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ΘΕΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
(Ημερήσιας διάταξης)

Υποβολή προτάσεων έργων στο πλαίσιο της υπ΄ αρ. πρωτ. 61/11.05.2018
Πρόσκλησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD)
- Leader, ΠΑΑ 2014-2020, Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων
των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
(CLLD/LEADER)», ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & Ανάπλαση
χωριών σε αγροτικές περιοχές»

Σήμερα την 21-11-2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14.30 στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνεδρίασε το Δημοτικό συμβούλιο,
ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 20.699/21-11-2018 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και
τους Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου
σύμφωνα με τα διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010.
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε (αφού κλήθηκε κατά την παρ. 5 του
άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ & την παρ. 6 του άρθρου 67 του N.
3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και ο Δήμαρχος Παιονίας, κος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου
ότι σε σύνολο 27 Συμβούλων, βρέθηκαν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (27) :
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΒΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΥΤΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (ΚΑΝΕΝΑΣ) :

ΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΙΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΟΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΠΟΥΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΑΡΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΑΜΠΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΙΤΕΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν (αφού προσκλήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 8 του
άρθρου 67, την παρ. 3 του άρθρου 80, την παρ. 1β του άρθρου 81 του N.
3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης) οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των
Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (0):
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (31):
ΓΚΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ–ΓΡΙΒΑΣ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΛΙΜΝΟΤΟΠΟΥ
ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΑΡΠΗΣ
ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ – ΕΥΡΩΠΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΙΝΤΖΕΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΥΖΙΩΝ
ΛΑΡΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Μ. ΔΑΣΟΥΣ
ΤΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΑΣΠΡΟΥ
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΟΡΩΝΑΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
ΤΖΟΥΡΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΛΙΒΑΔΙΩΝ
ΠΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΕΡΗΣ
ΕΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΣΚΡΑ
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ΠΑΛΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΠΛΑΓΙΩΝ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΥ
ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΑΘΗ
ΖΗΛΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ – ΓΟΡΓΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ
ΚΟΥΡΤΗ ΣΟΦΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ – ΜΕΣΣΙΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΦΑΝΟΥ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΟΥΜΠΑΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΦΙΛΥΡΙΑΣ
ΤΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ - ΕΥΖΩΝΩΝ
ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΒΑΦΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΣΟΥΠΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος εισηγούμενος το θέμα
της ημερήσιας διάταξης είπε:
Η Αναπτυξιακή Κιλκίς (ΑΝ.ΚΙ) δημοσιοποίησε περίληψη πρόσκλησης, για
υποβολή προτάσεων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
για “Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών
Κοινοτήτων, του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του
LEADER ΤΑΠΤοΚ - ΠΑΑ 2014-2020»” και της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση
της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής του ΕΠΑΛΘ 2014- 2020»,
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 3206/12.12.16 απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η εφαρμογή προγράμματος τοπικής
ανάπτυξης της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.».
Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι
ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους
στο πλαίσιο δράσεων και υποδράσεων που εφαρμόζονται σε όλη την
περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, ήτοι όλης της Π.Ε. Κιλκίς
εκτός της εντός σχεδίου περιοχής της πόλης του Κιλκίς.
Στη συνέχεια τόνισε ότι δικαιούχοι των παραπάνω δράσεων είναι ΟΤΑ Α &
Β βαθμού και φορείς τους.
και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
-Την παραπάνω πρόσκληση της Αναπτυξιακής Κιλκίς (ΑΝ.ΚΙ)
-Την επιτακτική ανάγκη δημιουργίας δράσεων και έργων στον Δήμο μας
για την ποιοτική αναβάθμιση της ζωής των δημοτών και κατοίκων .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Το κατεπείγον της πρόσκλησης του Δημοτικού συμβουλίου και
το κατεπείγον του θέματος.
Β. Την υποβολή των ακόλουθων αιτημάτων χρηματοδότησης στο πλαίσιο
της υπ΄ αρ. πρωτ. 61/11.05.2018 Πρόσκλησης του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) - Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) - Leader, ΠΑΑ 2014-2020,
Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής
ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», ΔΡΑΣΗ
19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & Ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές»:
1.Δημιουργία ενός (1) ιστορικού και ενός (1) φωτογραφικού λευκώματος
για το Δήμο Παιονίας συνολικού προϋπολογισμού 48.296,00 €, στο πλαίσιο
της υποδράσης 19.2.4.3: «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε
υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών,
τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας» με
κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0011424840.
2.Γιορτή κάστανου, κρασιού και τυριού για την περίοδο 2019-2021,
συνολικού προϋπολογισμού 49.600,00 € στο πλαίσιο της υποδράσης
19.2.4.4 «Ενίσχυση πολιτιστικών Εκδηλώσεων» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.:
0011424857.
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3.Προμήθεια εξοπλισμού Γυμναστηρίου Αγίου Πέτρου, συνολικού
προϋπολογισμού 24.322,60 € στο πλαίσιο της υποδράσης 19.2.4.2
«Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών
υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών
υποδομών» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0011424659
4.Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων φωτισμού και ήχου, καθώς και
καθισμάτων
στο
Πολιτιστικό
Κέντρο
Γουμένισσας,
συνολικού
προϋπολογισμού 73.060,00 € , στο πλαίσιο της υποδράσης19.2.4.5
«Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον
πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων
και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των
σχετικών
κοινωνικό-οικονομικών
πτυχών,
καθώς
και
δράσεις
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης» με Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0011424666
5.Προμήθεια και εγκατάσταση κερκίδων και φυτών για τη δημιουργία
ανοικτού θεάτρου Αξιούπολης συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 € στο
πλαίσιο της υποδράσης19.2.4.5 «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και
επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση,
αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς
των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία,
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών,
καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης» με Ο.Π.Σ.Α.Α.:
0011424673
Γ. Αποφασίζουμε την ένταξη των ακόλουθων δράσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα του Δήμου 2015-2019 και ειδικότερα:
1.Των δράσεων: (α) Δημιουργία ενός (1) ιστορικού και ενός (1)
φωτογραφικού
λευκώματος
για
το
Δήμο
Παιονίας
συνολικού
προϋπολογισμού 48.296,00 €, και (β) «Γιορτή κάστανου, κρασιού και
τυριού για την περίοδο 2019-2021», συνολικού προϋπολογισμού
49.600,00 € στις δράσεις του Γενικού Στόχου 2.4.2: «Ανάδειξη της
ιστορικής και πολύ-πολιτισμικής κληρονομιάς της περιοχής», Μέτρο 2.4:
«Πολιτισμός», Άξονας 2: «Κοινωνική Μέριμνα, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός
και Αθλητισμός»
2.Των δράσεων (α) Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων φωτισμού και
ήχου, καθώς και καθισμάτων στο Πολιτιστικό Κέντρο Γουμένισσας,
συνολικού προϋπολογισμού 73.060,00 € και (β) Προμήθεια και
εγκατάσταση κερκίδων και φυτών για τη δημιουργία ανοικτού θεάτρου
Αξιούπολης συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€ στις δράσεις του
Γενικού Στόχου 2.4.1: «Αξιοποίηση υφιστάμενων και δημιουργία νέων
υποδομών για πολιτιστική χρήση», Μέτρο 2.4: «Πολιτισμός», Άξονας 2:
«Κοινωνική Μέριμνα, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός»
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 256/2018.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η
Συνεδρίαση.
Για το 18ο/2018 Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

