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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 15ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 19:30 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ.
10323/18.09.2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει
επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του
Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και ισχύει και με τις διατάξεις
των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006).
Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και η υπάλληλος του Δήμου
κ. Δούκα Μαρία που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:
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ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
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ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια
ως κατεπείγοντος,
προς συζήτηση (άρθρο 67-π7 Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74-π7 Ν.4555/2018 και
ισχύει)
Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος ανέφερε ότι έχει
προκύψει ένα θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση του κατεπείγον, πρέπει να συζητηθεί κατά
προτεραιότητα και αφορά την «Έγκριση υποβολής πρότασης στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Ν.
Δράμας και ειδικότερα στην Υποδράση 19.2.7.1. – Πιλοτικά έργα εκτός γεωργικού τομέα.»
Δεδομένου ότι η υποβολή προτάσεων λήγει την 14η Οκτωβρίου 2019, υποβάλλεται αυτό ως θέμα
εκτός ημερήσιας διάταξης.
Με βάση τα παραπάνω κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη
 Την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Σύρτα Γεώργιου
 Το με αριθμό 10386/19-9-2019 εισερχόμενο έγγραφο του Δήμο μας
 την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74-π7 Ν.4555/2018
και ισχύει
 το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει
να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη συζήτηση του θέματος «Έγκριση υποβολής πρότασης στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Ν. Δράμας
και ειδικότερα στην Υποδράση 19.2.7.1. – Πιλοτικά έργα εκτός γεωργικού τομέα.» στην παρούσα
συνεδρίαση.
Αριθμ. απόφασης: 155/2019
ΘΕΜΑ : « Έγκριση υποβολής στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Ν. Δράμας και ειδικότερα στην
Υποδράση 19.2.7.1. – Πιλοτικά έργα εκτός γεωργικού τομέα.»
Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον
Δήμαρχο ο οποίος ανέφερε τα εξής:
«Σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής πρότασης στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Ν. Δράμας, και ειδικότερα
στην Υποδράση 19.2.7.1 - Πιλοτικά έργα εκτός γεωργικού τομέα. Η εν λόγω υποδράση αφορά τη συνεργασία μεταξύ
ιδιωτικών ή/και δημόσιων φορέων με σκοπό τον όσο το δυνατό συμμετοχικό σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης
είτε ειδικών μορφών (οικοτουρισμός) ή όλων των μορφών και τη συνεργατική ανάπτυξη - διαχείριση του
προορισμού ή μικροπροορισμών. Έμφαση δίνεται στην ενίσχυση συνεργατικών σχημάτων για την ανάπτυξη και
ορθολογικό σχεδιασμό του τουρισμού μέσα από πιλοτικά έργα ανάδειξης και ερμηνείας της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς.
Προς την κατεύθυνση αυτή, είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση οι κάτωθι δαπάνες:
•
•
•

