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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 4

της 13ης Φεβρουαρίου 2017

Αριθμός Απόφασης  22

   ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στη Δράση Εθνικής
                      Εμβέλειας "Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας -
                     Γερμανίας", σύμφωνα με την πρόσκληση 7494/2457/Α2/2016
                     του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 13η του μηνός Φεβρουαρίου του 
έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 17:30, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 2223/09-02-
2017 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 παρών, 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 
δεκαοκτώ (18), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Γεωργίου Αθανάσιος, 
3.Πρωτοπαππά Μαρία, 4.Νικολάου Σωτήριος, 5.Θυμής Φίλιππος, 6.Βλάσσης 
Ευάγγελος, 7.Πέρρας Σωτήριος, 8.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 9.Παπαθανασίου 
Αθανάσιος, 10.Θυμής Μιχαήλ, 11.Κορδαλή Σωτηρία, 12.Ρουμελιώτης 
Γεώργιος, 13.Παντελέου Κων/νος, 14.Λογοθέτης Κων/νος, 15.Μουζάκης 
Αθανάσιος, 16.Κοφινάς Ηλίας, 17.Πέτρου Θεόδωρος, 18.Ασημακόπουλος 
Χρήστος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγίων 
Θεοδώρων & Ισθμίας ήτοι κκ. Βενετσάνου Ελένη, Κωνσταντής - 
Σκουλικαρίτης Αριστείδης & Δήμου Κων/νος, αντίστοιχα. 
Α π ό ν τ ε ς: 1.Ράτης Σπυρίδων, 2.Σπύρου Κων/νος, 3.Στάμου Γεώργιος, 
4.Παύλου Παύλος, 5.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 6.Γεωργίου Χαράλαμπος, 
7.Βαρελάς Παναγιώτης, 8.Δόσχορης Κων/νος, 9.Θεοδώρου Αγγελική.

Από την παρούσα συνεδρίαση απουσίαζε και ο Πρόεδρος της Τοπικής 
Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης. 



Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση 
οποιουδήποτε θέματος, προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κκ. Βαρελάς 
Παναγιώτης και Γεωργίου Χαράλαμπος που παρέμειναν έως και το τέλος της 
συνεδρίασης.

Πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος, αποχώρησε ο δημοτικός 
σύμβουλος κ. Κοφινάς Ηλίας, ο οποίος απουσίαζε μέχρι και την ολοκλήρωση 
της συνεδρίασης, ενώ προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ράτης 
Σπυρίδωνας που παρέμεινε έως και το τέλος αυτής.

Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από τη 
συζήτηση δύο (2) εκτάκτων θεμάτων) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών 
του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η με αριθ. πρωτ. 7494/2457/Α2/06-12-2016 (ΑΔΑ:6Ρ4Ν4653Ο7-0ΩΩ) 
Πρόσκληση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & 
ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης προς ερευνητικούς 
οργανισμούς, επιχειρήσεις, δημόσιους και άλλους φορείς για υποβολή 
αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας 
με τίτλο "Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας - Γερμανίας", 
προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)" του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, στους Άξονες Προτεραιότητας 
01 και 01Σ του ΕΠΑνΕΚ: "Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές 
προτεραιότητες", και συγκεκριμένα στο θεματικό στόχο 01 - Επενδυτική 
Προτεραιότητα 1b και στον Ειδικό Στόχο 1.1 "Αύξηση επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτόμου 
επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και 
καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση". 

Ως ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των ανωτέρω προτάσεων 
στο  Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 
15/02/2017.
2. Η γραπτή εισήγηση του κ. ΓΚΙΩΝΗ Γεωργίου – Δημάρχου  σχετικά με το 
θέμα, στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι:  
«Η Ειδική υπηρεσία διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», έχει 
αναρτήσει την με Α.Π  7494/2457/Α2/ 06-12-2016 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 
χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και 
Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας», με προϋπολογισμό δημοσίας 
δαπάνης 9.000.000 €.
Οι προτάσεις θα υποβληθούν στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής και 
Τεχνολογικής Συνεργασίας, που υπογράφτηκε με τη συνεργαζόμενη χώρα 
(Γερμανία) το 1978, καθώς και στη βάση των επίσημων επαφών των δύο πλευρών.
Στο πλαίσιο της Δράσης επιχορηγούνται δαπάνες εκτέλεσης ερευνητικών έργων και 
καινοτομίας σε θεματικές προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (RIS3) 2014-2020. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά έργο 
μπορεί να ανέλθει έως 350.000€. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων των 
Διμερών και Πολυμερών Ε&Τ Συνεργασιών Ελλάδας- Γερμανίας, ανάλογα με το έργο 
υλοποίησης, είναι έως τρία (3) έτη από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του 
έργου. 
Δικαιούχοι της Δράσης είναι α) ερευνητικοί οργανισμοί, β) επιχειρήσεις, και γ) Λοιποί 
φορείς (δημόσιοι και άλλοι φορείς). 
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό 
Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 
15/12/2016 με καταληκτική ημερομηνία την 15/02/2017 και ώρα 16:00.



ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η Δράση έχει ως στόχους:
 την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την βελτιστοποίηση της ελληνικής 

συμμετοχής στις διεθνείς και ευρωπαϊκές Ε&Τ διεργασίες δικτύωσης, την 
συμμετοχή σ’ αυτές δυναμικών και με υψηλή τεχνογνωσία Επιχειρήσεων, την 
εκπλήρωση των εθνικών μας υποχρεώσεων σε Ευρωπαϊκές πολιτικές 

 την επικέντρωση των προσπαθειών και ων διαθέσιμων πόρων σε ερευνητικά 
θεματικά πεδία, μείζονος ενδιαφέροντος για τις δύο (συνεργαζόμενες) χώρες και 
σημαντικά για την κοινωνία και την οικονομία, σύμφωνα με τις προτεραιότητες 
της Εθνικής Στρατηγικής ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδίκευση 

 την ανάπτυξη νέων γνώσεων - συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών – 
με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και την 
αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών 

 τη διείσδυση καινοτομιών σε νέες αγορές.
Ο Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων επιθυμεί να δηλώσει την 
συμμετοχή στο πρόγραμμα: ¨Συνεργαζόμενοι Ενεργειακοί Συνεταιρισμοί: 
Συμβαλλόμενοι Πολίτες στην Ηλιακή Ενέργεια και την Εξοικονόμηση Ελλάδα (Co-
ECO)¨ , στα πλαίσια της πρόσκλησης της  Δράσης  Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και 
Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας».
Το έργο Co-ECO θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Δήμο μας, διότι θα ενισχυθεί  η 
πρόσφατη πρωτοβουλία LOUTRAKIPLUS, η οποία επενδύει στη κοινωνική 
καινοτομία και στις δράσεις περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Σε αυτό το πλαίσιο μας 
ενδιαφέρει η ανάπτυξη της ικανότητας του Δήμου για κοινωνικές επενδύσεις και την 
ταχεία υιοθέτηση των εργαλείων κοινωνικής τραπεζικής, με στόχο την ενεργειακή 
αναβάθμιση των Δημοτικών εγκαταστάσεων, με την συμμετοχή των Πολιτών και των 
Τοπικών Φορέων στην αλυσίδα της Κοινωνικής Καινοτομίας και με  τα 
προσδοκώμενα οφέλη από την άνοδο της  Τοπικής  Επιχειρηματικότητας.
Σε περίπτωση έγκρισης του σχεδίου Co-ECO ο Δήμος μας είναι πρόθυμος να 
συμμετάσχει και να συνεισφέρει στο έργο ως εξής:
 Παροχή των ενεργειακών δεδομένων των Δημοτικών Κτηρίων
 Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για τον προσδιορισμό ενός κτηρίου ως 

πιλοτικού 
 Συμμετοχή στη Συμβουλευτική Επιτροπή του έργου
 Φιλοξενία του τελικού Συνεδρίου του έργου

Οι επικεφαλής εταίροι της πρότασης θα είναι:
Wuppertal Institut 
z.H. Oliver Wagner
Döppersberg 19
42103 Wuppertal
Deutschland

University of Peloponnese 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Prof. Michael FEFES
Δρ. Μιχαήλ ΦΕΦΕΣ, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος 
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 
Διευθυντής του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Οικονομίας 
Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη Τ.Κ.: 20 100 Κόρινθος, 
Πελοπόννησος Ελλάδα

 Σαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα συμμετάσχουν:
To ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ο Γερμανικός Ενεργειακός 
συνεταιρισμός “Energiegewinner” (Cologne).

 Σαν εταίρος θα συμμετάσχει  η Γερμανική τράπεζα GLS Bank.»



Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, καθώς 
και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, μετά από διαλογική 
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
(μειοψηφούντων των κκ. Βαρελά Παναγιώτη & Ασημακόπουλου Χρήστου)

1. Εγκρίνει την υποβολή αίτησης συμμετοχής του Δήμου Λουτρακίου - 
Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας "Διμερής και 
Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας - Γερμανίας", στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)" του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, σύμφωνα με την πρόσκληση 
7494/2457/Α2/2016 του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, και 
συγκεκριμένα στο πρόγραμμα: "Συνεργαζόμενοι Ενεργειακοί Συνεταιρισμοί: 
Συμβαλλόμενοι Πολίτες στην Ηλιακή Ενέργεια και την Εξοικονόμηση Ελλάδα 
(Co-ECO)" σύμφωνα με την αναφερόμενη στο προοίμιο εισήγηση του κ. 
Δημάρχου.
2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο προκειμένου να υπογράψει τα έγγραφα 
συμμετοχής, καθώς και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά 
με το θέμα.

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  22/2017.

Ο  Πρόεδρος                                                 Τα Μέλη
              (΄Επονται υπογραφές )

              Ακριβές Αντίγραφο
             Λουτράκι 14 Φεβρουαρίου 2017

           Ο   Πρόεδρος Δ.Σ.


