Για την ολοκλήρωση των διαδικασιών υποβολής της πρότασης για το πρώτο στάδιο απαιτούνται άμεσα 

τα ακόλουθα: 

α) Έως 23 Ιανουάριου 2015 

Απόφαση του Δήμου Αγιάς για την συμμετοχή της ως δικαιούχου (associated beneficiary) στην 

πρόταση SUSTAIN_FOOD. 

Υπογεγραμμένη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας στο έργο SUSTAIN_FOOD 

(συνημμένη).  

β) Από 23
 
Ιανουάριου έως 3 Φεβρουαρίου 2015 

Σύνταξη της πρότασης SUSTAIN_FOOD από την Περιφέρεια Σαρδηνίας. Αποστολή στοιχείων στην 

Περιφέρεια Σαρδηνίας, προκειμένου να υποβληθεί η πρόταση. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι:  

1. Να εγκρίνετε την συμμετοχή του Δήμου Αγιάς ως δικαιούχου (associated beneficiary) στην 

πρόταση: ''The contribution of the EU quality policy and of public sector food procurement to the 

creation of sustainable food chains - SUSTAIN_FOOD'' του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

"Ορίζοντας 2020" (Horizon 2020). 

2. Να εξουσιοδοτήσετε το Δήμαρχο να υπογράψει την επιστολή εκδήλωση ενδιαφέροντος στο έργο 

SUSTAIN_FOOD καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο που θα απαιτηθεί για την σύνταξη, υποβολή και 

υλοποίηση της πρότασης». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου κ. Αντώνη Γκουντάρα,  

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, 

- την αρνητική ψήφο της κας Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα), 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
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1. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Αγιάς ως δικαιούχου (associated beneficiary) στην πρόταση: 

''The contribution of the EU quality policy and of public sector food procurement to the 

creation of sustainable food chains - SUSTAIN_FOOD'' του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

"Ορίζοντας 2020" (Horizon 2020). 

 

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να υπογράψει την επιστολή εκδήλωση ενδιαφέροντος στο έργο 

SUSTAIN_FOOD καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο που θα απαιτηθεί για την σύνταξη, 

υποβολή και υλοποίηση της πρότασης. 

 

Μειοψήφισε η δημοτική Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» κα 

Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα). 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 7/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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