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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ   
ΓΖΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                

            Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από ηο Πραθηηθό ηες  8ες/ 15.04.2020 TAKTIKH ζσλεδρίαζες 

ηοσ Γεκοηηθού σκβοσιίοσ ηοσ Γήκοσ Βέιοσ – Βότας 

 

Αρηζκός Απόθαζες:   56/2020 

    Θέκα 6ο:  Έγθρηζε ζσλδροκής γηα ηελ σιοποίεζε ηοσ προγράκκαηος «Γαιάδηες εκαίες». 

 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ αξζξ. 67 ηνπ  Ν.3852/2010, όπσο απηό     

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ζύκθσλα κε ην άξζξ.74 ηνπ Ν. 4555/2018, θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

 άξζξνπ 10 ηεο  Π.Ν. Π. (ΦΔΚ 55/Α΄/2020), ζήκεξα     15ε Απρηιίοσ έηοσς 2020 εκέρα  Μ. Σεηάρηε   

θαη ώρα    13:00  ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο , ην  Γεκνηηθό   Σπκβνύιην Βέινπ Βόραο  

ζε ζπλεδξίαζε   παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ Βέινπ Βόραο Αλλίβα  Παπαθπξηάθνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ.    

πξση. 2646/10.04.2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ., πνπ επηδόζεθε λόκηκα θαη  

έγθαηξα, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ησλ   ζεκάησλ ηεο   εκεξήζηαο δηάηαμεο .  

                  Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, επηθνηλώλεζε ηειεθσληθά κε όινπο ηνπο  

            Γεκνηηθνύο Σπκβνύινπο , κε ηελ παξνπζία ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Γ.Σ., θαζώο θαη  

            ηεο ππαιιήινπ πνπ ηεξεί ηα πξαθηηθά θαη θαηέγξαςαλ ηηο ςήθνπο θαη ηηο παξαηεξήζεηο έθαζηνπ επί ησλ  

           ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

                Σηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία απάληεζαλ ζε ζύλνιν 27 κειώλ νη 26, έηζη  ππήξρε  λόκηκε απαξηία  

απαξηία, θαη νλνκαζηηθά νη : 

                           Παρόληες                                           Απόληες 

1. δράιες Μηταήι- Πρόεδρος 

2. Σρηαληαθύιιοσ Γεκήηρηος 

3. Μπεθηάρες Γεκήηρηος 

4. Ράπηες Θεόδωρος 

5. Σρωγάδες Βαζίιεηος 

6. Μαζηοράθος Άγγειος 

7. Καρατοληδίηες Κωλ/λος 

8. Ρόδος Νηθόιαος 

9. Καιιίρε Μαρία 

10. Γαιεβίγθας Γεώργηος 

11. ηάτος Αλδρέας 

12. Σρηαληαθύιιοσ Κωλ/λος 

13. Μαλάβες Αζαλάζηος η.Παλ. 

14. Μαλάβες Αζαλάζηος η. Γεκ. 

15. Ραταληώηες Νηθόιαος 

16. Παληαδής Παλαγηώηες 

17. Γεκεηρίοσ Μαρία 

18. Καηζηθώιες Παλαγηώηες 

19. Ληάθος Μηταήι 

20. Λσκπερόποσιος Δσάγγειος 

21. Βοσδούρες Νηθόιαος 

22. Κακπίηες Γεώργηος 

23. ηακπεδάθες Παλαγηώηες 

24. Καραθωηηάς Γεώργηος 

 

                Γθαηδογηάλλες Γεκήηρηος 
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25. Περρής Νηθόιαος 

26. Μπηηζάθοσ Αζπαζία 

 

 

     Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, γηα ην 7ο ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηελ 

έγθξηζε ζπλδξνκήο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γαιάδηεο Σεκαίεο», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ 

ηελ εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο , ε νπνία έρεη σο θάησζη :    

 

ΘΕΜΑ : «Έγκριζη ζσνδρομής για ηην σλοποίηζη ηοσ προγράμμαηος “Γαλάζιες Σημαίες”»  

