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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 16

της 28ης Ιουνίου 2017

Αριθμός Απόφασης  140

     ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
                              INTERREG EUROPE. Εξουσιοδότηση Δημάρχου.

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος 
& Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 28η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της 
εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 12779/23-06-2017 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, Αγίων 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  δεκαέξι (16), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Γεωργίου Αθανάσιος, 3.Θυμής 
Μιχαήλ, 4.Θυμής Φίλιππος, 5.Νικολάου Σωτήριος, 6.Παντελέου Κων/νος, 7.Πέρρας 
Σωτήριος, 8.Πρωτοπαππά Μαρία, 9.Ράτης Σπυρίδων, 10.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 
11.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 12.Σπύρου Κων/νος, 13.Λογοθέτης Κων/νος, 14.Μουζάκης 
Αθανάσιος, 15.Πέτρου Θεόδωρος, 16.Ασημακόπουλος Χρήστος. 

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των 
Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου – Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων & Ισθμίας, ήτοι κα 
Βενετσάνου Ελένη, κ. Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης & κ. Δήμου Κων/νος, 
αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. 
Γκίκας Ιωάννης.

Α π ό ν τ ε ς: 1.Βλάσσης Ευάγγελος, 2.Κορδαλή Σωτηρία, 3.Στάμου Γεώργιος, 4.Παύλου 
Παύλος, 5.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 6.Βαρελάς Παναγιώτης, 7.Γεωργίου Χαράλαμπος, 
8.Δόσχορης Κων/νος, 9.Κοφινάς Ηλίας, 10.Θεοδώρου Αγγελική, 11.Παπαθανασίου 
Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε 
θέματος προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεωργίου Χαράλαμπος, ο οποίος και 
παρέμεινε μέχρι την λήξη αυτής.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 1ου έκτακτου θέματος προσήλθε ο κ. 
Βαρελάς Παναγιώτης ενώ αποχώρησαν ο κ. Δήμαρχος και ο κ. Γεωργίου Αθανάσιος.

Πριν τη συζήτηση του 5ου θέματος αποχώρησαν διαμαρτυρόμενοι οι κ.κ. Λογοθέτης 
Κων/νος και Μουζάκης Αθανάσιος, οι οποίοι και δεν επέστρεψαν μέχρι την λήξη 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 την από 23-06-2017 
εισήγηση του κ. Δημάρχου αναφορικά με το θέμα, η οποία έχει ως εξής:

"Το πρόγραμμα INTERREG EUROPE, το οποίο ενισχύεται οικονομικά από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει την 
βελτίωση της αποδοτικότητας των πολιτικών και των προγραμμάτων για την περιφερειακή 
ανάπτυξη. Επιτρέπει στις δημόσιες αρχές σε όλη την Ευρώπη να ανταλλάσσουν 
πρακτικές και ιδέες για τις δημόσιες πολιτικές ώστε αυτές να βρίσκουν λύσεις για τη 
βελτίωση των στρατηγικών προς όφελος των πολιτών. 

Σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια αυτού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος o Δήμος 
μας έχει την δυνατότητα να λάβει μέρος στην πρόταση “Πολιτικές Σχεδιασμού για τοπικά 
ορόσημα και μνημεία” ` σαν απλός εταίρος και να διεκδικήσει χρηματοδότηση για την 
ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών που να υπηρετούν τον Γενικό Στόχο του έργου. 

Ο Στόχος αυτός περιλαμβάνει την ανακαίνιση ιστορικών συνοικιών αστικών και 
αγροτικών περιοχών ώστε να είναι ανοικτές στο κοινό, προστατεύοντας παράλληλα και 
διατηρώντας το φυσικό περιβάλλον. 

Προκειμένου να προωθηθούν εναλλακτικοί λιγότερο ανεπτυγμένοι τουριστικοί 
προορισμοί και να ωφεληθούν οι τοπικές οικονομίες, θα καθοριστούν και θα εφαρμοστούν 
πολιτικές που θα στοχεύουν στην προώθηση ενός νέου τουριστικού προϊόντος που 
συνδέει ιστορικές περιοχές και κτίρια με τοπικό πολιτισμό και λαογραφία, προσφέροντας 
στους επισκέπτες μια πρωτότυπη εμβάθυνση του τρόπου ζωής των κατοίκων , της 
γαστρονομίας, της ιστορίας, του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας. 

Η διαμορφούμενη πρόταση περιλαμβάνει: 

· Τον καθορισμό λιγότερο γνωστών θρησκευτικών και προσκηνυματικών χώρων που 
συνδέονται με τοπικές παραδόσεις, αρχαιολογικών χώρων, λαογραφικών μουσείων, 
σωματείων τοπικών χορών. 

· Ανακαίνιση και αξιοποίηση δημόσιων ιστορικών κτηρίων και τοποθεσιών ώστε να 
ανοιχτούν προς το κοινό και να αναβιώσει η χρήση τους. 

· Ενίσχυση των ιδιωτών που έχουν στην κατοχή τους παρόμοια κτήρια ώστε να 
επανακτήσουν την παραδοσιακή τους χρήση (αποστακτήρια, κελλάρια, καμίνια, 
υποστατικά). 

Η εν λόγω πρόταση απευθύνεται σε τοπικές αρχές, Τουριστικούς Οργανισμούς, 
Επιμελητήρια και αρχές διαχείρισης ιστορικών περιοχών. 

Κάθε εταίρος καλείται να υπογράψει σύμφωνο κατανόησης και συνεργασίας, με το 
οποίο δεσμεύεται πέραν της ενεργής συμμετοχής του, να υιοθετήσει της πολιτικές του 
προγράμματος και να τις εντάξει στον στρατηγικό του σχεδιασμό. Επίσης δεσμεύεται να 
μοιραστεί τις καλές πρακτικές και την αποκτούμενη γνώση με τους άλλους εταίρους και να 
δράσει με διαφάνεια και νομιμότητα συμμορφούμενος με την ισχύουσα κοινοτική και 
εθνική νομοθεσία. 

Επικεφαλής εταίρος του προγράμματος θα είναι το Επιμελητήριο Κορινθίας. 

Λαμβάνοντας υπ΄ όψη όλα τα ανωτέρω εισηγούμαι: 

1. Την έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στην πρόταση "Πολιτικές Σχεδιασμού για 
τοπικά ορόσημα και μνημεία" ως απλός Εταίρος του Ευρωπαϊκού προγράμματος 
INTERREG. 



2. Την εξουσιοδότηση προκειμένου να υπογράψω σαν εκπρόσωπος του Δήμου τα σχετικά 
έγγραφα συμμετοχής καθώς και να προβώ σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με 
το θέμα."

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπ’ όψη 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     Ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει την  συμμετοχή του Δήμου μας στην πρόταση "Πολιτικές Σχεδιασμού για 
τοπικά ορόσημα και μνημεία" ως απλός Εταίρος του Ευρωπαϊκού προγράμματος 
INTERREG, με επικεφαλής εταίρο το Επιμελητήριο Κορινθίας. 

2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υπογράψει τα σχετικά έγγραφα συμμετοχής στο 
Πρόγραμμα καθώς και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με το θέμα, 

σύμφωνα με τα εις το προοίμιο αναλυτικώς αναφερόμενα.

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  140/2017.

      Ο  Πρόεδρος                                                 Τα Μέλη
              (΄Επονται υπογραφές )

              Ακριβές Αντίγραφο
       Λουτράκι 30 Ιουνίου 2017

             Ο   Πρόεδρος Δ.Σ.


