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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το πρακτικό της αριθ. 1 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η Ιανουαρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00
έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ. 645/23-01-2019 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) 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. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου
κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη 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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ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ
ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΒΟΣΚΟΥ -ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
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ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ)
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.
ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ )
ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
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ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 8/2019
ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΔΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Fauna Assessment and management
to safeguard Biodiversity in cross - border mountainous areas of Bulgaria and Greece:
Innovative approaches to estimate monitor and protect biodiversity in local ecosystems – BIOINNOVATE", ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» (INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 20142020).»
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 7ο θέμα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και έθεσε
υπόψη των μελών του Δ.Σ. την εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία
αναφέρει αυτολεξεί τα εξής:
«ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 2014-2020
Το Πρόγραμμα Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 είναι ένα διασυνοριακό πρόγραμμα
συνεργασίας που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την επίβλεψη του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας φέρνοντας κοντά τους
διαφορετικούς φορείς της διασυνοριακής περιοχής προκειμένου να ενισχύσει την ανάπτυξη της περιοχής
και την μετατροπής της σε κέντρο βιώσιμης ανάπτυξης.
Ο Δήμος Προσοτσάνης πρόκειται να υλοποιήσει έργο στην επενδυτική προτεραιότητα 6d: "Protecting and
restoring biodiversity, soil protection and restoration and promoting ecosystem services including NATURA
2000 and green infrastructures" (Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, προστασία και
αποκατάσταση του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μέσω του δικτύου NATURA
2000 και των πράσινων υποδομών). Για την χρηματοδότηση του έργου, απαιτείται ο Δήμος Προσοτσάνης
να διατηρεί άτοκο τραπεζικό λογαριασμό, σύμφωνα με το Πρόγραμμα. Το εγκεκριμένο έργο εντάχθηκε
στον άξονα 2: "A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area" (Βιωσιμότητα και κλιματική
προσαρμογή της διασυνοριακής περιοχής), διότι στοχεύει στην προστασία της βιοποικιλότητας στη
διασυνοριακή περιοχή.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το εγκεκριμένο έργο διασυνοριακής συνεργασίας έχει τίτλο "Αξιολόγηση και διαχείριση της πανίδας για
τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας στις διασυνοριακές ορεινές περιοχές της Βουλγαρίας και της Ελλάδας:
Καινοτόμες προσεγγίσεις για την εκτίμηση της παρακολούθησης και της προστασίας της βιοποικιλότητας
στα τοπικά οικοσυστήματα" (Fauna Assessment and management to safeguard Biodiversity in cross border mountainous areas of Bulgaria and Greece: Innovative approaches to estimate monitor and protect
biodiversity in local ecosystems – BIO-INNOVATE).
Το συγκεκριμένο έργο διαπιστώνει πως ο ρόλος των μεγάλων φυτοφάγων ζώων είναι ζωτικής σημασίας
για τη βιοποικιλότητα και την αειφορία των τοπικών οικοσυστημάτων. Αυτά τα ζώα είναι σημαντικά για
την πολιτιστική κληρονομιά και την περιφερειακή ταυτότητα σε κάθε χώρα. Παρά το γεγονός ότι είναι
σημαντικά, πολλά από αυτά τα ζώα δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα συντήρησης ή διαχείρισης.
Επιπλέον, σε ορισμένα οικοσυστήματα έχουν εισαχθεί νέα είδη ζώων λόγω σκόπιμης και τυχαίας
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ανθρώπινης δραστηριότητας. Μετά την εισαγωγή τους, τα είδη αυτά έχουν καθιερωθεί και εξαπλωθεί
πέρα από τον τόπο εισαγωγής και καθίστανται ως εισβολείς ή "ξένα" είδη. Αυτά τα «ξένα» είδη έχουν
αλλάξει τη βιοποικιλότητα αυτών των περιοχών, μειώνοντας τη βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων.
Ταυτόχρονα, οι Δήμοι Προσοτσάνης (πρόποδες του όρους Φαλακρό και Μενίκιο) και Gotse Deltsev
(μέρος της περιοχής του Εθνικού Πάρκου Πιρίν) έχουν μοναδικά φυσικά οικοσυστήματα που απαιτούν
προγράμματα διατήρησης για να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους και συγκεκριμένα τα άγρια άλογα
στην Ελλάδα και τα ελάφια στη Βουλγαρία μπορούν να διαδραματίσουν αυτό το ρόλο, διότι είναι καλά
είδη για την επανάκτηση των ιστορικών βοσκοτόπων.
Έτσι, ο κύριος στόχος του εγκεκριμένου έργου είναι η διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ βιοποικιλότητας
και γεωργίας μέσω της αντιμετώπισης της γενετικής ποικιλομορφίας με δημιουργία καινοτόμων
μοντέλων διαχείρισης που θα καθοδηγούν τον τρόπο διαχείρισης των ορεινών περιοχών. Με αυτό τον
τρόπο, το πρόγραμμα θα υλοποιήσει ολιστική αναπαραγωγή των ελαφιών και ελεγχόμενη διαχείριση των
αλόγων ώστε να συμπληρωθεί η αποτελεσματικότητα των πόρων και η βιοποικιλότητα των περιφερειών
Προσοτσάνης και Gotse Deltsev. Επιπλέον, θα δημιουργηθούν Κέντρα Υποκίνησης Προαγωγής
Βιοποικιλότητας τόσο στην Προσοτσάνη όσο και στο Gotse Deltsev, τα οποία θα εκπαιδεύουν τους νέους
στη σημασία της βιοποικιλότητας χρησιμοποιώντας ψηφιακές εφαρμογές, εφαρμογές smartphone κλπ
και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τόνωση της τοπικής διασυνοριακής οικονομίας και τη
βελτίωση της ελκυστικότητας της διασυνοριακής περιοχής.
Το έργο στοχεύει, επίσης, στη δημιουργία συνεργατικών δραστηριοτήτων και ενεργειών, ώστε μέσα από
την επικοινωνία και τις κοινές δράσεις οι δύο χώρες να συμβάλλουν στη διάδοση των αποτελεσμάτων
και των στόχων του έργου, στην βελτίωση της ελκυστικότητας της διασυνοριακής περιοχής, στη
δημιουργία ενός δικτύου ως αποτέλεσμα κοινής συνεργασίας για την προώθηση και προστασία της
βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων.
Ανάμεσα στα παραδοτέα του προϋπολογισμού του Δήμου Προσοτσάνης περιλαμβάνεται και η αγορά
εξοπλισμού. Όλος ο εξοπλισμός που θα αγοραστεί για τις ανάγκες του έργου και περιλαμβάνεται στον
προϋπολογισμό του Δήμου Προσοτσάνης θα είναι πλήρως λειτουργικός για τουλάχιστον 5 χρόνια μετά το
τέλος του έργου.
Για την υλοποίηση του έργου ο Δήμος Προσοτσάνης έχει το ρόλο εταίρου, ενώ συμμετέχουν ως εταίροι οι
παρακάτω φορείς:

