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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 20

της 30ης Αυγούστου 2017

Αριθμός Απόφασης  175

ΘΕΜΑ 1ο έκτακτο : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας -  Αγίων
                         Θεοδώρων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE, με τίτλο «Ανάπτυξη
                         ηλεκτρονικού εργαλείου αποφάσεων για τη διαχείριση της
                         ρύπανσης σε κλειστά υδάτινα οικοσυστήματα. Το παράδειγμα του
                         Κορινθιακού (Development of a Decision Supporting tool of the
                         management of pollution to a closed aquatic system, Corinthian
                         Gulf {Life Corinhtian}»

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 30η του μηνός Αυγούστου του έτους 
2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 17152/25-08-2017 
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  δεκαοκτώ (18), ο κ. 
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 
3.Πρωτοπαππά Μαρία, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 5.Ράτης Σπυρίδων, 6.Πέρρας 
Σωτήριος, 7.Παντελέου Κων/νος, 8.Σπύρου Κων/νος 9.Θυμής Φίλιππος, 
10.Κορδαλή Σωτηρία, 11.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 12.Παύλου Παύλος, 
13.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 14.Λογοθέτης Κων/νος, 15.Μουζάκης Αθανάσιος, 
16.Θεοδώρου Αγγελική, 17.Πέτρου Θεόδωρος, 18.Ασημακόπουλος Χρήστος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων 
των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίων Θεοδώρων & Ισθμίας, ήτοι κ. Κωνσταντής - 
Σκουλικαρίτης Αριστείδης & κ. Δήμου Κων/νος, αντίστοιχα. 



Α π ό ν τ ε ς: 1.Γεωργίου Αθανάσιος,  2.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 3.Νικολάου 
Σωτήριος, 4.Θυμής Μιχαήλ, 5.Στάμου Γεώργιος, 6.Γεωργίου Χαράλαμπος, 
7.Βαρελάς Παναγιώτης, 8.Δόσχορης Κων/νος, 9.Κοφινάς Ηλίας, οι οποίοι δεν 
προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Από την παρούσα συνεδρίαση απουσίαζε και η Πρόεδρος του Συμβουλίου 
της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας κα Βενετσάνου Ελένη, καθώς 
και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης, 
αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση 
οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κκ.Κοφινάς Ηλίας, 
Παπαθανασίου Αθανάσιος, οι οποίοι παρέμειναν μέχρι την ολοκλήρωση αυτής, 
καθώς και οι κκ. Γεωργίου Αθανάσιος, Βαρελάς Παναγιώτης, οι οποίοι αποχώρησαν 
κατά τη διάρκεια του 2ου θέματος και δεν επέστρεψαν μέχρι το τέλος αυτής.

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος 
πρότεινε τη συζήτηση του θέματος "Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λουτρακίου - 
Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE, με τίτλο 
«Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εργαλείου αποφάσεων για τη διαχείριση της ρύπανσης σε 
κλειστά υδάτινα οικοσυστήματα. Το παράδειγμα του Κορινθιακού (Development of a 
Decision Supporting tool of the management of pollution to a closed aquatic system, 
Corinthian Gulf {Life Corinthian}»", έκτακτα ως κατεπείγοντος, καθότι η 31η 
Αυγούστου ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής πρότασης συμμετοχής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τη συζήτηση του εν λόγω 
θέματος έκτακτα ως κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.7 
του Ν. 3852/2010.

Ακολούθως κι επί του θέματος αυτού, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των 
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Το από 23-08-2017 έγγραφο του Αναπλ. Καθηγητή Υγιεινής (Μονάδα 
Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, 
κ. Βανταράκη Απόστολου, με το οποίο ζητά, μεταξύ άλλων και από τον Δήμο μας, 
ως μέλος του ΣΠΟΑΚ, να συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για το 
Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα - LIFE 2017, στο οποίο το εν λόγω 
Πανεπιστήμιο πρόκειται να υποβάλλει έργο με αντικείμενο την ρύπανση στον 
Κορινθιακό κόλπο.
2. Το υπ' αριθ. 171/25-08-2017 (αριθ. πρωτ. Δήμου μας 17495/28-08-2017) 
έγγραφο του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού 
Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) "Ο ΑΡΙΩΝ" της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μεταξύ άλλων 
και προς το Δήμο μας, με το οποίο αφενός αναφέρεται στην υπ' αριθ. 28/2017 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του για τη συμμετοχή του στο νέο Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα LIFE με τίτλο «Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εργαλείου αποφάσεων για τη 
διαχείριση της ρύπανσης σε κλειστά υδάτινα οικοσυστήματα. Το παράδειγμα του 
Κορινθιακού (Development of a Decision Supporting tool of the management of 
pollution to a closed aquatic system, Corinthian Gulf {Life Corinthian}», κατόπιν της 
ανωτέρω πρότασης του Τμήματος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών 
και προτείνει τη συμμετοχή του Δήμου μας στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος, 
κι αφετέρου ορίζει την 31-08-2017 ως καταληκτική ημερομηνία για την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος συμμετοχής μας σε αυτό.



