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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

πρακτικού 18 /25-11-2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 2ο ΕΗΔ:

Έγκριση υποβολής πρότασης στην 4η πρόσκληση του
προγράμματος εδαφικής συνεργασίας «Southeast Europe» με
θέμα : Ορθολογική χρήση της αγροτικής γης και της
προστασίας του περιβάλλοντος όσο και του καταναλωτή.

Αριθμός Απόφασης 288/2011
Στην Αγιά σήμερα 25/11/2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 π.μ. στην
αίθουσα συνεδρίασης «Χρυσαλίδα» συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα από την υπ’αριθμ.πρωτ.1826221/11/2011 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεοδώρου που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της
έδρας του Δήμου, επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και σε Προέδρους –
Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων κατά περίπτωση, σύμφωνα
με τις παρ.5 και 8 του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αργύρης Νικόλαος
3. Βαλάρης Γεώργιος
5. Βόγιας Δημήτριος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
9. Καψάλης Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μαυρογιάννης Αντώνιος
15. Μπελιάς Αντώνιος
17. Πατσάς Κυριάκος
19. Σουλιώτης Θεόδωρος (Πρόεδρος)
21. Συρακούλης Γεώργιος

2. Αργυρούλης Ιωάννης
4. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
10. Κουτσαντάς Βασίλειος
12. Μαρούδας Ρίζος
14. Μπάτσικας Βασίλειος
16. Ξαφάρας Χρήστος
18. Σμυρλής Βασίλειος
20. Στάθης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
22. Καλαγιάς Γρηγόριος
23. Σιμούλης Θωμάς
24. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
25. Τσαγκάλης Αντώνιος
26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
(Σημείωση: ο δημοτικός σύμβουλους κ. Καλαγιάς προσήλθε αλλά αποχώρησε
πριν τη διαπίστωση της απαρτίας από τον Πρόεδρο, διαμαρτυρόμενος για την
αργοπορία προσέλευσης των δημοτικών συμβούλων).
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Επίσης διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και Εκπροσώπων
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής)
3. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
5. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας)
7. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου)
9. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης)
11. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
13. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)

2. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
4. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου)
6. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
8. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
10. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
12. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)

ΑΠΟΝΤΕΣ
14. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου)
15. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
16. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου)
17. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου)
18. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
19. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
20. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
21. Πραντζίδης Δημήτριος (Σκλήθρου)
22. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κος Γκουντάρας
Αντώνης, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κος
Σπανός Ιωάννης, ο μηχανικός του Δήμου κος Τσίπας Ηλίας και η δημοτική
υπάλληλος, αρμόδια για θέματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» κα Κούκα
Ελένη.
Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο που ενημέρωσε το Σώμα για τρέχοντα θέματα και
απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Στη συνέχεια και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, μετά από εισήγηση του Δημάρχου, τη
συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο ΕΗΔ: Ψήφισμα για το Ειδικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.
Θέμα 2ο ΕΗΔ: Έγκριση υποβολής πρότασης στην 4η πρόσκληση του προγράμματος
εδαφικής συνεργασίας «Southeast Europe» με θέμα : Ορθολογική χρήση της αγροτικής
γης και της προστασίας του περιβάλλοντος όσο και του καταναλωτή.
Θέμα 3ο ΕΗΔ: Έγκριση τον υπ’ αριθμ. 17/2011, 42/2011, 45/2011 και 51/2011
αποφάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» με θέμα: Αναμόρφωση
προϋπολογισμού.
Επίσης το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθούν με την εξής σειρά τα θέματα
της συνεδρίασης: 1ο ΕΗΔ, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 20ο, 21ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο,
18ο,19ο, 1ο, 3ο, 2ο, 4ο, 5ο, 6ο, 22ο, 23ο, 24ο, 25ο, 26ο, 27ο, 28ο, 30ο, 29ο ημερήσιας
διάταξης, 2ο ΕΗΔ και 3ο ΕΗΔ.
Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τη σειρά
που συζητήθηκε, αποχώρησε για προσωπικούς λόγους ο δημοτικός σύμβουλος κος
Καψάλης Βασίλειος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω
τα θέματα της συνεδρίασης:
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Θέμα 2ο ΕΗΔ:

Έγκριση υποβολής πρότασης στην 4η πρόσκληση του
προγράμματος εδαφικής συνεργασίας «Southeast Europe» με
θέμα: Ορθολογική χρήση της αγροτικής γης και της
προστασίας του περιβάλλοντος όσο και του καταναλωτή.

