
 
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

             Από το  πρακτικό της  13ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις  03-6-2020. 
 
                                                                               Πράξη 85η                                                  

  Ιθάκη, σήμερα, 3 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00΄ , συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε 
τακτική συνεδρίαση ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, έπειτα από την αρ. 
2748/29-5-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΑΜΠΟΛΗ, που επιδόθηκε σε 
καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 74  του Ν. 4555/2018, και στα πλαίσια των 
διατάξεων του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» 
(ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), καθώς της με αριθ. 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών 
προς τους Δήμους της χώρας. 

 
  Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, εφόσον από τα 17 μέλη του ήταν παρόντα τα 16 : 

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  
ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
 

9. ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ                  

2.  
ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
 

10. 
ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ  
(αποχ. στο 6ο θέμα Η.Δ.) 

 
Αν και νομίμως 
προσκληθείς 

3.  
ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
 (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)  
 

11. 
ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 
 

  

4.  ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 12. 
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π. 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                               

 

Ο Δήμαρχος ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ήταν 
απών, αν και νομίμως 
προσκληθείς. 

5.  ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ  13. 
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

  

6.  ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  14. 
ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

  

7.  ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  15. ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ    

8.  ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ 16. ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

 
        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης < Λήψη απόφασης 
περί συμμετοχής του Δήμου Ιθάκης στο πρόγραµµα «Γαλάζιες Σημαίες» για το έτος 2020 > δίνει το 
λόγο στον Δήμαρχο που αναφέρει τα εξής : 
 
     «Το Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης “ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ” (“BLUE 
FLAG”) ξεκίνησε πιλοτικά για πρώτη φορά στη Γαλλία, το 1985. Η ουσιαστική όμως έναρξή του ήταν την 
5η Ιουνίου 1987, διεθνή ημέρα Περιβάλλοντος, οπότε  και παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο της Ευρώπης και 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως «Πρωτότυπη Περιβαλλοντική Δράση για ακτές με μεγάλο αριθμό λουομένων». 
 
     Ο Εθνικός Χειριστής του Προγράµµατος «Γαλάζιες Σημαίες» για την χώρα µας είναι η Ελληνική Εταιρία 
Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ). Μια ακτή βραβευµένη µε «Γαλάζια Σηµαία» αποκτά προστιθέµενη αξία 
και εθνική αλλά και διεθνή αναγνωρισιµότητα ως οργανωµένη, µε παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου 
προς τους λουόµενους-χρήστες των ακτών. Από τη συµµετοχή του ∆ήµου στο πρόγραµµα, απορρέουν 
κάποιες υποχρεώσεις, καθώς οι «Γαλάζιες Σηµαίες» έχουν θεσπίσει ορισµένα κριτήρια διεθνώς αλλά και 
ανά χώρα, βάσει των οποίων και µε την προϋπόθεση της πιστής τήρησης των, δύναται να χορηγηθεί στην 
αιτούσα αρχή της ακτής η περιβαλλοντική βράβευση της «Γαλάζιας Σηµαίας».Τα κριτήρια του 
Προγράµµατος χωρίζονται σε 4 κατηγορίες: 
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Περιβαλλοντική εκπαίδευση και πληροφόρηση 

 Πληροφορίες για το παράκτιο οικοσύστημα και το ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον στον παράκτιο 
χώρο. 

 Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα των νερών κολύμβησης. 

 Πληροφορίες για το Διεθνές Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ακτής. 

 Έντυπες πληροφορίες και αναρτημένες οδηγίες συμπεριφοράς για την ακτή. 

 Δραστηριότητες που να προβάλουν ενεργά τη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της ακτής. 
 
Ποιότητα νερών κολύμβησης 

 Ποιότητα των νερών κολύμβησης, που να επιβεβαιώνεται με δειγματοληπτικές μετρήσεις 

 Μη απόρριψη βιομηχανικών λυμάτων στην ακτή 

 Επεξεργασία αστικών λυμάτων, όπως απαιτεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία 
 
Περιβαλλοντική Διαχείριση 

 Σχέδιο χρήσης γης και περιβαλλοντική διαχείριση 

 Περιοδικός καθαρισμός της ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα κλπ. 

 Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, που να αδειάζονται σε τακτά διαστήματα 

 Διευκολύνσεις για ανακυκλώσιμα υλικά 

 Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης 

 Απαγόρευση της οδήγησης οχημάτων και μοτοποδηλάτων στην ακτή 

 Απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης 

 Επιτήρηση κατοικίδιων ζώων στην ακτή 

 Συντήρηση κτιρίων και εξοπλισμού στην ακτή 
 
Ασφάλεια, ναυαγοσωστικά, πρώτες βοήθειες, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις 

 Εκπαιδευμένοι ναυαγοσώστες - ή άμεση πρόσβαση σε τηλέφωνο - σωστικά εφόδια και πρώτες 
βοήθειες 

 Σχέδια για την αντιμετώπιση κάποιου ατυχήματος ρύπανσης, με άμεση ενημέρωση του κοινού 

 Ασφαλής δίοδος στην ακτή και φροντίδα για άτομα με ειδικές ανάγκες 
 

Τα περισσότερα κριτήρια είναι υποχρεωτικά που σημαίνει ότι οι ακτές πρέπει να συμμορφώνονται με 
αυτά για να βραβευτούν. Άλλα είναι προαιρετικά τα οποία είναι καλό να εφαρμόζονται. 

