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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΔΘΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από το Πρακτικό τθσ 4θσ/ 09.04.2021 Σακτικισ υνεδρίαςθσ
του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Βζλου – Βόχασ.

Αρικμόσ Απόφαςθσ: 24/2021
Θζμα 3ο: Ζγκριςθ ςυνδρομισ για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ «Γαλάηιεσ θμαίεσ».
το Δθμοτικό Κατάςτθμα Ηευγολατιοφ ςιμερα τθν 09θ του μθνόσ Απριλίου ζτουσ 2021 θμζρα
Παραςκευι και ϊρα 19:30 ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό υμβοφλιο μζςω
Σθλεδιάςκεψθσ, φςτερα από τθν με αρικ. πρωτ. 2269/05.04.2021 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του
Προζδρου του Δθμοτικοφ υμβουλίου κ. Μιχαιλ δράλθ, που επιδόκθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του Ν. 3852/2010 άρκρο 67, όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 74 του Ν. 4555/2018 ςε
ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου 10 τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (ΠΝΠ),
«Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του Κορωνοιοφ
covid-19 και τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ τουσ» (ΦΕΚ Αϋ55/11-03/2020), ςτουσ
Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ κακϊσ και ςτο Διμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο ο οποίοσ δεν
παραβρζκθκε και δθμοςιεφκθκε ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου.
Σον Διμαρχο αναπλιρωςε ο Αντιδιμαρχοσ κ. Θεόδωροσ Ράπτθσ, νόμιμοσ αναπλθρωτισ του.
Ακολοφκωσ διαπιςτϊκθκε από τον Πρόεδρο του Δθμοτικοφ υμβουλίου, θ φπαρξθ τθσ απαρτίασ,
δεδομζνου ότι ςε ςφνολο 27 μελϊν, παραβρζκθκαν παρόντα 25 μζλθ και ονομαςτικά οι :
ΠΑΡΟΝΣΕ
ΑΠΟΝΣΕ
1. δράλθσ Μιχαιλ, Πρόεδροσ
1. Λιάκοσ Μιχαιλ
2. Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ
2. Καμπίτθσ Γεϊργιοσ
3. Ράπτθσ Θεόδωροσ
4. Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ
(δεν προςήλθαν αν και
5. Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ
προςκλήθηκαν νόμιμα)
6. Μαςτοράκοσ Άγγελοσ
7. Καραχοντηίτθσ Κων/νοσ, προςιλκε ςτο 2ο κζμα τθσ θμ. διάταξθσ
8. Καλλίρθ Μαρία
9. Δαλθβίγκασ Γεϊργιοσ
10. Ρόηοσ Νικόλαοσ
11. ιάχοσ Ανδρζασ
12. Σριανταφφλλου Κων/νοσ
13. Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ
14. Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Παν/τθ
15. Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Δθμθτρίου
16. Ραχανιϊτθσ Νικόλαοσ
17. Πανταηισ Παναγιϊτθσ
18. Κατςιφϊλθσ Παναγιϊτθσ
19. Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ
20. Δθμθτρίου Μαρία
21. Βουδοφρθσ Νικόλαοσ
22. Περρισ Νικόλαοσ
23. Καραφωτιάσ Γεϊργιοσ
24. ταμπεδάκθσ Παν/τθσ
25. Μπιτςάκου Αςπαςία
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τθ ςυνεδρίαςθ προςκλικθκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτιτων του Διμου.
υμμετείχαν ςτθν Σθλεδιάςκεψθ οι κάτωκι Πρόεδροι :
1. Πρόεδροσ τθσ Κοινότθτασ Χαλκείου κ. Εμμανουιλ Μπακιρτηισ
2. Πρόεδροσ τθσ Κοινότθτασ Νεράντηασ κ. Ευάγγελοσ Δαγρζσ
ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΘΣΩΝ :
1. Μπάρτηθσ Παναγιϊτθσ
Πρόεδροσ Κρθνϊν
2. Δθμιτριοσ Καλαντηισ Πρόεδροσ τιμάγκασ
3. Κεχαγιάσ Περίανδροσ
Πρόεδροσ Βοχαϊκοφ
4. Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ Πρόεδροσ Βζλου
5. Παπαδθμθτρίου Ιωάννθσ Πρόεδροσ Ηευγολατιοφ 6. Αναγνωςτόπουλοσ Αναςτάςιοσ Πρόεδροσ Ευαγγελιςτριασ
7. Γεϊργιοσ Βαςιλείου
Πρόεδροσ Βραχατίου 8. Καραχοντηίτθσ Αντϊνιοσ Πρόεδροσ Κοκκωνίου
9. Ποφλλοσ Γεϊργιοσ
Πρόεδροσ Πουλίτςασ 10. Δθμθτρίου Βαςίλειοσ Πρόεδροσ Σαρςινων
11. Ντοφβοσ Βαςίλειοσ
Πρόεδροσ ουλθναρίου 12. Χαςαπάκθσ Αργφριοσ Πρόεδροσ Μπολατίου
13. Μπουγάσ Κων/νοσ
Πρόεδροσ Ελλθνοχωρίου