Αριθμός Απόφασης 288/2011
Για το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο
Δήμαρχο κ. Αντώνη Γκουντάρα που έθεσε υπόψη συμβουλίου τα εξής:
Στις προθέσεις μας είναι η υποβολή πρότασης συμμετοχή μας στην 4 η πρόσκληση
του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας «Southeast Europe» με θέμα: «Ορθολογική
χρήση της αγροτικής γης και της προστασίας τόσο του περιβάλλοντος όσο και του
καταναλωτή».
Ο αγροτικός χαρακτήρας των συμμετεχόντων εταίρων αποτελεί τη βάση
συνεργασίας για την συγκεκριμένη πρόταση. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
περιοχές, σε πολλές περιπτώσεις είναι κοινά και ως εκ τούτου μια κοινή
αντιμετώπιση αποτελεί εχέγγυο για την επαρκέστερη και συντομότερη επίλυση τους.
Η εγκατάλειψη της αγροτικής παραγωγής, σε συνδυασμό με τις επιπλέον
επιπτώσεις στην προστασία του περιβάλλοντος, αποτελούν την βάση των δράσεων
του συγκεκριμένου project, μέσω της χρήσης καινοτόμων δραστηριοτήτων και
διεθνών καλών πρακτικών.
Το αναμενόμενο όφελος από τη συμμετοχή μας, σ’ αυτό το πρόγραμμα, θα είναι η
ενίσχυση του αγροτικού χαρακτήρα κάθε περιοχής με την συμμετοχή ιδιωτών,
φορέων και ινστιτούτων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης,
προκειμένου να επιτευχθεί η αναζωογόνηση του αγροτικού προϊόντος μέσω της
ορθολογικής χρήσης της αγροτικής γης.
Παρακάτω σας παραθέτω μερικά βασικά στοιχεία που σχετικά με το πρόγραμμα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΕΥΡΩΠΗ-SOUTHEAST EUROPE
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών σε θέματα
στρατηγικής σημασίας, με σκοπό τη βελτίωση της εδαφικής. Οικονομικής και
κοινωνικής ολοκλήρωσης και θέλει να συμβάλλει στη συνοχή, τη σταθερότητα και
την ανταγωνιστικότητα της περιοχής. Για το σκοπό αυτό το πρόγραμμα επιδιώκει να
συμβάλλει στην προώθηση της καλύτερης δυνατής ενσωμάτωσης και συνεργασίας
μεταξύ των κρατών μελών, των υποψηφίων και των δυνάμει υποψηφίων χωρών.
Οι επιλέξιμες περιοχές για το πρόγραμμα προέρχονται από οκτώ (8) κράτη-μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιταλία, Αυστρία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Σλοβενία,
Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα), τη Μολδαβία, την Κροατία, τη Σερβία, το
Μαυροβούνιο, τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, την Αλβανία, την ΠΓΔΜ και την Ουκρανία,
ενώ το κάθε εταιρικό σχήμα αποτελείται από 4-10 φορείς από τις παραπάνω χώρες
Η χρηματοδότηση είναι 100% ενώ η διάρκεια κάθε project δεν μπορεί να ξεπερνά
τους 36 μήνες.
Κατηγορίες δαπανών:
1.
Τα έξοδα προσωπικού
2.
γενικά έξοδα
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3.
4.
5.
6.
7.

