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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

15/2018

από το πρακτικό της 1ης/ 24.01.2018 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 12ο:

Έγκριση υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 6254/878/Α3/27-11-2017
(Κωδικός Πρόσκλησης: 075, Α/Α ΟΠΣ: 2309) του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», του Άξονα Προτεραιότητας 03,
για τη χρηματοδότηση του έργου: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων
Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Αγιάς».

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τετάρτη 24.01.2018, ώρα 6:00 μμ.,
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 410/20.01.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου Μάρκου, που δημοσιεύθηκε
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 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 τις διατάξεις του άρθρο
67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης
4. Αργυρούλης Ιωάννης
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Ζιούλη Αναστασία
9. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Κασίδας Ιωάννης
11. Κούκας Γεώργιος
12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 1
13. Μασούρας Γεώργιος
14. Λέτσιος Βασίλειος
15. Μπεϊνάς Αντώνιος
16. Σιμούλης Θωμάς
17. Σκαρκάλης Χρήστος
18. Σμυρλής Βασίλειος
19. Ολύμπιος Αθανάσιος
20. Ριζούλης Στέφανος
21. Σκαπέτης Αντώνιος
22. Σουλιώτης Θεόδωρος
23. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
24. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
25. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
26. Μπάτσικας Βασίλειος
27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
1

Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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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: Μπατζώλας Ζάχος (Αγιάς), Δαλαμάγκας
Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης
Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Θέμα 12ο:

Έγκριση υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 6254/878/Α3/27-11-2017
(Κωδικός Πρόσκλησης: 075, Α/Α ΟΠΣ: 2309) του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», του Άξονα Προτεραιότητας 03,
για τη χρηματοδότηση του έργου: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών
Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Αγιάς».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Θεόδωρος Σουλιώτης, αρμόδιος δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον
συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, που έθεσε υπόψη του
Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Στις 27/11/2017, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία» εξέδωσε την υπ’ αριθ. 6254/878/Α3/27-11-2017 πρόσκληση, με κωδικό πρόσκλησης 075 και
τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών», η οποία
εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», του
Άξονα Προτεραιότητας 03 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ).
Η δράση αφορά στην αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών που παρουσιάζει το πλούσιο παραλιακό
μέτωπο του Δήμου μας και έχει ως στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη τουρισμού ειδικών απαιτήσεων στις
παραθαλάσσιες περιοχές και την προσέλκυση επισκεπτών ατόμων με αναπηρίες, καθώς και άλλων
κατηγοριών εμποδιζόμενων ατόμων.
Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθεί η δημιουργία κατάλληλων ελαφρών, μη μόνιμων υποδομών
(εγκαταστάσεων και προσβάσεων) στον ευρύτερο χώρο των παραλιών κολύμβησης, όσο και στο χώρο
κολύμβησης, για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ και άλλων κατηγοριών ατόμων με κινητικά προβλήματα, σύμφωνα με
τις ισχύουσες προδιαγραφές σχεδιασμού και κατασκευής.
Οι ανωτέρω μη μόνιμες υποδομές θα συνεισφέρουν στη δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών
Προσβάσιμων Προορισμών σε επιλεγμένες περιοχές, καθώς τα έργα που θα υλοποιηθούν επιδιώκεται να
συμπληρώνουν υφιστάμενες υποδομές για άτομα με αναπηρίες σε μια περιοχή, ολοκληρώνοντας την αλυσίδα
προσβασιμότητας με μια σειρά από αλληλεξαρτώμενες και αλληλοσυμπληρούμενες παρεμβάσεις που
διασφαλίζουν την αυτονομία, άνεση και ασφάλεια των ΑμΕΑ και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων.
Κάθε δυνητικός δικαιούχος, στην εδαφική του εμβέλεια, δύναται να προτείνει για υλοποίηση παρεμβάσεις σε
μέχρι και τέσσερις (4) διαφορετικές παραλίες. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος Π/Υ για κάθε παραλία δεν μπορεί να
ξεπερνά το ποσό των 60.000,00€.
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων
Προορισμών» για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», o Δήμος μας προτίθεται να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησής του για
τη δημιουργία και λειτουργία εγκαταστάσεων πρόσβασης εξυπηρέτησης ατόμων με κινητική αναπηρία ή
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εμποδιζόμενων ατόμων που επισκέπτονται την περιοχή μας, σε τρεις (3) παραλίες: α) στην παραλία του
Αγιοκάμπου στη θέση «Ανάπλαση», β) στην Κάτω Σωτηρίτσα στη θέση «Κέντρο Υγείας» και γ) στην παραλία
Στομίου, στη θέση «Φάρος». Η πρόταση θα περιλαμβάνει: προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων
συναρμολογούμενων διατάξεων για την αυτόνομη πρόσβαση στη θάλασσα ήτοι πλωτών αμφίβιων αμαξιδίων
τα οποία παρέχουν ευκολία πρόσβασης στη θάλασσα αλλά και δυνατότητα κίνησης μέσα στο νερό διότι
επιπλέουν, μη μόνιμων βοηθητικών εγκαταστάσεων όπως λυόμενα αποδυτήρια, φορητούς χώρους υγιεινής,
κινητούς διαδρόμους πρόσβασης - οι οποίοι προσφέρονται για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση κατά τη
χειμερινή περίοδο - χώρους σκίασης/προστασίας των λουόμενων, ενημερωτικές πληροφοριακές πινακίδες,
κ.α. Με την υλοποίηση του έργου ο Δήμος μας θα ενταχθεί στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως
Ολοκληρωμένοι Τουριστικοί Προσβάσιμοι Θαλάσσιοι Προορισμοί.
Η αίτηση χρηματοδότησης, που θα συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και την ανάλυση
προϋπολογισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πιο πάνω πρόσκλησης, θα καλυφθεί στο 100% ως δημόσια
δαπάνη και δεν απαιτείται ιδία συμμετοχή.
Για την υποβολή της πρότασης απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα επισυναφθεί ως
απαραίτητο δικαιολογητικό κατά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣΑΑ. Περαιτέρω δε είναι
απαραίτητη η Βεβαίωση – Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του έργου.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε με απόφασή σας:
Α. Να εγκρίνετε την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 6254/878/Α3/2711-2017 (Κωδικός Πρόσκλησης: 075, Α/Α ΟΠΣ: 2309) του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», του Άξονα Προτεραιότητας 03, για τη
χρηματοδότηση του έργου: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων
Προορισμών Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 180.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.).
Β. Να βεβαιώσετε ότι ο Δήμος Αγιάς ως τελικός δικαιούχος και κύριος του έργου θα αναλάβει ο ίδιος τη
λειτουργία και συντήρηση του υπό προμήθεια εξοπλισμού της πράξης: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων
Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Αγιάς», μετά την ολοκλήρωσή της.
Γ. Να ορίσετε ως Υπεύθυνο της πράξης την Ευμορφία Ν. Ντουλούλη, Πολιτικό Μηχανικό, για την
παρακολούθηση και ομαλή λειτουργία του Έργου της Πράξης, όπως απαιτείται από τη σχετική πρόσκληση του
προγράμματος».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση
Δήμου Αγιάς» είπε στην τοποθέτησή του: «Η δημιουργία υποδομών και ιδιαίτερα για άτομα με ειδικές
ανάγκες είναι θετική και το ψηφίζουμε. Θεωρούμε όμως ότι είναι προσβλητικό τέτοιου είδους δράσεις να
υπάγονται σε προγράμματα επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας, γιατί μέσα σ’ αυτά υπάρχουν πολλά
πράγματα για τον Τουρισμό που μας βρίσκουν αντίθετους».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του αρμόδιου δημοτικού Συμβούλου για την εποπτεία και τον συντονισμό της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Δήμου Αγιάς,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- την Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 6254/878/Α3/27-11-2017 (Κωδικός Πρόσκλησης: 075, Α/Α ΟΠΣ:
2309) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία», του Άξονα Προτεραιότητας 03, για τη χρηματοδότηση του έργου: «Δημιουργία
Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Αγιάς»,
- την παρατήρηση του Ιωάννη Κασίδα,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,
Λήξη συνεδρίασης, Τετάρτη 24/01/2018 ώρα 23:20