•
•

•
•
•

•

Δαπάνες για μελέτες - επιχειρηματικά σχέδια. Αφορά δαπάνες, όπως οι μελέτες σκοπιμότητας, έρευνα αγοράς,
εκπόνηση των επιχειρηματικών σχεδίων των δικαιούχων.
Δαπάνες για την εξεύρεση των εταίρων προκειμένου να καθορίσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο.
Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την οργάνωση της μορφής συνεργασίας, το συντονισμό της και την
προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου (αμοιβές ήδη απασχολούμενου και νέου προσωπικού, αναλώσιμα
υλικά, έξοδα μετακίνησης).
Το κόστος χρήσης μηχανημάτων ή μίσθωση αυτών, εδαφών και λοιπών παγίων που διαθέτουν είτε οι
παραγωγοί είτε τα ερευνητικά κέντρα για την ανάπτυξη - πιλοτική δοκιμή των αποτελεσμάτων της πράξης.
Ανθρωποημέρες προσωπικού (δύναται να συμπεριλαμβάνει εργασία ερευνητή για την προσαρμογή ή τη
δοκιμή της εφαρμογής), αλλά και των παραγωγών και άλλων φορέων που σχετίζονται με την πιλοτική
λειτουργία και τις λοιπές δραστηριότητες που αφορούν στην υλοποίηση του έργου/επιχειρηματικού σχεδίου.
Δαπάνες προώθησης των αποτελεσμάτων του επιχειρηματικού σχεδίου (όπως δημιουργία ιστοσελίδας,
φυλλαδίων, διοργάνωση ημερίδων, έξοδα μετακίνησης, κόστος μεταφράσεων).
Απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
Δημιουργία κοινών εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων ή των πρώτων υλών, εξοπλισμός
εξασφάλισης ποιότητας (π.χ. παγολεκάνες), συστήματα διανομής, επαγγελματικά αυτοκίνητα μεταφοράς α΄
ύλης κ.λπ.
Δαπάνες σύστασης και οργάνωσης φορέα (μελέτη σκοπιμότητας, νομικά και λοιπά έξοδα, λογότυπο, αγορά
επίπλων και εξοπλισμού γραφείου, εξοπλισμός για εκθέσεις κλπ.). Η κάθε πράξη που θα ενταχθεί θα πρέπει να
αποτελεί πιλοτικό έργο.
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Τα συνεργατικά σχήματα της υποδράσης ενισχύονται μέσω του Κανονισμού ΑΔΑ:
1407/13
(de minimis), με ποσοστό
ενίσχυσης έως 65% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.
Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης ενημέρωσε το Σώμα ότι στο πλαίσιο της ανωτέρω υποδράσης υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής συνεργατικής πρότασης με τίτλο εργασίας «Τουριστική Ανάπτυξη Νομού Δράμας 2023», η οποία αφορά
στη δημιουργία ενός τοπικού συνεργατικού σχήματος ιδιωτικών φορέων και Δήμων του Νομού Δράμας (ήτοι ενός
φορέα τουριστικής ανάπτυξης), το οποίο θα έχει ως σκοπό την ανάληψη συγκεκριμένων και συμπεφωνημένων
δράσεων στον τομέα του τουριστικού σχεδιασμού αλλά και της ανάδειξης και προβολής του τουριστικού προϊόντος
του Νομού Δράμας.
Ο Δήμαρχος υποστήριξε ότι η σκοπιμότητα της εν λόγω πρότασης έγκειται στο γεγονός ότι η τουριστική ανάπτυξη
στο Νομό Δράμας, όταν αυτή εξετάζεται σε σχέση με αυτήν των λοιπών της Περιφέρειας ΑΜΘ, εμφανίζεται
εξαιρετικά περιορισμένη και σε αρχικό στάδιο παρά το γεγονός ότι στην περιοχή αυτή καταγράφονται πόροι
υψηλής δυνητικά, τουριστικής αξίας, ειδικά στον τομέα του τουρισμού υπαίθρου. Η πολυφωνία, η ποικιλότητα και
η διάχυση της ευθύνης της τουριστικής ανάπτυξης σε πολλούς φορείς δεν υποβοηθά την τουριστική ανάπτυξη αλλά
αντίθετα, δημιουργεί συνθήκες «ανταγωνισμού» μεταξύ επιμέρους προορισμών (εντός του ευρύτερου),
αποπροσανατολίζει τον επισκέπτη και απομακρύνει το τοπικό σύστημα από το ζητούμενο στόχο που δεν είναι άλλος
από την ολιστική αντιμετώπιση της τουριστικής ανάπτυξης και την επίτευξης οικονομιών κλίμακας σε δαπάνες
προβολής - προώθησης και ενεργειών ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος.
Για να αντιμετωπιστεί το παραπάνω πρόβλημα, ο σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης στο Νομό Δράμας θα
πρέπει να γίνει βάσει ενός συγκεκριμένου πλάνου, ενός «οδικού χάρτη» που θα επιτρέψει το τοπικό σύστημα να
οργανώσει τους τουριστικούς πόρους και να τους προωθήσει - αναδείξει με σύγχρονες μεθόδους και πιλοτικές
πρακτικές έτσι ώστε το σύνολό τους να παραπέμπουν σε ένα μοναδικό και ενιαίο προορισμό.
Για το λόγο αυτό προτείνεται η ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό, σε πρώτη φάση, την αναγνώριση, αποδοχή,
οργάνωση και ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος του Νομού Δράμας και σε δεύτερη την εφαρμογή πιλοτικών
τεχνικών διαχείρισης και προβολής.
Ειδικότερα, προτείνονται τα παρακάτω:
- Η ίδρυση συνεργατικού σχήματος με τη συμμετοχή Δήμων του Νομού Δράμας, την Ένωση Ξενοδόχων Δράμας
κ.α.), με σκοπό την ανάληψη συγκεκριμένων και συμπεφωνημένων δράσεων στον τομέα του τουριστικού
σχεδιασμού αλλά και της ανάδειξης και προβολής του τουριστικού προϊόντος του Νομού Δράμας. Ως
Συντονιστής Φορέας προτείνεται η Ένωση Ξενοδόχων.
- Η κατάθεση πρότασης από το εν λόγω συνεργατικό σχήμα για χρηματοδότησή του από το Τοπικό Πρόγραμμα
CLLD/LEADERΝ. Δράμας (Υποδράση 19.2.7.1 - Πιλοτικά έργα εκτός γεωργικού τομέα).
Στο πλαίσιο της κοινής δράσης προτείνονται τα κάτωθι:
1. Λειτουργικά έξοδα πιλοτικής λειτουργίας συνεργατικού σχήματος
Πρόκειται για την απασχόληση ενός ή περισσοτέρων ατόμων με σκοπό την καθημερινή λειτουργία του
συνεργατικού σχηματισμού και το συντονισμό της υλοποίησης των ενεργειών που προβλέπονται στο σχέδιο
συνεργασίας.
2. Μελέτη καταγραφής υφιστάμενης κατάστασης - οργάνωσης και διαχείρισης τουριστικού προϊόντος
Η μελέτη, η οποία θα υλοποιηθεί μέσω αναδόχου, θα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τα κάτωθι:
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Καταγραφή, κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση σημαντικότητας πόρων