 Μια ακτή μπορεί να βραβευτεί με Γαλάζια Σημαία εάν είναι εθνικά ή διεθνής επίσημα χαρακτηρισμένη 
κολυμβητική περιοχή με τουλάχιστον ένα επίσημα καθορισμένο σημείο δειγματοληψίας για τον έλεγχο της 
ποιότητας των νερών κολύμβησης. 

 
Το όνομα και τα όρια της ακτής ορίζονται από τις επίσημες εθνικές αρχές. 
 
Η ακτή πρέπει να προσφέρει τις απαραίτητες υπηρεσίες και την υποδομή που απαιτούν τα κριτήρια 

του προγράμματος. 
 
Ένα συγκεκριμένο άτομο από την τοπική αρχή πρέπει να ασχολείται ειδικώς με το Πρόγραμμα 

«Γαλάζιες Σημαίες» 
 
Κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου οι ενδιαφερόμενοι διαχειριστές αποστέλλουν τις αιτήσεις 

υποψηφιότητας στην ΕΕΠΦ, η Εθνική Επιτροπή (ΕΕΚ) αξιολογεί τις αιτήσεις υποψηφιότητας σύμφωνα με 
την οργάνωση που είχαν την προηγούμενη χρονιά και προωθεί τις υποψήφιες προς βράβευση ακτές στην 
Διεθνή Επιτροπή Κρίσεων (ΔΕΚ) , η ΔΕΚ λαμβάνει την τελική απόφαση για τις ακτές και τις μαρίνες που 
θα βραβευτούν. 

 
Προκειμένου να διατηρήσει μια ακτή την Γαλάζια Σημαία, καθ΄ολη την διάρκεια του καλοκαιριού η ακτή 

αξιολογείται για την οργάνωσή της και την συμμόρφωσή της προς τα κριτήρια από Επιθεωρητές του 
Εθνικού Χειριστή κάθε χώρας αλλά και από τους Επιθεωρητές του Διεθνούς Συντονιστή. 

 
Οι συντονιστές του προγράμματος δεν οφείλουν να προειδοποιούν για την ημερομηνία της επίσκεψης. 
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Μια οργανωμένη ακτή δεν είναι απαραίτητα αναγκαίο να βραβεύεται με την Γαλάζια Σημαία. Η Γαλάζια 
Σημαία απονέμεται αφού μόνο ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει αίτημα για συμμετοχή στο πρόγραμμα. 
Οπότε κρίνουμε αναγκαίο να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο για ποιες ακτές θα υποβληθεί αίτημα και 
θα πρέπει να υπολογίζεται στην σύνταξη ή τροποποίηση του προϋπολογισμού και αντίστοιχο 
συμπληρωματικό κόστος οργάνωσης της ακτής (πχ προμήθεια εξοπλισμού, ναυαγοσωστική κάλυψη, 
υπηρεσίες καθαριότητας κλπ.) 

 
Ήδη έχει προταθεί από τον Δήμαρχο η ακτή <ΔΕΞΑ> για την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα. 
 
Το δικαίωμα συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα, ανέρχεται στο ποσό των 430,00 ευρώ  

 
        Το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 75 ,93 
και 225 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 100 του Ν.3852/2010  και την 
διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναλυτικά καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά : 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α 
 

1. Την υποβολή αίτησης συμμετοχής του Δήμου Ιθάκης στο πρόγραµµα «Γαλάζιες Σημαίες» για το     
έτος 2020, της ακτής <ΔΕΞΑ> του Δήμου Ιθάκης. 

 
   Εθνικός Χειριστής του Προγράµµατος «Γαλάζιες Σημαίες» για την χώρα µας είναι η Ελληνική Εταιρία 

Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) 
 

2. Εγκρίνει την συνδρομή ως δικαίωμα συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα, στο ποσό των 430,00 
ευρώ , ανά ακτή, το οποίο έχει προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό του έτους 2020 και έχει εγγραφεί με 
Κ.ΑΕ 00.6495.02 [Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες»]  

 
3. Τον ορισμό του Νίκου Ραδίτσα ως εκπροσώπου του Δήμου στο πρόγραμμα. 

 
4. Αναθέτει στον Δήμαρχο τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες. 

 
 

   Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:  
 

       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ  
         ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                            ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                            Ακριβές αντίγραφο  
                                                                       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                                   
                                                
 
 

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
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