ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα
από το πρακτικό της 9ης συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 23 Μαρτίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το
Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 9476/18.3.2011 πρόσκληση της κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε
Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα τριάντα εννέα, δηλ. οι κ.κ. 1. Ζαννιά Ευφημία, Πρόεδρος, 2. Κολιοφώτης Χαράλαμπος,
Αντιπρόεδρος, 3. Ανδρουλάκη – Λιάπη Μαρίκα, Γραμματέας, 4. Σεφτελής Κων/νος, 5. Γάσπαρη – Λούβαρη
Πηνελόπη, 6. Παπαδόπουλος Κων/νος, 7. Αντωνίου Ευαγγελία, 8. Βιδάλης Παναγιώτης, 9.Νικήφόρος
Ιωάννης, 10.Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 11. Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 12. Χατζηδάκης Γεώργιος, 13.
Δημητρόπουλος Άγγελος, 14. Γιαννάκης Χρήστος, 15. Καλλαρύτης Χρήστος, 16. Γιαννόπουλος Γεώργιος,
17. Αντζινάς Ιωάννης, 18. Κυριακουλέας Παύλος, 19. Κοντονίκας Αλέξανδρος, 20. Βασιλακόπουλος
Βασίλειος, 21. Βασιλείου Ανδρέας, 22. Καλούδης Κων/νος, 23. Σερέτη Χριστίνα, 24. Καπίρη Ελένη, 25.
Αναγνώστου Ιωάννης, 26. Ευσταθίου Αναστάσιος, 27. Γιαννόπουλος Παρασκευάς, 28. Κωνσταντέας
Αναστάσιος, 29. Αραμπατζής Γαβριήλ, 30. Τσατσούλη Αναστασία, 31. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 32.
Πανταζόπουλος Δημήτριος, 33. Μπενάς Γεώργιος, 34. Πατσαβός Παναγιώτης, 35. Αρβανίτης Νικόλαος,
36.Πίκουλα Αργυρώ, 37. Κοκοτίνης Χρήστος και 38. Σόφης Γεώργιος, ότι οι κ.κ. 1. Γεωργάκης Ευάγγελος,
2.Φραγκιουδάκης Αριστείδης και 3. Λαγκαδινός Θεοφάνης δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι
ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 99/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε ταξίδι στο εξωτερικό για το έργο FOREST CITIES.

Η Πρόεδρος τόνισε την επιτακτική ανάγκη για την συζήτηση του θέματος σχετικά με την Έγκριση
συμμετοχής υπαλλήλων στο εξωτερικό για το έργο FOREST CITIES και κάλεσε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να
το εισηγηθεί.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Σεφτελής που εισηγήθηκε την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος,
έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το υπ’ αριθ. πρωτ. 8819/2011 έγγραφό του, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
«Παρακαλούμε να εισάγετε -ως εκτός ημερησίας διατάξεως λόγω χρονικού περιορισμού- στο Δημοτικό
Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος για το οποίο σας
γνωρίζουμε τα κάτωθι:
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Ο Δήμος μας σύμφωνα την 115/10 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο
LIFE08 ENV/GR/000553 με θέμα τη Συμμαχία των Δήμων για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, μαζί με
την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΤΕΔΚΝΑ), το Δήμο Σερρών, το Πανεπιστήμιο
Αθηνών και το Πολυτεχνείο Κρήτης. Ο πρωτότυπος τίτλος του έργου είναι "Local Authorities Alliance for
Forest Fire Prevention" και το ακρωνύμιο "Forest Cities". Το έργο αυτό αναφέρεται στην προστασία των
δασών από ενδεχόμενες πυρκαγιές και αφορά στην ενδυνάμωση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον
τομέα της πρόληψης δασικών πυρκαγιών μέσα από την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου
και των νέων τεχνολογιών.
Συντονιστής εταίρος του έργου είναι η ΤΕΔΚΝΑ και υπεύθυνος του έργου ο κ. Σπύρος Αρβανιτάκης,
Διευθυντής Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης & Προγραμματισμού.
Σκοπός του ταξιδιού είναι η ενημέρωση των εταίρων του έργου, για το πώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση (και
στους τρείς βαθμούς της) ασκεί τις αρμοδιότητές της στον τομέα της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών, πως
αξιοποιεί το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο κλπ.
Με το υπ. αριθ. 8079/4-3-11 εισερχόμενο στον ΔΗ ενημερωτικό σημείωμα από τον κ. Αρβανιτάκη,
υπεύθυνο της ΤΕΔΚΝΑ έγγραφο γνωστοποιήθηκε ότι το εν λόγω ταξίδι θα γίνει στην Τοσκάνη της Ιταλίας για το
οποίο διαμορφώθηκε με συνεργασία της ΤΕΔΚΝΑ με τα υπηρεσιακά Στελέχη της Περιφέρειας της Τοσκάνης
(Regione Toscana) πρόγραμμα επίσκεψης. Σύμφωνα με αυτό το ταξίδι στην Τοσκάνη θα είναι πενθήμερο, από
Δευτέρα 4 Απριλίου 2011 έως και Παρασκευή 8 Απριλίου 2011, με δύο διανυκτερεύσεις στο Λιβόρνο (4, 5/4/11)
και δύο διανυκτερεύσεις στην Φλωρεντία (6, 7/4/11). Η Παρασκευή 8/4/11 θα είναι ημέρα επιστροφής. Η
ατζέντα συναντήσεων έχει ως ακολούθως:
4 Απριλίου - Λιβόρνο
- Επίσημη υποδοχή εκ μέρους της Διοίκησης της Νομαρχίας του Λιβόρνο
- Επίσκεψη στο Νομαρχιακό Επιχειρησιακό Κέντρο, του Λιβόρνο
5 Απριλίου – Λιβόρνο και Νομός
- Επίσκεψη στους Δήμους του Πιομπίνο και του Ροσινιάνο
- Επίσκεψη σε τοπικές Ενώσεις Εθελοντών
6 Απριλίου – Σιένα
- Επίσκεψη στο Περιφερειακό Κέντρο Επιμόρφωσης για αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών ‘La
Pineta di Tocchi’
7 Απριλίου – Φλωρεντία
- Επίσκεψη στην Αίθουσα Επιχειρήσεων της Περιφέρειας (SOUP)
- Χαιρετισμός εκ μέρους της Διοίκησης της Περιφέρειας.
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Σύμφωνα με το υπ. αριθ. 8819/14-3-2011 εισερχόμενο έγγραφο στον ΔΗ από την ΤΕΔΚΝΑ για την
συμμετοχή αντιπροσωπίας ΔΗ στο ταξίδι στην Ιταλία, τα άτομα που ενδέχεται να συμμετάσχουν στο εν λόγω
ταξίδι, λόγω της εμπλοκής τους στο έργο, είναι οι υπάλληλοι του Δήμου:
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός , υπάλληλος ΤΥ και υπεύθυνη διαχείρισης
του έργου
ΚΟΝΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος ΤΥ και αναπληρώτρια υπεύθυνης
διαχείρισης του έργου
ΤΣΟΡΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Γεωπόνος, υπάλληλος Δ/νσης Πρασίνου.
Για την έγκαιρη πραγματοποίηση του εν λόγω ταξιδιού