Οη Οξγαληζκνί ηνπ Γεκνζίνπ θαη εηδηθόηεξα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο έρνπλ ηελ αλάγθε πεξηβαιινληηθήο 
πιεξνθόξεζεο, πξνβνιήο θαη αζθάιεηαο ησλ αθηώλ θνιύκβεζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ππεξεζηαθώλ ηνπο αλαγθώλ, 
κε ηελ εγγξαθή ηνπο σο πλδξνκεηέο ζε πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα. Σν πξόγξακκα πνπ είλαη δηεζλώο γλσζηό 
θαη απνδεθηό από ηνπο πνιίηεο ζηνλ ηνκέα απηό νλνκάδεηαη “ΓΑΛΑΕΗΔ ΖΜΑΗΔ” (“BLUE FLAGS”). 

Οη δαπάλεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξνύλ επηπιένλ θαη ηελ απνζηνιή έληππνπ πιηθνύ ζρεηηθά 
κε θάζε ππνςήθηα αθηή πνπ δηαηίζεηαη πξνο ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ αιιά θαη ηηο παξεκβάζεηο πνπ ηπρόλ 
απαηηνύληαη ζε ζέκαηνο ππνδνκήο (επηδηόξζσζε ζρεηηθώλ πιεξνθνξηαθώλ πηλαθίδσλ θιπ) πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ 
θξηηεξίσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θάζε θαινθαηξηλή πεξίνδν θαη εηδηθόηεξα θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο θνιπκβεηηθήο 
πεξηόδνπ. 

Σα Κξηηήξηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο “ΓΑΛΑΕΗΔ ΖΜΑΗΔ” γηα όζνπο θνξείο ζπκκεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα (κε 
ηξόπν πνπ λα πξνάγεη ηελ αζθάιεηα ηόζν ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ ρξεζηώλ-ινπνκέλσλ) ώζηε λα 
βξαβεπζεί ε θάζε ππνςήθηα αθηή (ήηνη: ηνπ Βξαραηίνπ θαη ηνπ Κνθθσλίνπ) ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 

 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ  

 ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΝΔΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΖΖ 

 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  

 ΑΦΑΛΔΗΑ, ΝΑΤΑΓΟΩΣΗΚΑ, ΠΡΩΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ, ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ  
 
Ζ αμηνπνίεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πιεξνθόξεζεο θαη θαηάιιειεο νξγάλσζεο ησλ αθηώλ κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
“ΓΑΛΑΕΗΔ ΖΜΑΗΔ” γεληθόηεξα σθειεί ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, γηαηί: 

 Απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο, θαη πόιν έιμεο δηόηη ζπλδέεη ηνλ ηνπξηζκό θαη ηελ εθπαίδεπζε ζε 
ηνπηθό, πεξηθεξεηαθό θαη εζληθό επίπεδν εληζρύνληαο ηελ ηνπηθή νηθνλνκία 

 πκβάιιεη ζηελ αλάδεημε εθ κέξνπο ησλ ππεξεζηώλ, ζρεηηθώλ πεξηβαιινληηθώλ ζεκάησλ ζηηο 
αθηέο. 

 Γίλεη έγθπξε πιεξνθόξεζε ζηνπο πνιίηεο γηα όηη λέν έρεη δεκνζηεπηεί θαη αθνξά ηηο αθηέο ηνπ 
Γήκνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα. 

 πκβάιιεη ζηε λνκηκόηεηα ησλ ππεξεζηαθώλ ελεξγεηώλ, δηόηη ηεθκεξηώλεη ηηο ππεξεζηαθέο ελέξγεηεο 
όισλ ησλ ζπλαξκόδησλ ππεξεζηώλ.  

 πκβάιεη ζηε βηώζηκε αλάπηπμε ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο, έρνληαο ζηόρν ηελ πςειή πνηόηεηα ησλ 
λεξώλ θνιύκβεζεο, ηελ αζθάιεηα ινπνκέλσλ, ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε θαη εθπαίδεπζε 

Λακβάλνληαο ππόςε: 
1. Σελ Οδηγία 76/160/ΕΟΚ πνπ εθδόζεθε από ηελ  ΔΟΚ ην 1976 «πεξί ηεο πνηόηεηαο ησλ πδάησλ 

θνιύκβεζεο» ε νπνία θαζόξηδε ηα ειάρηζηα θξηηήξηα πνηόηεηαο πνπ έπξεπε λα πιεξνύλ ηα ύδαηα 
θνιύκβεζεο. 