ΑΔΑ: 94ΣΩΩ6Ι-Ξ0Α

Σελίδα 4 από 4

Αποφασίζο υμε ο μό φωνα
Α. Εγκρίνουμε την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 6254/878/Α3/2711-2017 (Κωδικός Πρόσκλησης: 075, Α/Α ΟΠΣ: 2309) του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», του Άξονα Προτεραιότητας 03, για τη
χρηματοδότηση του έργου: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων
Προορισμών Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 180.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.), για την εγκατάσταση του υπό προμήθεια εξοπλισμού σε τρεις (3) παραλίες του Δήμου Αγιάς: α)
στην παραλία του Αγιοκάμπου στη θέση «Ανάπλαση», β) στην Κάτω Σωτηρίτσα στη θέση «Κέντρο
Υγείας» και γ) στην παραλία Στομίου, στη θέση «Φάρος».
Β. Βεβαιώνουμε ότι ο Δήμος Αγιάς ως τελικός δικαιούχος και κύριος του έργου θα αναλάβει ο ίδιος τη
λειτουργία και συντήρηση του υπό προμήθεια εξοπλισμού της πράξης: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων
Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Αγιάς», μετά την ολοκλήρωσή της.
Γ. Ορίζουμε ως Υπεύθυνο της πράξης την Ευμορφία Ν. Ντουλούλη, δημοτική Υπάλληλο - Πολιτικό
Μηχανικό του Δήμου Αγιάς, για την παρακολούθηση και ομαλή λειτουργία του Έργου της Πράξης, όπως
απαιτείται από τη σχετική πρόσκληση του προγράμματος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 15/2018.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Μάρκου
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