και την αντιμετώπιση προβλημάτων που

υπάρχουν όπως: μη ψήφιση προϋπολογισμού, έγκριση της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου από το Υπουργείο
Εσωτερικών κλπ, σύμφωνα με το υπ. αριθ. 8819/14-3-2011 εισερχόμενο έγγραφο στον ΔΗ από την ΤΕΔΚΝΑ
για την συμμετοχή αντιπροσωπίας ΔΗ στο ταξίδι στην Ιταλία, τα έξοδα του ταξιδιού μπορούν να καλυφτούν από
την ΤΕΔΚΝΑ, ως εταίρος και συντονιστής του έργου, και να γίνει η μεταφορά του αντίστοιχου ποσού από τον
προϋπολογισμό του έργου που αναλογεί στον Δήμο μας, ή με παρακράτησή του προς όφελος της ΤΕΔΚΝΑ, από
την β’ δόση της χρηματοδότησης του Δήμου, όταν αυτή καταβληθεί.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, για την υλοποίηση του εν λόγω ταξιδιού απαιτείται η έγκριση συμμετοχής του
Δήμου στο ταξίδι που θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία για το έργο LIFE08 ENV/GR/000553 FOREST CITIES
από 4/4/2011 έως 8/4/2011 δηλαδή για διάστημα 5 ημερών με αντιπροσωπεία -κωλυομένης της κας
Χριστοφιλάκη- τις υπαλλήλους:
ΚΟΝΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος ΤΥ
ΤΣΟΡΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Γεωπόνος, υπάλληλος Δ/νσης Πρασίνου.
Για την έγκαιρη πραγματοποίηση του εν λόγω ταξιδιού τα έξοδα να καλυφτούν από την ΤΕΔΚΝΑ και να
γίνει η μεταφορά του αντίστοιχου ποσού από τον προϋπολογισμό του έργου που αναλογεί στον Δήμο μας, ή με
παρακράτησή του προς όφελος της ΤΕΔΚΝΑ, από την β’ δόση της χρηματοδότησης του Δήμου, όταν αυτή
καταβληθεί.
Τέλος, πριν την αναχώρηση των υπαλλήλων να υπογραφεί από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, Εντολή Μετακίνησης Εκτός Έδρας για κάθε συμμετέχουσα υπάλληλο».
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και τον Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στο ταξίδι που θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία για το έργο
LIFE08 ENV/GR/000553 FOREST CITIES από 4/4/2011 έως 8/4/2011 δηλαδή για διάστημα 5 ημερών με
αντιπροσωπεία – κωλυομένης της κας Χριστοφιλάκη – τις υπαλλήλους:
ΚΟΝΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος ΤΥ
ΤΣΟΡΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Γεωπόνος, υπάλληλος Δ/νσης Πρασίνου.
Για την έγκαιρη πραγματοποίηση του εν λόγω ταξιδιού τα έξοδα θα καλυφτούν από την ΤΕΔΚΝΑ
και θα γίνει η μεταφορά του αντίστοιχου ποσού από τον προϋπολογισμό του έργου που αναλογεί στον Δήμο
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μας, ή με παρακράτησή του προς όφελος της ΤΕΔΚΝΑ, από την β’ δόση της χρηματοδότησης του Δήμου,
όταν αυτή καταβληθεί.
Τέλος, πριν την αναχώρηση των υπαλλήλων θα υπογραφεί από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, Εντολή Μετακίνησης Εκτός Έδρας για κάθε συμμετέχουσα υπάλληλο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 99/2011 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Μ.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ-ΛΙΑΠΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 30.3.2011
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
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ΤΑ ΜΕΛΗ

