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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης
Σήμερα 27 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.26276/22.9.2017 πρόσκληση του 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 πέντε, δηλ. οι κ.κ. 1) Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2) Χρυσουλάκης Φώτιος,
Αντιπρόεδρος, 3) Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 4) Χατζηδάκης Γεώργιος, 5) Παπαδόπουλος Κων/νος, 6)
Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 7) Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 8) Σερέτη Χριστίνα, 9) Καλαρρύτης Χρήστος, 10)
Ζαννιά Ευφημία, 11) Αντζινάς Ιωάννης, 12) Βιδάλης Παναγιώτης, 13) Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 14)
Δημητρόπουλος Άγγελος, 15) Κορμά - Γκουτζιάνα Δήμητρα, 16) Καλούδης Κων/νος, 17) Μπασούρης
Μαρίνος, 18) Νικηφόρος Ιωάννης, 19) Καπίρη Ελένη, 20) Κοκοτίνης Χρήστος, 21) Ασβεστάς Δημήτριος,
22) Καλαντίδης Δημήτριος, 24) Αντύπας Γεώργιος, 25) Δουβή Αγγελική, 26) Αναγνώστου Ιωάννης, 27)
Αγαδάκος Γεώργιος, 28) Τσατσούλη Αναστασία, 29) Μαργαρώνης Παναγιώτης, 30) Ευσταθίου
Αναστάσιος, 31) Κουρής Μιχαήλ, 32) Πανταζόπουλος Δημήτριος, 33) Πούλος Ιωάννης, 34) Πίκουλα
Αργυρώ, 35) Σόφης Γεώργιος και 36) Σεφτελής Κων/νος, ότι οι κ.κ. 1. Γιαννάκης Χρήστος, 2) Χωματά
Αικατερίνη, 3) Κούρτης Ανδρέας, 4) Παναγιώταρης Αναστάσιος, 5) Γρηγορέας Ιωάννης, 6) Γεωργίου
Δημήτριος δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος,
είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός
Γραμματέας του Δήμου κ. Αναστόπουλος, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Μανταδάκης, ο Ειδικός
Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου, ο συμπαραστάτης του δημότη κ. Αραμπατζής, ο κ. Κοντονίκας
και ο κ. Φιλοθεϊδης.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 320/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Υποβολή αιτήματος για την πρόθεση συνεργασίας του Δήμου Ηλιούπολης με αντίστοιχους
φορείς στον Καναδά και στις Η.Π.Α. στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διεθνούς Αστικής
Συνεργασίας (2016-2019) για «Βιώσιμες και καινοτόμες πόλεις και Περιφέρειες»

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Δουβή, Αγαδάκος, Σεφτελής, Αναγνώστου, Χρυσουλάκης,
Πίκουλα, Δ. Πανταζόπουλος, Κουρής, Ευσταθίου, Σόφης)
Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Αναστόπουλος, που εισηγήθηκε το 10ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.26414/2017 έγγραφο του κ. Δημάρχου, το
οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε όπως εισάγετε το παρόν για λήψη απόφασης αναφορικά με την υποβολή αιτήματος για
την πρόθεση συνεργασίας του Δήμου Ηλιούπολης με αντίστοιχους φορείς στον Καναδά και στις Η.Π.Α. στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διεθνούς Αστικής Συνεργασίας (2016-2019) για «Βιώσιμες και
καινοτόμες πόλεις και Περιφέρειες».
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Με τα αριθ. 29078/31-8-2017 και 29396/4-9-2017 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών ενημερώθηκε ο Δήμος
για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διεθνούς Αστικής Συνεργασίας (2016-2019) για «Βιώσιμες και καινοτόμες πόλεις
και Περιφέρειες». Πρόκειται για μια διεθνή πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την ΕΕ και στοχεύει στη
βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης (city-to-city cooperation),
υποστηρίζοντας δράσεις για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των
αιτήσεων ήταν η 21η Σεπτεμβρίου 2017.
Οι πόλεις που θα εγκριθούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα συνεργαστούν σε ζευγάρια με μια
διεθνή πόλη που αντιμετωπίζει συναφείς προκλήσεις, σε μια συνεργασία που θα επιτρέψει και τις δύο πλευρές
να οικοδομήσουν και να αναπτύξουν σχέση αμοιβαίας βοήθειας και υποστήριξης και να μοιραστούν τις
γνώσεις και την τεχνογνωσία τους. Εκπρόσωποι από κάθε πόλη θα συμμετάσχουν σε επισκέψεις, ανταλλαγές
προσωπικού, εκπαιδεύσεις και σεμινάρια κατάρτισης κ.λπ. και θα αναπτύξουν από κοινού ένα Τοπικό Σχέδιο
Δράσης για την προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στην επιλεγμένη περιοχή.
Σύμφωνα με το ανωτέρω (α) σχετικό η κάθε πόλη που υποβάλλει αίτηση στο εν λόγω πρόγραμμα:


Δηλώνει τη δέσμευση και το ενδιαφέρον της (COMMIT): Να συνεργαστεί για τουλάχιστον 18 μήνες
με τους διεθνείς εταίρους της, να διαθέσει πόρους και χρόνο για την ανάπτυξη μιας επιτυχημένης
συνεργασίας η οποία θα διαρκέσει πέραν της διάρκειας υλοποίησης του προγράμματος.