2. Σελ αλαζεώξεζε ηεο Οδεγίαο ηνπ 1976 ήηνη ηελ έθδνζε ηεο λέαο Οδηγίας 2006/7/ΕΚ ζρεηηθά κε ηε 
δηαρείξηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ πδάησλ θνιύκβεζεο. 

3. Σελ ελαξκόληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 2006/7/ΔΚ κέζσ ηεο ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 
(ΦΕΚ 356Β’/26-2-2009) ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ πδάησλ θνιύκβεζεο θαη θαηάξγεζε 
ηεο Οδεγίαο 76/160/ΔΟΚ. 

4. Σελ έληαμε νιόθιεξνπ ηνπ Κνξηλζηαθνύ Κόιπνπ ζην Δπξσπατθό Οηθνινγηθό Γίθηπν ησλ πξνζηαηεπόκελσλ 
πεξηνρώλ «Natura 2000»   (ΦΔΚ Β4432/15.12.2017) 

Σν Πξόγξακκα «Γαιάδηεο εκαίεο» είλαη πιένλ δηεζλέο ζήκα πνηόηεηαο νξγάλσζεο αθηήο, κε ηζρπξή 
πεξηβαιινληηθή παξάκεηξν θαη ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα πιαίζηα ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο δύλαηαη λα 
ζπκβάιεη ηόζν ζηελ δηαηήξεζε όζν θαη ζηε ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ πδάησλ θνιύκβεζεο. Ζ 
εμαζθάιηζε ηεο άξηζηεο πνηόηεηαο ησλ αθηώλ θαη πδάησλ θνιύκβεζεο απνηειεί δηαρξνληθή πξνηεξαηόηεηα γηα ηε 
ρώξα καο. Δθαξκόδνληαο ηα θξηηήξηα ηεο ηζρύνπζαο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο ε Διιάδα πξνρώξεζε 
ζηελ θαηάξηηζε ηνπ Μεηξώνπ Σαπηνηήησλ ησλ πδάησλ θνιύκβεζεο (ήηνη ζηελ πεξηγξαθή θαη παξνπζίαζε ησλ 
βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ αθηώλ, ε αλαγλώξηζε ησλ πεγώλ ξύπαλζεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:01:31976L0160:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0037:0051:El:PDF
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=CGZnB%2b5RXjk%3d&tabid=253&language=el-GR
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πνηόηεηα ησλ λεξώλ, θιπ)  από ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ (ΔΓΤ) ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 
(ΤΠΔΝ), ε νπνία απνδίδεη ηνλ επίζεκν ραξαθηεξηζκό ησλ θνιπκβεηηθώλ πδάησλ ζε εζληθό επίπεδν. Ζ ρώξα καο 
έρεη λα επηδείμεη πνιύ θαιά απνηειέζκαηα, πνπ δεκνζηνπνηνύληαη θάζε ρξόλν από ην ΤΠΔΝ θαη απνζηέιινληαη 
ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, σο ε επίζεκε ζέζε ηεο Διιάδαο, κε ηελ πνηόηεηα ησλ πδάησλ θνιύκβεζεο λα 
θαηαηάζζεηαη κεηαμύ ησλ θαιύηεξσλ ζηελ Δπξώπε. 

ηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη πέξαλ ησλ άιισλ ζρεηηθώλ εθπνξεπόκελσλ από ην ζπγθεθξηκέλν 
Πξόγξακκα ππνρξεώζεώλ ηνπ, ν Γήκνο νθείιεη λα δηαηεξεί ηηο αθηέο απηέο άξηηα νξγαλσκέλεο, θαζ’ όιε ηελ 
πεξίνδν ηζρύνο ηνπ ζρεηηθνύ Πξνγξάκκαηνο.  

