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Α  π  ό   σ   π  α  σ  μ  α
από το υπ’ αριθ. 19/2019 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας

Αριθ. Απόφ. 157/2019                                                Π ε ρ ί λ η ψ η                     
Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση του
Ε.Π.  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με
Κωδικό  Πρόσκλησης  075  και  τίτλο  «Δημιουργία  Ολοκληρωμένων
Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών»

Σήμερα την 18η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κτήριο Αίγινας που βρίσκεται επί των οδών
Αγ.  Παρασκευής  και  Μεριστού  στην  πόλη  της  Αίγινας,  ύστερα  από  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.
15922/13.12.2019  πρόσκληση  του  Προέδρου  κ.  Θεριανού  Στυλιανού  που  δημοσιεύθηκε  στον
ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Δήμαρχο, στους Δημοτικούς
Συμβούλους, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Αίγινας. 

Στην Συνεδρίαση ήταν :
από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Παρόντες:  1/Μούρτζης  Αντώνιος,  2/Καραγιάννης  Δημήτριος,  3/Πτερούδης  Νικόλαος,  4/Γκαρής
Μάριος, 5/Μούρτζης Δημήτριος, 6/Μούρτζης Γεώργιος,  7/Μαρμαρινός Σταμάτης, 8/Μαρμαρινός
Παναγιώτης, 9/Βατικιώτης Δημήτριος, 10/Κουκούλης Παναγιώτης, 11/Λογοθέτης Εμμανουήλ, 12/
Γαλάνης  Γρηγόριος,  13/Πούντος  Ιωάννης,  14/Λαμπαδάριος  Στυλιανός, 15/Μεθενίτης
Παντελεήμων, 16/Ντελής Αντώνιος, 17/Ηλίας Παναγιώτης, 18/Κουκούλη Μαρία (Γραμματέας) και
19/Θεριανός Στυλιανός (Πρόεδρος).

Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  Σκαλτσιώτης  Γεώργιος    προσήλθε   στη  συνεδρίαση  στην  έναρξη  της  
συζήτησης του 2  ου   θέματος της ημερήσιας διάταξης.  

Απόντες: 1/Μαυροθαλασσίτης  Χρυσόστομος  (Αντιπρόεδρος),  2/Σαλπέα-  Στάθη  Αικατερίνη,
3/Πάλλης  Στυλιανός,  4/Λεούσης  Νεκτάριος,  5/Δούκας  Σωκράτης,  6/Πούντος  Νικόλαος,  και
7/Τζίτζης Φίλιππος, αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.

από τους προέδρους των Κοινοτήτων
Παρόντες: 1/Κασιμάκης Παναγιώτης (Κ. Αίγινας), 2/Γιαννούλης Μηνάς (Κ. Κυψέλης), 3/Λεούσης
Εμμανουήλ (Κ. Μεσαγρού) και 4/Γρυπαίος Ηλίας (Κ. Βαθέος).
  
Απόντες: 1/Μαρτής Μιχαήλ (Κ. Πέρδικας), αν και νόμιμα προσκλήθηκε.
 
Στη Συνεδρίαση παρίστατο και  ο Δήμαρχος κ.  Ιωάννης Π. Ζορμπάς,  ο οποίος είχε προσκληθεί
νόμιμα από τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη Συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο κ. Αθανάσιος Ε. Λορέντζος, Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου
Αίγινας, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της Συνεδριάσεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκαρής Μάριος απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα προ της έναρξης
της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
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Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  Γαλάνης  Γρηγόριος,  Πούντος  Ιωάννης,  Βατικιώτης  Δημήτριος  και
Μούρτζης Γεώργιος απεχώρησαν οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της συζήτησης του 5ου

θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Οι Πρόεδροι  των Κοινοτήτων Κυψέλης,  Βαθέος και  Μεσαγρού απεχώρησαν οριστικά από την
αίθουσα στην έναρξη της συζήτησης του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μούρτζης Δημήτριος απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα  στην έναρξη
της συζήτησης του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
   
                 Θέμα 4ο                                                           Αριθ. Απόφ. 157/2019

Μετά την ανακοίνωση του τίτλου του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το
λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη γραπτή
εισήγησή  του  με  θέμα:  Συμμετοχή  του  Δήμου  Αίγινας  στην  Πρόσκληση  του  Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με Κωδικό Πρόσκλησης 075 και τίτλο
«Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών», η οποία έχει
ως ακολούθως:

Η ΕΥΔ ΕΠ Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με την Πρόσκληση με
Κωδικό Πρόσκλησης 075 (Α/Α ΟΠΣ 2309) και  τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών
Προσβάσιμων  Θαλάσσιων  Προορισμών»  του  Άξονα  Προτεραιότητας  03  «Ανάπτυξη  μηχανισμών
στήριξης  της  επιχειρηματικότητας»,  ο  οποίος  συγχρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο
Περιφερειακής  Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ),  καλεί  για  την  υποβολή  προτάσεων  έργων  (πράξεων),
προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας
του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Στο  πλαίσιο  της  δράσης  χρηματοδοτείται  η  δημιουργία  των  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. 
Κάθε  δυνητικός  δικαιούχος  μπορεί  να υποβάλει  μία  και  μοναδική αίτηση χρηματοδότησης.  Στην
εδαφική εμβέλεια κάθε αυτοδιοικητικής μονάδας δύνανται να προταθούν για υλοποίηση παρεμβάσεις
σε μέχρι τέσσερις (4) διαφορετικές περιοχές παρέμβασης/παραλίες. 

