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Αριθμός Απόφασης 45
ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή πρότασης για ένταξη στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
"Ευρώπη για τους Πολίτες".
Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 28η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους
2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 2752/23-02-2018 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.Πρωτοπαππά Μαρία,
3.Βλάσσης Ευάγγελος, 4.Ράτης Σπυρίδων, 5.Παντελέου Κων/νος, 6.Θυμής
Φίλιππος, 7.Κορδαλή Σωτηρία, 8.Νικολάου Σωτήριος, 9.Παπαθανασίου Αθανάσιος,
10.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 11.Σπύρου Κων/νος, 12.Παύλου Παύλος, 13.Λογοθέτης
Κων/νος, 14.Μουζάκης Αθανάσιος, 15.Θεοδώρου Αγγελική, 16.Ασημακόπουλος
Χρήστος.
Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Πρόεδρος Δημοτικής
Κοινότητας Ισθμίας, κ. Δήμου Κων/νος.
Α π ό ν τ ε ς: 1.Γεωργίου Αθανάσιος, 2.Πέρρας Σωτήριος, 3.Θυμής Μιχαήλ,
4.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 5.Στάμου Γεώργιος, 6.Πρωτονοτάριος Δημήτριος,
7.Γεωργίου Χαράλαμπος, 8.Βαρελάς Παναγιώτης, 9.Δόσχορης Κων/νος, 10.Κοφινάς
Ηλίας, 11.Πέτρου Θεόδωρος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Από την παρούσα συνεδρίαση απουσίαζαν και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων
των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου – Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων ήτοι κκ.
Βενετσάνου Ελένη & Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης, καθώς και ο Πρόεδρος
του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης, οι οποίοι δεν
προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση
οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κκ. Θυμής Μιχαήλ &
Κοφινάς Ηλίας, οι οποίοι παρέμειναν έως το τέλος της συνεδρίασης.
Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ' αριθ. EACEA-40/2017 Πρόσκληση της "European Commission",
προκειμένου, μεταξύ άλλων και ο Δήμος μας να υποβάλλει πρόταση για το
πρόγραμμα "Ευρώπη για τους Πολίτες" - επιχορηγήσεις δράσεων 2018.
2. Η γραπτή εισήγηση του κ. Γκιώνη Αλκ. Γεώργιου - Δημάρχου, η οποία αναφέρει τα
εξής:

«Το πρόγραμμα "Ευρώπη για τους Πολίτες" (Europe for Citizens) δίνει τη δυνατότητα στους
πολίτες της Ε.Ε. να εμπλακούν ενεργά, μέσω των οργανώσεων τους, στη διαδικασία της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι: να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν την
Ένωση, την ιστορία και την πολυμορφία της & να βελτιώσει τις συνθήκες για τη συμμετοχή
των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά, σε επίπεδο Ένωσης. Ειδικότερα,
το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την μνήμη, την
κοινή ιστορία και τις αξίες καθώς επίσης, τον σκοπό της Ένωσης και την ενθάρρυνση της
συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά.
Η συμμετοχή του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων γίνεται στα
πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το έτος 2018, με αριθ. EACEA40/2017. Η πρόταση με τίτλο "Οι προκλήσεις για τις Ευρωπαϊκές Ιστορικές Πόλεις
Θερμαλισμού στην εποχή της Ευρωπαϊκής κρίσης και του Ευρωσκεπτικισμού" (“The
challenges for the European Historic Thermal Towns in time of European emigrant crisis and
Euroscepticism”με ακρωνύμιο: CAFÉS OF EUROPE) εντάσσεται στη Δράση 2.2.: "Δίκτυα
πόλεων" του Σκέλους 2: "Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά".
Συντονιστής εταίρος είναι η Eurocity Chaves - Verin που αποτελεί την ένωση του
Δήμου Chaves της Πορτογαλίας και του Δήμου Verin της Ισπανίας και οι υπόλοιποι έξι (6)
εταίροι αποτελούν μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ιστορικών Πόλεων Θερμαλισμού
(EHTTA) στο οποίο έχει ενταχθεί ο Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων από
τον Οκτώβριο 2015. Πιο συγκεκριμένα, οι έξι εταίροι είναι: ο Δήμος Montecantini και ο Δήμος
Salsomaggiore - Ιταλία, Ourense - Ισπανία, Enghien-les-Bains - Γαλλία, Cadlas da Rainha Πορτογαλία και Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων -Ελλάδα. Καταληκτική
ημερομηνία υποβολής της πρότασης είναι η 1η Μαρτίου 2018 και ώρα Βρυξελλών 12.00μ..
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση του Δικτύου Ιστορικών Πόλεων
Θερμαλισμού μέσα από συζητήσεις που αφορούν στο μέλλον των πόλεων μέσα από έξι (6)
"στρογγυλά τραπέζια" (round tables) που θα αποκαλούνται "Cafes of Europe". Τα θεματικά
γεγονότα θα διενεργηθούν σε κάθε χώρα - μέλος του προγράμματος και θα βασίζονται σε
διεθνείς συζητήσεις με τη δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών.
Στόχος του προγράμματος είναι να μετατρέψει εκ νέου τις ευρωπαϊκές λουτροπόλεις
σε "γέφυρες πολιτισμού" που θα ενθαρρύνουν τον δημόσιο διάλογο και θα έχουν λόγο στις
τρέχουσες προκλήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, θα αναβαθμιστεί ο ρόλος των λουτροπόλεων
στη σημερινή ευρωπαϊκή κοινωνία για να μετατραπούν σε νέες, σύγχρονες, συμμετοχικές και
ανοιχτές πόλεις αλληλεγγύης.
Θέματα συζήτησης θα αποτελέσουν η ευρωπαϊκή κρίση, το προσφυγικό, ο ευρώσκεπτικισμός και ο στιγματισμός των μεταναστών, μέσα από μια δημοκρατική κι ευρεία
συζήτηση που θα διασφαλίζει τη συμμετοχή των πολιτών, υπό τη σκέπη της αλληλεγγύης και
των ευρωπαϊκών αξιών.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος είναι:
 Να κινητοποιηθούν οι πολίτες της Ευρώπης σχετικά με τα θέματα συζήτησης,
 Να χρησιμεύσει ως βάση για μελλοντικές πρωτοβουλίες και ενέργειες μεταξύ των πόλεων χωρών που συμμετέχουν,
 Να ενισχυθεί ο ρόλος του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων στο
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιστορικών Πόλεων Θερμαλισμού.