Περιγραφή τουριστικού συστήματος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ


Καθορισμός οράματος και στόχων



Επιλογή πόρων προς ανάπτυξη



Αναγνώριση έργων – σημαιών

3. Μελέτη branding, ερμηνείας και προτύπων ποιότητας
Η μελέτη, η οποία θα υλοποιηθεί μέσω αναδόχου, θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:
BRANDING
Η μελέτη θα προτείνει τη δημιουργία μιας ενιαίας, δυναμικής εικόνας για τον προορισμό που θα τον εκφράζει και
θα στηρίζει το σύνολο της οπτικής του επικοινωνίας, το Destination Branding. Η εικόνα αυτή του προορισμού,
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δηλαδή το brand, είναι άμεσα συνυφασμένο με τις τοπικές πολιτικές επιλογές ΑΔΑ:
ανάπτυξης
και βασίζεται στη γνώση
των ιδιαίτερων και μοναδικών κοινωνικών, οικονομικών, ιστορικών κ.α. χαρακτηριστικών της περιοχής. Για τον
καθορισμό του απαιτείται συμφωνία και δέσμευση από όλους για πρόταξή του σε όλες τις φάσεις της τουριστικής
ανάπτυξης.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Μέχρι στιγμής, η εφαρμογή των αρχών της ερμηνευτικής στην τουριστική διαδικασία στην περιοχή της Δράμας έχει
γίνει αποσπασματικά και με τη χρήση περιορισμένων μέσων και τεχνικών. Αναπόφευκτα, υπάρχει μεγάλο
περιθώριο εφαρμογής της σχεδόν σε όλο το φάσμα της τουριστικής εμπειρίας και θα πρέπει να επιδιωχθεί ενεργά
από όλους τους εμπλεκόμενους στην τουριστική διαδικασία.
Ειδικότερα η μελέτη θα πρέπει να προτείνει, μεταξύ άλλων, τρόπους και διαδικασίες ώστε η προβολή – προώθηση
να:


αποκαλύπτει νοήματα και συσχετισμούς σχετικά με τα φαινόμενα χωρίς να παραθέτει εξαντλητικές
πληροφορίες και στείρα γεγονοτολογία. Αν και η πληροφορία είναι η σπονδυλική στήλη της ερμηνείας, η
ερμηνεία δεν είναι πληροφορία·



επιδιώκει την ολιστική προσέγγιση των φαινομένων με απλά παραδείγματα από την καθημερινότητα του
επισκέπτη.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Οι δυνατότητες αυτές, ειδικά στην ύπαιθρο, θα πρέπει να αξιοποιηθούν. Η μελέτη θα πρέπει να καθορίζει μια σειρά
ποιοτικών προτύπων που θα εφαρμοστεί όσο το δυνατόν καθολικά. Τα πρότυπα αυτά, τα οποία θα συνδέονται
άρρηκτα με το brand της περιοχής και θα αποδίδουν την ταυτότητά της, μπορούν να ανήκουν στις ακόλουθες
κατηγορίες:


Πρότυπα που αφορούν την αισθητική των κατασκευών και του κινητού εξοπλισμού.