Σν Πξόγξακκα “ΓΑΛΑΕΗΔ ΖΜΑΗΔ” ζηελ Διιάδα εθπξνζσπείηαη από ηελ Διιεληθή Δηαηξία Πξνζηαζίαο 
ηεο Φύζεο (ΔΔΠΦ) ε νπνία ζπλεξγάδεηαη κε ην ΤΠΔΝ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξόκελσλ θνξέσλ δηαρείξηζεο 
ησλ αθηώλ ζην δηεζλέο πξόγξακκα “ΓΑΛΑΕΗΔ ΖΜΑΗΔ” (“BLUE FLAGS”) κέζσ ηνπ νπνίνπ ππνζηεξίδνληαη νη 
ζρεηηθέο δξάζεηο κε ππνζηεξηθηηθό πιηθό (ζεζκηθό πιαίζην, νδεγίεο νξγάλσζεο αθηήο, δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο θαη 
εξγαζηώλ, πξόηππα έληππα θιπ). 

Γηα ηε θάιπςε ησλ σο άλσ πεξηγξαθόκελσλ αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ ζηηο αθηέο , ζε 
πεξηβαιινληηθή πιεξνθόξεζε, πξνηείλεηαη ε ζπλδξνκή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο ζην πξόγξακκα κε ηελ νλνκαζία 
“ΓΑΛΑΕΗΔ ΖΜΑΗΔ” (“BLUE FLAGS”)... 

ύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηηο εγθπθιίνπο Τπ. Δζση. 64858/25-9-1970 θαη 59774/25-9-1986 γηα ηελ 
εγγξαθή ηνπ Γήκνπ σο ζπλδξνκεηή απαηηείηαη απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.  

Παξαθαινύκε γηα ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο. 
                                                                                    Ζ αξκόδηα ππάιιεινο 
                                                                                    Γεσξγία Αζαλαζνύιηα     

   

         Σηνλ πξνϋ/ζκό ηνπ Γήκνπ έηνπο 2020 έρεη αλαγξαθεί ζπλνιηθή πίζησζε 1.500,00€  ζηνλ Κ.Α.Δ. 

00.6453.02 γηα δαπάλεο ζπλδξνκήο πξνγξάκκαηνο «ΓΑΛΑΕΗΔΣ ΣΖΜΑΗΔΣ». 

       Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

     Τν Γεκνηηθό ζπκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο δ/λζεο θαη όπσο εηδηθόηεξα 

ζηα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ  

        Δγθξίλεη ηελ ζπλδξνκή ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2020 ζην πξόγξακκα “ΓΑΛΑΕΗΔ ΖΜΑΗΔ” ην 

νπνίν εθπξνζσπείηαη από ηελ Διιεληθή Δηαηξία Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο (Δ.Δ.Π.Φ.) ε νπνία 

ζπλεξγάδεηαη κε ην ΥΠΔΚΑ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξόκελσλ θνξέσλ δηαρείξηζεο ησλ αθηώλ ζην 

δηεζλέο πξόγξακκα “ΓΑΛΑΕΗΔΣ ΣΖΜΑΗΔΣ” (“BLUE FLAGS”) κέζσ ηνπ νπνίνπ ππνζηεξίδνληαη νη 

ζρεηηθέο δξάζεηο κε ππνζηεξηθηηθό πιηθό (ζεζκηθό πιαίζην, νδεγίεο νξγάλσζεο αθηήο, δηαδηθαζίεο 

πινπνίεζεο θαη εξγαζηώλ, πξόηππα έληππα θιπ). 

     Ζ απαηηνύκελε δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α.Δ 00.6453.02 «δαπάλεο ζπλδξνκήο πξνγξάκκαηνο 

ΓΑΛΑΕΗΔΣ ΣΖΜΑΗΔΣ» ηνπ πξνϋ/ζκνύ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2020. 

 

 Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζ.  56/2020 

        Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

             O Πξόεδξνο                  Τα Μέιε 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Ο Πρόεδρος ηοσ Γεκοηηθού σκβοσιίοσ 

 

ΓΡΑΛΖ ΜΗΥΑΖΛ 
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