το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας – Τμήμα
Κτηνιατρικής, ως συντονιστής εταίρος,

το Βουλγάρικο Ίδρυμα Βιοποικιλότητας - Παράρτημα Ανατολικής Ροδόπης (Bulgarian Biodiversity
Foundation – Branch Eastern Rhodopes) της Βουλγαρίας


και ο Δήμος Gotse Delchev (Municipality of Gotse Delchev) της Βουλγαρίας.

Για την υλοποίηση του έργου θα σχηματιστεί εταιρικό σχήμα μεταξύ των ανωτέρω φορέων με την
υπογραφή συμφώνου εταιρική σχέσης (Partnership Agreement).
Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπό υλοποίηση έργου, μετά τις αναθεωρήσεις της Κοινής Γραμματείας,
ανέρχεται στις 701.217,99€, από τα οποία 240.507,05€ αφορούν τον προϋπολογισμό του Δήμου
Προσοτσάνης.»
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Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών
Υπηρεσιών και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου Προσοτσάνης στην υλοποίηση του εγκεκριμένου έργου
"Fauna Assessment and management to safeguard Biodiversity in cross - border mountainous
areas of Bulgaria and Greece: Innovative approaches to estimate monitor and protect
biodiversity in local ecosystems – BIO-INNOVATE" ως εταίρου στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης
του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» με
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (2nd Call for project
proposal INTERREG V-A 2014-2020 Cooperation Programme co-financed by the European
Regional Development Fund (ERDF), Ref. No. 302200/MA5726 (11-12-2015), στον θεματικό
άξονα προτεραιότητας 2: "A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area" (Βιώσιμη και
κλιματική προσαρμογή της διασυνοριακής περιοχής) και στην επενδυτική προτεραιότητα 6d:
"Protecting and restoring biodiversity, soil protection and restoration and promoting ecosystem
services including NATURA 2000 and green infrastructures" (Προστασία και αποκατάσταση της
βιοποικιλότητας, προστασία και αποκατάσταση του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών
οικοσυστήματος, μέσω του δικτύου NATURA 2000 και των πράσινων υποδομών) σε συνεργασία
με:

το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
– Τμήμα Κτηνιατρικής, ως συντονιστής εταίρος,


το Βουλγάρικο Ίδρυμα Βιοποικιλότητας - Παράρτημα Ανατολικής Ροδόπης (Bulgarian
Biodiversity Foundation – Branch Eastern Rhodopes) της Βουλγαρίας


και το Δήμο Gotse Delchev (Municipality of Gotse Delchev) της Βουλγαρίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπό υλοποίηση έργου, μετά τις αναθεωρήσεις της Κοινής
Γραμματείας, ανέρχεται στις 701.217,99€, από τα οποία 240.507,05€ αφορούν τον
προϋπολογισμό του Δήμου Προσοτσάνης.
2. Βεβαιώνει ότι όλος ο εξοπλισμός που θα αγοραστεί για τις ανάγκες του έργου και
περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Προσοτσάνης θα είναι πλήρως λειτουργικός για
τουλάχιστον 5 χρόνια μετά το τέλος του έργου.
3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Προσοτσάνης να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες
προκειμένου:


Να αποσταλούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υπογραφή της Σύμβασης
Επιχορήγησης εμπρόθεσμα στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» (INTERREG V-A GREECE –
BULGARIA 2014-2020).
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Να υπογράψει ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, κάθε απαιτούμενο
έγγραφο για την υλοποίηση του εγκεκριμένου έργου.



Να προβεί στην δημιουργία και διατήρηση για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου ενός
άτοκου τραπεζικού λογαριασμού, όπως απαιτεί το Πρόγραμμα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 8/2019
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Ειδικός γραμματέας

Τα Μέλη :

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Άγγελος Λύσσελης
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