Θ τιρθςθ των πρακτικϊν ζγινε από τθν υπάλλθλο Ν. Μελίκογλου.

Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το 3ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ « Ζγκριςθ ςυνδρομισ για τθν
υλοποίθςθ του προγράμματοσ ϋϋ Γαλάηιεσ θμαίεσ ϋϋ » και ζκεςε υπόψθ των μελϊν τθν ειςιγθςθ
τθσ Δ/νςθσ Περιβάλλοντοσ – Σμιμα Περιβάλλοντοσ και Πολιτικισ Προςταςίασ με κζμα «Ζγκριςθ
ςυνδρομισ για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ ϋϋ Γαλάηιεσ θμαίεσ ϋϋ », ωσ κάτωκι :
ΔΙΣΗΓΗΣΗ ΘΔΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Γ.Σ.
ΘΔΜΑ : «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:
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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/ΔΟΚ 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/ΔΚ 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/Δ103/2009 (ΦΔΚ 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 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).
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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
Σο ςυμβοφλιο αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν ανωτζρω ειςιγθςθ και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ,

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
• Εγκρίνει τθ ςυνδρομι του Διμου για το ζτοσ 2021 ςτο πρόγραμμα «ΓΑΛΑΗΙΕ ΘΜΑΙΕ», το
οποίο εκπροςωπείται από τθν Ελλθνικι Εταιρεία Προςταςίασ τθσ Φφςθσ (Ε.Ε.Π.Φ.), θ οποία
ςυνεργάηεται με το ΤΠΕΚΑ για τθ ςυμμετοχι των ενδιαφερόμενων φορζων διαχείριςθσ των ακτϊν
ςτο διεκνζσ πρόγραμμα «ΓΑΛΑΗΙΕ ΘΜΑΙΕ» (BLUE FLAGS), μζςω του οποίου υποςτθρίηονται οι
ςχετικζσ δράςεισ με υποςτθρικτικό υλικό (κεςμικό πλαίςιο, οδθγίεσ οργάνωςθσ ακτισ, διαδικαςίεσ
υλοποίθςθσ και εργαςιϊν, πρότυπα ζντυπα κλπ).

• Θ απαιτοφμενθ δαπάνθ κα βαρφνει τον Κ.Α.Ε. 00.6453.02 «Δαπάνεσ ςυνδρομισ προγράμματοσ
ϋϋΓΑΛΑΗΙΕ ΘΜΑΙΕ ϋϋ, του προχπολογιςμοφ του Διμου ζτουσ 2021»

Θ παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ. 24/2021
υντάχκθκε και υπογράφεται
O Πρόεδροσ
Σα Μζλθ
Ακριβζσ Απόςπαςμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

ΜΙΧΑΘΛ ΔΡΑΛΘ
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