Κάθε εταίρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διοργανώσει διήμερο ή τριήμερο event ("Cafes
of Europe") στη χώρα του και να συμμετέχει σε καθένα από τα υπόλοιπα έξι (6).
Η διάρκεια του προγράμματος ανέρχεται στα δύο (2) έτη, με έναρξη την 1η
Σεπτεμβρίου 2018 και λήξη την 31η Αυγούστου 2020. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης του
προγράμματος θα δημοσιευτούν τον Ιούνιο 2018 στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε.
Το μέγιστο ποσό επιδότησης για έργα δικτύου πόλεων ανέρχεται στις 150 000 EUR,
με χορηγηθέν ποσό για κάθε εταίρο στα 20.000 EUR, πλέον του επικεφαλής ο οποίος
επιδοτείται με 28.680 EUR. Η συγχρηματοδότηση του προγράμματος από τον εκάστοτε
εταίρο σύμφωνα με κριτήρια, ορίζεται από την Ε.Ε. ανάλογα με την υποβληθείσα πρόταση
και κυμαίνεται από 20% έως 30%, σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος και τον
υπεύθυνο του Εθνικού Σημείου Επαφής στην Ελλάδα».

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις διατάξεις
του άρθρου 65 του ν. 3852/2010, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
μεταξύ των μελών του
Αποφασίζει Ομόφωνα
1. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης για ένταξη του Δήμου μας στο πρόγραμμα
"Ευρώπη για τους Πολίτες" - επιχορηγήσεις δράσεων 2018, σύμφωνα με την υπ'
αριθ. EACEA-40/2017 Πρόσκληση της "European Commission", και συγκεκριμένα
στη Δράση 2.2.: "Δίκτυα πόλεων" του Σκέλους 2: "Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες
και στα κοινά" αυτής, σύμφωνα με την αναφερόμενη στο προοίμιο γραπτή εισήγηση του κ.
Δημάρχου και έχοντας τίτλο "Οι προκλήσεις για τις Ευρωπαϊκές Ιστορικές Πόλεις
Θερμαλισμού στην εποχή της Ευρωπαϊκής κρίσης και του Ευρωσκεπτικισμού" (“The
challenges for the European Historic Thermal Towns in time of European emigrant crisis and
Euroscepticism” με ακρωνύμιο: CAFÉS OF EUROPE).

2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες που
απαιτούνται σχετικά με το θέμα.
Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 45/2018.
Ο Πρόεδρος
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