Λαμβάνοντας υπόψη:
α) την αναγκαιότητα δημιουργίας των απαραίτητων υποδομών που θα διασφαλίζουν την αυτονομία,
άνεση  και  ασφάλεια  των  ΑμΕΑ και  γενικότερα  των  εμποδιζόμενων  ατόμων,  είτε  κατοίκων  είτε
επισκεπτών, σε παραλίες του Δήμου μας
β) τον γενικότερο σχεδιασμό του Δήμου για υλοποίηση μικρών παρεμβάσεων που θα συμπληρώσουν
την αλυσίδα προσβασιμότητας και θα καταστήσουν το νησί φιλικότερο για ΑμΕΑ και γενικότερα για
εμποδιζόμενα άτομα

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
1. την  έγκριση  της  συμμετοχής  του  Δήμου  Αίγινας  στην  Πρόσκληση  της  ΕΥΔ  ΕΠ  Ε.Π.

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με Κωδικό Πρόσκλησης 075 (Α/Α
ΟΠΣ 2309) και τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων
Προορισμών».

2. την  έγκριση  της  υποβολής  στο  πλαίσιο  της  ως  άνω Πρόσκλησης  της  σχετικής  πρότασης,
σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόσκλησης και της κείμενης νομοθεσίας.

3. την έγκριση των εγγράφων και δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την Διοικητική, Τεχνική
και Οικονομική Επάρκεια του Δήμου για την εκτέλεση του έργου.

4. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτηθεί στο
πλαίσιο υποβολής της ανωτέρω πρότασης.
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          Ο Δήμαρχος

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την εισήγηση του κ. Δημάρχου. 
2.  Τη  με  αριθμ.  πρωτ.  6254/878/Α3/27-11-2017  Πρόσκληση  του  Υπουργείου  Οικονομίας  και
Ανάπτυξης  για  την  υποβολή  αιτήσεων  χρηματοδότησης  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα,  Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία»,  στον  άξονα  προτεραιότητας  03:
«Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων
Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών».
3. Την πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Λογοθέτη Εμμανουήλ η επιλογή των σημείων όπου
πρόκειται να κατασκευασθούν οι «ράμπες» να γίνει όχι με κριτήριο ότι τα εν λόγω σημεία είναι
ελεύθερα, δηλαδή δεν παρεμποδίζουν την λειτουργία των καταστημάτων, αλλά με κριτήριο ότι τα
σημεία αυτά θα είναι κατάλληλα για την πρόσβαση των ΑμεΑ, έστω κι αν βρίσκονται έμπροσθεν ή
παραπλεύρως καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
4. Τις λοιπές τοποθετήσεις και απόψεις των μελών του Συμβουλίου και του κ. Δημάρχου, οι οποίες
με λεπτομέρεια αναγράφονται στα αναλυτικά πρακτικά της Συνεδρίασης.
5. Τις διατάξεις του ΔΚΚ καθώς και του Ν. 3852/2010 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ,  Ο μ ό φ ω ν α

Ι. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου μας και την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα
και  Καινοτομία» με  Κωδικό  Πρόσκλησης  075  (Α/Α  ΟΠΣ  2309)  και  τίτλο  «Δημιουργία
Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» του άξονα προτεραιότητας
03: «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
 
ΙΙ. Το αίτημα ένταξης στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα προσβλέπει στην χρηματοδότηση του Δήμου,
ώστε ακολούθως να προβεί σε ενέργειες προμήθειας και εγκατάστασης – σε τέσσερις διαφορετικές
περιοχές/παραλίες  της  νήσου μας  – μη μόνιμων συναρμολογούμενων διατάξεων καθώς και  μη
μόνιμων βοηθητικών εγκαταστάσεων (διάδρομοι, αποδυτήρια,  WC, ομπρέλες κ.ά) με σκοπό την
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες και άλλων κατηγοριών ατόμων με κινητικά
προβλήματα.

ΙΙΙ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Αίγινας, ως νόμιμο εκπρόσωπο, για κάθε σχετική με την υποβολή
της πρότασης ενέργεια.
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 157/2019
Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και  υπογράφεται.

Ο  Πρόεδρος                                                                                Τα  μέλη
Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
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Στυλιανός Θεριανός

Κοινοποίηση 
-  Γραφείο κ. Δημάρχου
-  Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
-  Γραφεία κων Αντιδημάρχων 
-  Οικονομική Υπηρεσία Δήμου
-  Τεχνική Υπηρεσία Δήμου – για ενέργεια
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