Πρότυπα που αφορούν την εμπειρία του τουρίστα κατά τη διαμονή του στις μονάδες φιλοξενίας με βάση το
brand της περιοχής.



Πρότυπα που αφορούν την εισαγωγή τοπικών προϊόντων και χειροτεχνημάτων στις μονάδες φιλοξενίας και
εστίασης.



Πρότυπα ασφάλειας, ειδικά για τις οικοτουριστικές δραστηριότητες.



Πρότυπα σήμανσης μνημείων, χώρων τουριστικού ενδιαφέροντος κ.λπ. με την εφαρμογή των αρχών της
ερμηνευτικής.



Πρότυπα συμπεριφοράς και κανόνων αντιμετώπισης των τουριστών.

4. Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης (ενέργειες προβολής, δικτύωσης, προώθησης, marketing)
Πρόκειται για την εφαρμογή των συμπερασμάτων των ανωτέρω μελετών μέσω της κατάστρωσης ενός
συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης, το οποίο θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες και
καθολικά αποδεκτές ενέργειες προβολής, δικτύωσης, προώθησης και marketing με συγκεκριμένα ορόσημα.
5. Προετοιμασία συστήματος διαχείρισης προορισμού (DMO) (συλλογή δεδομένων, οργάνωση, διαβούλευση,
κλπ.)
6. Ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή συστήματος διαχείρισης προορισμού (DMO)
Οι ανωτέρω δράσεις αφορούν στην προετοιμασία, ανάπτυξη και λειτουργία ενός τοπικού ηλεκτρονικού συστήματος
διαχείρισης προορισμού (Destination Management System) τουριστικού ενδιαφέροντος το οποίο θα δίνει τη
δυνατότητα καλύτερης προβολής του τουριστικού προορισμού της περιοχής παρέμβασης CLLD/LEADER Ν. Δράμας
καθώς και της μη επιλέξιμης περιοχής, ήτοι του Αστικού Συγκροτήματος της Δράμας. Το σύστημα θα συγκεντρώνει
και θα παρουσιάζει όλη την τουριστική πληροφορία του Νομού και θα ενημερώνεται – επικαιροποιείται σε τακτά
χρονικά διαστήματα παρέχοντας ολοκληρωμένες, καινοτόμες, «έξυπνες», υπηρεσίες e-tourism, οι οποίες θα
παρέχουν στο γενικό κοινό – χρήστες της πλατφόρμας, τη δυνατότητα να γνωρίσουν και στη συνέχεια να επιλέξουν
τον προορισμό λαμβάνοντας υπόψη και τις ελεύθερα παρεχόμενες υπηρεσίες (πολιτιστικές εκδηλώσεις, διαδρομές,
φεστιβάλ, κλπ.) του Νομού Δράμας.
7. Δράσεις δικτύωσης (διαβουλεύσεις με φορείς, τεχνικές και ενημερωτικές συναντήσεις, κλπ.)
Αφορά στη διοργάνωση δράσεων διαβούλευσης ή απλά ενημέρωσης με φορείς που δεν συμμετέχουν στο
συνεργατικό σχήμα με σκοπό τη μέγιστη δυνατή αποδοχή του τουριστικού σχεδιασμού από το σύνολο της τοπικής
κοινωνίας και την ενεργοποίηση της από τη βάση προσέγγισης (bottomupapproach).
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8. Διοργάνωση εναρκτήριας συνάντησης και συνεδρίου τουριστικής ανάπτυξης
Αφορά τη διοργάνωση εναρκτήριας συνάντησης με σκοπό την γνωστοποίηση του συνεργατικού σχήματος και των
ενεργειών του στην τοπική κοινωνία καθώς και στη διοργάνωση συνεδρίου τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή
παρέμβασης.
9. Πιλοτική εφαρμογή Επιχειρησιακού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης
Αφορά στην πιλοτική εφαρμογή ενεργειών που θα προτείνονται από το Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής
Ανάπτυξης, κυρίως στον τομέα της προβολής – προώθησης, μέσω καινοτόμων τεχνικών,
Όλες οι ανωτέρω ενέργειες επιχορηγούνται βάσει του θεσμικού πλαισίου του CLLD/LEADER σε ποσοστό 65% βάσει
του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 και θα πρέπει να συγγραφεί Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ των μελών του σχήματος.
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Σώμα ότι ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του Δήμου Προσοτσάνης στο συνεργατικό
σχήμα δύναται να ανέλθει στα 6.000,00 €, ο οποίος αναλύεται περαιτέρω ανά έτος (2020, 2021, 2022) ως εξής:
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΥ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΟ
ΕΤΑΙΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