Έξοδα ταξιδιού και διαμονής
Εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη και υπηρεσίες
εξοπλισμός
Μικρή κλίμακας επενδύσεις
Χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις και κόστος εγγυήσεων

Ο Στρατηγικός Στόχος του προγράμματος καθορίζεται ως η:
Βελτίωση της εδαφικής, οικονομικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης και η
συμβολή στη συνοχή, τη σταθερότητα και την ανταγωνιστικότητα μέσω της
ανάπτυξης των διακρατικών εταιρικών σχέσεων και της κοινής δράσης σε θέματα
στρατηγικής σημασίας για την περιοχή.
Για την υλοποίηση του Προγράμματος έχουν τεθεί ως Άξονες προτεραιότητας:
1. Η
διευκόλυνση
της
καινοτομίας
και
του
επιχειρηματικού
πνεύματος: Ανάπτυξη δικτύων τεχνολογίας και καινοτομίας, προώθηση της
καινοτόμου επιχειρηματικότητας και αναβάθμιση των όρων πλαισίωσης της
καινοτομίας
2. Η προστασία και η βελτίωση του περιβάλλοντος: Διαχείριση των υδάτων,
πρόληψη και διαχείριση των πλημμυρών, πρόληψη των περιβαλλοντικών
κινδύνων, διαχείριση των φυσικών πόρων, προώθηση της ενεργειακής απόδοσης.
3. Η βελτίωση της προσβασιμότητας: Σύνδεση των τοπικών και των
περιφερειακών φορέων με τα ευρωπαϊκά δίκτυα συμπεριλαμβανομένων των
οδικών,
σιδηροδρομικών,
εσωτερικών
και
θαλάσσιων
μεταφορών.
Περιλαμβάνονται οι φυσικές υποδομές και η πρόσβαση στην κοινωνία της
πληροφορίας, προωθείται η συντονισμένη προετοιμασία για την ανάπτυξη των
δικτύων προσβασιμότητας και την υποστήριξη πολυμεσικών λύσεων.
4. Η ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών για τις περιοχές βιώσιμης
ανάπτυξης: Κάλυψη των αποκλίσεων μεταξύ ορισμένων περιφερειών και πόλεων
στη νοτιοανατολική Ευρώπη και «πολυκεντρική» ανάπτυξη της περιοχής.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΣΤΗΝ

ΟΠΟΙΑ

ΔΥΝΑΤΑΙ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
DUE DILIGENCE ENVIRONMENT AND AGRICULTURE
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
2.281.000,00€
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
20 ΜΗΝΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
ΘΕΣΗ ΣΤΟ
Α/Α
ΟΝΟΜΑ
ΣΧΗΜΑ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
1.
Municipality of Martano
ΕΤΑΙΡΟΣ
2.
ΜΕΛΟΣ
Municipality of Erchie
3.
ΜΕΛΟΣ
Municipality of Torchiarolo
Association for Social Responsibility and
4.
ΜΕΛΟΣ
Regional Initiatives (ASORI)

ΝΑ

ΧΩΡΑ
Italy
Italy
Italy
Bulgaria
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5.
6.

ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

Municipality of Agia
European Prosperity Association
Environmental Association
7.
ΜΕΛΟΣ
Legambiente ?Tonino Di Giulio?
Albanian British Chamber of Commerce
8.
ΜΕΛΟΣ
and Industry
9.
ΜΕΛΟΣ
Regional Council of Shkodra
10.
ΜΕΛΟΣ
MUNICIPALITY OF ULCINJ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
218.000,00€

Greece
Bulgaria
Italy
Albania
Albania
Montenegro

Στη συνέχεια έγιναν ερωτήσεις και τοποθετήθηκαν οι παρακάτω:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή
Συσπείρωση Αγιάς» κ. Μαρούδας Ρίζος που είπε:
«Έλλειψη περισσότερων στοιχείων ψηφίζουμε Λευκό».





Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
την εισήγηση του Δημάρχου,
την 4η πρόσκληση του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας «Southeast Europe»,
τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
την τοποθέτηση του κου Μαρούδα

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης συμμετοχή του Δήμου Αγιάς στην 4η πρόσκληση
του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας «Southeast Europe» με θέμα:
«Ορθολογική χρήση της αγροτικής γης και της προστασίας τόσο του
περιβάλλοντος όσο και του καταναλωτή», όπως αυτή παρατίθεται στο
εισηγητικό μέρος της παρούσας.
2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τις περεταίρω ενέργειες.
Μειοψήφισε ο κος Μαρούδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 288/2011.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος

