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ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ.  7 
της 9ης   Μαρτίου  2016 

  Αριθμός  Απόφασης  73 
 

ΘΕΜΑ 6ο : « Προσχώρηση ή μη του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας  
 -  Αγ. Θεοδώρων στο Σύμφωνο υποστήριξης του "Green 

                               Digital Charter"  ( Ψηφιακός  Πράσινος  Χάρτης ). 
                               Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του Συμφώνου 
                               Προσχώρησης. »  
 Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 9η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, 
ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17:30, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθμ. 3732/04-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου του κ. 
ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί “Νέας 
Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης”, σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των 
δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον 
Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ 
Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν απών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει 
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί 
συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαέξι (16), 
ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 
3.Γεωργίου Αθανάσιος, 4.Θυμής Φίλιππος, 5.Κορδαλή Σωτηρία, 6.Νικολάου 
Σωτήριος, 7.Παντελέου Κων/νος, 8.Πρωτοπαππά Μαρία, 9.Ράτης Σπυρίδων, 
10.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 11.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 12.Σπύρου Κων/νος, 
13.Λογοθέτης Κων/νος, 14.Μουζάκης Αθανάσιος, 15.Δόσχορης Κων/νος, 
16.Κοφινάς Ηλίας.  

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγίων 
Θεοδώρων & Ισθμίας, ήτοι Βενετσάνου Ελένη, Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης 
Αριστείδης και Δήμου Κων/νος αντίστοιχα.     
 
Α π ό ν τ ε ς: 1.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 2.Θυμής Μιχαήλ, 3.Πέρρας Σωτήριος, 
4.Στάμου Γεώργιος, 5.Παύλου Παύλος, 6.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 7.Βαρελάς 
Παναγιώτης, 8.Γεωργίου Χαράλαμπος, 9.Θεοδώρου Αγγελική, 10.Λάμπρου 
Κων/νος, 11.Ασημακόπουλος Χρήστος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
νόμιμα. 

Δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας 
Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης, αν και κλήθηκε νόμιμα. 



Πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί 
σύμβουλοι Ασημακόπουλος Χρήστος και Πρωτονοτάριος Δημήτριος, οι οποίοι 
παρέμειναν έως και το τέλος της συνεδρίασης. 

 
Επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από την συζήτηση 

δύο έκτακτων) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο 
φάκελο στον οποίο περιλαμβάνεται η γραπτή εισήγηση του κ. Δημάρχου η οποία 
έχει ως εξής:  

«Ο Ψηφιακός Πράσινος Χάρτης («Green Digital Charter») παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο 2009, από το ευρωπαϊκό δίκτυο EUROCITIES και 
αποσκοπεί στην κλιματική αλλαγή και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
πόλεων μέσω της χρήσης ψηφιακών λύσεων.  

Η δημιουργία του «Ψηφιακού Πράσινου Χάρτη» βασίστηκε στους στόχους 
της ΕΕ20/20/20 για την ενέργεια και το κλίμα. Σήμερα, η «Ενιαία Ψηφιακή Αγορά» 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Digital Single Market), η «Ενεργειακή Ένωση» 
(Energy Union), η «Ευρωπαϊκή Αστική Ατζέντα» (EU Urban Agenda) και το 
«Επενδυτικό Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρώπη» (Σχέδιο 
Γιουνκέρ) παρέχουν ένα νέο πλαίσιο για τις πολιτικές της ΕΕ και αναγνωρίζουν τον 
αυξανόμενο ρόλο των πόλεων και των πολιτών, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση 
και επίτευξη των στόχων. Ο χάρτης υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

H ανάγκη των πόλεων να υιοθετήσουν και να αξιοποιήσουν τις ψηφιακές 
τεχνολογίες υπογραμμίζεται από την «Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τις 
Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες» (European Innovation Partnership on Smart Cities 
and Communities/ EIP-SCC) και το έργο Horizon 2020. Όλες οι Ευρωπαϊκές 
πόλεις ενθαρρύνονται να αναπτύξουν ολοκληρωμένες υποδομές και ανοιχτές 
αστικές πλατφόρμες, να καταρτίσουν ευρωπαϊκά πρότυπα για τις έξυπνες πόλεις 
και να ενεργοποιήσουν την ανάγκη ενός συνεργατικού και συνδημιουργικού 
αστικού οικοσυστήματος για την περαιτέρω ανάπτυξη των στρατηγικών δημόσιων 
συμβάσεων για καινοτομία. 

Έως τώρα, ένας μεγάλος αριθμός ευρωπαϊκών πόλεων (49 πόλεις που 
προέρχονται από 29 διαφορετικές χώρες και εκπροσωπούν πάνω από 26 
εκατομμύρια ανθρώπους) έχουν υπογράψει τον Χάρτη και έχουν δεσμευτεί να 
εργαστούν από κοινού για τους σκοπούς και τους στόχους του.  

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων λαμβάνοντας 
υπόψη την ευρέως αναγνωρισμένη ανάγκη για τεχνολογία και τις αλλαγές στις 
υποδομές με γνώμονα αυτήν, είναι ακόμη πιο σημαντικό να αξιοποιήσουμε τα 
κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη της ψηφιακής οικονομίας. Καθώς 
οι πόλεις εισέρχονται σε μια νέα φάση εξέλιξής τους, θα πρέπει κι εμείς να 
εργαστούμε προς την κατεύθυνση των «έξυπνων πόλεων» (smart cities) και την 
πρωτοβουλία για τον Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη (Green Digital Charter) του 
EUROCITIES.  

Ο Χάρτης περιλαμβάνει προτάσεις για δράσεις μείωσης των εκπομπών από 
τις νέες και καινοτόμες χρήσεις της Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) και την αναδιάρθρωση του ρόλου των ΤΠΕ, που έχει ως αποτέλεσμα την 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση του συνολικού αποτυπώματος 
άνθρακα. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, δεσμευόμαστε να εργαστούμε 
συλλογικά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να συμβάλλουμε σημαντικά στους 
ενεργειακούς στόχους που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Συμπληρωματικά, η υπογραφή του Συμφώνου Υποστήριξης του «Ψηφιακού 
Πράσινου Χάρτη» συνδέεται άμεσα με το «Σύμφωνο των Δημάρχων» (Covenant of 
Mayors), το οποίο έχει ήδη υπογράψει ο Δήμος μας το 2010, καθώς οι δεσμεύσεις 
του Χάρτη συμπεριλαμβάνονται στον συνολικό σχεδιασμό που προβλέπεται από 
το Σύμφωνο των Δημάρχων. 



Επιπλέον, με την προσχώρηση στον «Ψηφιακό Πράσινο Χάρτη» 
προκύπτουν ευκαιρίες χρηματοδότησης προγραμμάτων απευθείας από την Ε.Ε. 
μέσω του προγράμματος Horizon 2020. 

Πέρα από τα ενεργειακά, οικονομικά και ψηφιακά οφέλη που προκύπτουν 
από την υπογραφή του «Ψηφιακού Πράσινου Χάρτη», δημιουργούνται ευκαιρίες 
προβολής και δημοσιότητας του Δήμου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς οι δράσεις 
των συμμετεχόντων δημοσιεύονται σε ηλεκτρονικά και έντυπα.» 
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      κατά     Π λ ε ι ο ψ η φ ί α 
(μειοψηφούντος του κ. Ασημακόπουλου Χρήστου)  

Εγκρίνει την προσχώρηση του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. 
Θεοδώρων στο Σύμφωνο υποστήριξης του "Green Digital Charter" (Ψηφιακός  
Πράσινος  Χάρτης), σύμφωνα με τα εις το προοίμιο αναφερόμενα. 
 

Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή του εν λόγω Συμφώνου.   
 

 
Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  73/2016.    

 
Ο Πρόεδρος                       Τα Μέλη 

(έπονται υπογραφές) 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Λουτράκι 17 Μαρτίου 2016 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.  
 