3. Η από 30-08-2017 σχετική εισήγηση του κ. ΓΚΙΩΝΗ Γεώργιου - Δημάρχου προς 
το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία έχει ως εξής:  
«Το LIFE είναι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα, για 
την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2020.
Το Πρόγραμμα LIFE διαρθρώνεται σε δύο υποπρογράμματα:
το υποπρόγραμμα για το περιβάλλον και το υποπρόγραμμα για τη δράση για το κλίμα. Το 
κάθε υποπρόγραμμα καλύπτει  3 Τομείς Προτεραιότητας. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εφαρμογή του Προγράμματος LIFE ανέρχεται στα 
3,457 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 75% διατίθενται στο υποπρόγραμμα Περιβάλλον 
(2.592.491.250 ευρώ).
Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου θα είναι η ρύπανση στον Κορινθιακό Κόλπο.
Επικεφαλής Εταίρος του έργου  είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών, με 4 Εργαστήριά του.  
Εταίροι θα είναι:
 οι Περιφέρειες: Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας
 Οι Δήμοι μέλη του ΣΠΟΑΚ (Σύνδεσμος  Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του 

Κορινθιακού Κόλπου «ΑΡΙΩΝ»)

Οι δήμοι και ο ΣΠΟΑΚ θα μπορούν  να συμβάλουν στο αναφερόμενο έργο με τις ακόλουθες 
ενδεικτικές δράσεις:
 Να παρέχουν τα τοπικά σχέδια δράσεων και κανονισμών σχετικά με την μόλυνση των 

θαλάσσιων υδάτων, την κλιματική αλλαγή, την χρήση γης και την διαχείριση  υδάτων 
του Δήμου τους (αν υπάρχουν). 

 Στην καταγραφή και ευαισθητοποίηση ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με δράσεις για 
την παρακολούθηση και την προστασία του περιβάλλοντος, την κλιματική αλλαγή και 
την υγεία (πχ. Εθνικά Ιδρύματα, δημόσιες αρχές, κλαδικές ενώσεις, κοινωνικές ομάδες, 
εμπορικά επιμελητήρια και άλλες ιδιωτικές εταιρείες) στον Κορινθιακό κόλπο. 

 Απογραφή περιπτώσεων με σημαντική περιβαλλοντική επίπτωση από διάφορες πηγές 
της περιοχής τους στον Κορινθιακό κόλπο

  Εφαρμογή των πιλοτικών δράσεων που θα αναπτυχθούν στην διάρκεια του έργου (πχ. 
Εγκατάσταση αισθητήρων περιβαλλοντικών μετρήσεων) στην περιοχή τους.

 Στον καθορισμό των απαιτήσεων της πλατφόρμας συλλογής περιβαλλοντικών 
δεδομένων ώστε να καλύπτουν τις τοπικές ανάγκες.

 Στη συλλογή τυχόν υπαρχόντων δεδομένων σχετικά με τα ύδατα και την μόλυνση του 
αέρα στην περιοχή τους

 Στη διενέργεια μελετών για τη δημόσια υγεία και την κλιματική αλλαγή.
 Στην συμμετοχή στην σύνταξη σχεδίων διαχείρισης του Κορινθιακού κόλπου με βάση 

τις αναπτυχθείσες μελέτες
  Στη συμβολή σε ένα Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος Κορινθιακού Κόλπου 

(Environmental Observatory of Gulf of Corinth) και διεξαγωγή έκθεσης βιωσιμότητας
 Στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου προς όφελος της κοινωνίας

Το προτεινόμενο Ποσοστό Συγχρηματοδότησης: 50%. 
Η συγχρηματοδότηση μπορεί να προέρχεται είτε από μισθοδοσίες εργαζομένων του 
Δήμου που θα απασχοληθούν στο έργο, είτε από δαπάνες που θα εκπονήσει ο 
Δήμος.»

Στη συνέχεια ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ασημακόπουλος Χρήστος πρότεινε 
την αναβολή του θέματος, προκειμένου το Σώμα να ενημερωθεί πληρέστερα, λόγω 
της σοβαρότητας του θέματος καθώς αναφέρεται σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα.
Η πρότασή του τέθηκε σε ψηφοφορία, ψηφίστηκε μόνο από τον ίδιο και κατά 
συνέπεια απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία.



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
(μειοψηφούντος του κ. Ασημακόπουλου Χρήστου)

1. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, 
ως εταίρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το 
Κλίμα - LIFE 2017, με τίτλο «Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εργαλείου αποφάσεων για τη 
διαχείριση της ρύπανσης σε κλειστά υδάτινα οικοσυστήματα. Το παράδειγμα του 
Κορινθιακού (Development of a Decision Supporting tool of the management of 
pollution to a closed aquatic system, Corinthian Gulf {Life Corinthian}»", σύμφωνα 
με το προαναφερόμενο έγγραφο του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής 
Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) "Ο ΑΡΙΩΝ" της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας και την αναφερόμενη στο προοίμιο εισήγηση του κ. Δημάρχου.

Επικεφαλής εταίρος του έργου στο LIFE 2017, με αντικείμενο τη ρύπανση στον 
Κορινθιακό κόλπο, θα είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών.
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  175/2017.

Ο  Πρόεδρος                                                 Τα Μέλη
              (΄Επονται υπογραφές )

              Ακριβές Αντίγραφο
       Λουτράκι 31 Αυγούστου 2017

             Ο   Πρόεδρος Δ.Σ.