2020 (€)

2021 (€)

2022 (€)

Ένωση Ξενοδόχων Δράμας

46.800,00

10.000,00

18.300,00

18.500,00

Δήμος Δράμας

94.200,00

15.000,00

38.000,00

41.200,00

Δήμος Δοξάτου

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

Δήμος Προσοτσάνης

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

Δήμος Κ. Νευροκοπίου

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

Δήμος Παρανεστίου

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

165.000,00

25.000,00

68.300,00

71.700,00

2021 (€)

2022 (€)

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΟ
ΕΤΑΙΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

2020 (€)

Ένωση Ξενοδόχων Δράμας

16.380,00

3.500,00

6.405,00

6.475,00

Δήμος Δράμας

32.970,00

5.250,00

13.300,00

14.420,00

Δήμος Δοξάτου

2.100,00

0,00

2.100,00

0,00

Δήμος Προσοτσάνης

2.100,00

0,00

2.100,00

0,00

Δήμος Κ. Νευροκοπίου

2.100,00

0,00

0,00

2.100,00

Δήμος Παρανεστίου

2.100,00

0,00

0,00

2.100,00

57.750,00

8.750,00

23.905,00

25.095,00

2021 (€)

2022 (€)

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΟ
ΕΤΑΙΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

2020 (€)

Ένωση Ξενοδόχων Δράμας

30.420,00

6.500,00

11.895,00

12.025,00

Δήμος Δράμας

61.230,00

9.750,00

24.700,00

26.780,00

Δήμος Δοξάτου

3.900,00

0,00

3.900,00

0,00

Δήμος Προσοτσάνης

3.900,00

0,00

3.900,00

0,00

Δήμος Κ. Νευροκοπίου

3.900,00

0,00

0,00

3.900,00

Δήμος Παρανεστίου

3.900,00

0,00

0,00

3.900,00

107.250,00

16.250,00

44.395,00

46.605,00»

ΣΥΝΟΛΟ

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά
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Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και έχοντας υπ΄ όψιν τις διατάξεις του άρθρου 65 του
Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 Ν.4555/2018 και ισχύει και μετά από διαλογική
συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. τη συμμετοχή του Δήμου Προσοτσάνης σε συνεργατικό σχήμα με τους κάτωθι εταίρους με σκοπό την
υποβολή αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο «Τουριστική Ανάπτυξη Νομού Δράμας 2023» στο πλαίσιο της
προκηρυχθείσας υποδράσης 19.2.7.1 «Πιλοτικά έργα εκτός γεωργικού τομέα» του Τοπικού
Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Δράμας (Υπομέτρο 19.2, Παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα).
Β. την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθ. 40/20.03.2019 1ης Πρόσκλησης για την Υποβολή Προτάσεων στο
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στο Πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER
Νομού Δράμας, Μέτρο 19: «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΟΚ -Τοπική Ανάπτυξη
με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών
Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) – Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα»
της Αναπτυξιακής Δράμας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.
Γ. τη συμμετοχή του Δήμου Προσοτσάνης στην ανωτέρω πρόταση με ενδεικτικό προϋπολογισμό 6.000,00
και ιδιωτική συμμετοχή 2.100,00, η οποία κατανέμεται, ενδεικτικά, στα έτη 2020, 2021 και 2022 ως εξής:
2020 (€)

2021 (€)

2022 (€)

0

2.100,00

0

Δ. εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ των εταίρων καθώς
και για την ανάληψη οποιασδήποτε άλλης ενέργειας απαιτηθεί στο πλαίσιο της προκηρυχθείσας
υποδράσης 19.2.7.1 «Πιλοτικά έργα εκτός γεωργικού τομέα» του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν.
Δράμας (Υπομέτρο 19.2, Παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 155/2019
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανασιάδης Θεόδωρος

Ο Ειδικός γραμματέας

Τα Μέλη :