 Θα κατακτήσει γνώση (LEARΝ): Θα αποκτήσει πρόσβαση σε νέους τρόπους προσέγγισης των
προκλήσεων και θα επωφεληθεί από ένα ευρύτερο φάσμα καλών πρακτικών που θα αξιοποιήσει,
λαμβάνοντας υποστήριξη για τον εντοπισμό καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων για τη
χρηματοδότηση τοπικών δράσεων.


Θα μοιραστεί τη γνώση γύρω από τις προκλήσεις και τα επιτεύγματά της (SHARE): Θα βοηθήσει και
άλλες πόλεις δίνοντας λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, μοιράζοντας τις δικές της
εμπειρίες και μεταφέροντας τις γνώσεις της.



Θα ανταλλάξει εμπειρίες (EXCHANGE): Θα ανοίξει διαύλους επικοινωνίας με νέους παγκόσμιους
εταίρους και ενδιαφερόμενους με κοινούς στόχους τόσο δημοσίου όσο και ιδιωτικού επιπέδου



Θα προβάλει τις δυνατότητες και τις επιλογές της (SHOWCASE): Θα μπορέσει να παρουσιάσει και
να προβάλει σε διεθνές επίπεδο τις καλές πρακτικές και επιτυχίες της.



Θα προετοιμάσει την εφαρμογή των σχεδίων της (IMPLEMENT): Θα συνεργαστεί με νέους εταίρους
για να πραγματοποιηθεί το όραμά της για βιώσιμη αστική ανάπτυξη, αναπτύσσοντας ένα Τοπικό
Σχέδιο Δράσης σε έναν τομέα της επιλογής της.
Η εν λόγω πρόσκληση αφορούσε συνεργασίες με πόλεις από την Αργεντινή, τη Βραζιλία, τον Καναδά,

τη Χιλή, την Κολομβία, την Ινδία, την Ιαπωνία, το Μεξικό, το Περού και τις ΗΠΑ. Από την χρηματοδότηση
του προγράμματος δύναται να καλυφθούν συγκεκριμένα συναφή έξοδα με την εφαρμογή του προγράμματος
(π.χ. έξοδα μετακινήσεων, διαμονής κλπ.) που σχετίζονται για την εφαρμογή των ανταλλακτικών πτυχών της
συνεργασίας μεταξύ των δύο πόλεων, και αυτό μόνο κατά τη διάρκεια του προγράμματος δηλαδή την περίοδο
των 18 μηνών.
Με δεδομένο ότι το χρονικό περιθώριο για την υποβολή ήταν ιδιαίτερα μικρό και δεν υπήρχε η
δυνατότητα συνεδρίασης του ΔΣ καθόσον η υποβολή έληγε στις 21/9/2017 εκδόθηκε η με αριθ. 537/21-9-2017
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Απόφαση Δημάρχου για την υποβολή της πρότασης του Δήμου.

Το αίτημα υποβλήθηκε μετά από συνεργασία

της Δ/νσης Προγραμματισμού-Οργάνωσης με τον Τεχνικό Σύμβουλο του Δημάρχου, κ. Παπαγεωργίου.
Η αίτηση του Δήμου αναφέρει τα πεδία που ο Δήμος επιθυμεί να λάβει υποστήριξη με νέες καινοτόμες
ιδέες και διεθνείς καλές πρακτικές με στόχο από την εφαρμογή τους να υπάρξει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών του.
Τα πεδία που επισημάνθηκαν προς υποστήριξη είναι:
 ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η έξυπνη πόλη στο πεδίο Smart cities and regional / urban
innovation and competitiveness
 βιώσιμη αστική κινητικότητα στο πεδίο Urban mobility
 αστικές αναπλάσεις και ανάπτυξη στο πεδίο Sustainable use of land and nature-based solutions
Στην αίτηση του Δήμου προτάθηκαν πρωτίστως οι Δήμοι προς συνεργασία να είναι από τις χώρες του Καναδά
και των ΗΠΑ με δεδομένο ότι οι χώρες αυτές έχουν ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής (σύμφωνα με
διάφορες διεθνείς έρευνες και άρθρα) και είναι ιδιαίτερα μπροστά σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και
έξυπνων πόλεων και ως επόμενες επιλογές από την Ιαπωνία και την Ινδία.
Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκριθεί η υποβολή του αιτήματος για την πρόθεση συνεργασίας
του Δήμου Ηλιούπολης με αντίστοιχους φορείς από τον Καναδά και τις Η.Π.Α. (και με τη δυνατότητα
επόμενων επιλογών από την Ιαπωνία και την Ινδία) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διεθνούς
Αστικής Συνεργασίας (2016-2019) για «Βιώσιμες και καινοτόμες πόλεις και Περιφέρειες».
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006,
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Τσατσούλη και Μαργαρώνη)
Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος για την πρόθεση συνεργασίας του Δήμου Ηλιούπολης με
αντίστοιχους φορείς από τον Καναδά και τις Η.Π.Α. (και με τη δυνατότητα επόμενων επιλογών από την
Ιαπωνία και την Ινδία) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διεθνούς Αστικής Συνεργασίας (20162019) για «Βιώσιμες και καινοτόμες πόλεις και Περιφέρειες».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 320/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Μ. ΚΟΥΡΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Γ. Χατζηδάκης, Α.Μαρκουλάκη, Ε.Ψυρρόπουλος,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Ε. Ζαννιά, Κ.Παπαδόπουλος,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 02.10.2017

Ι.Αντζινάς, Π. Βιδάλης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Κορμά-Γκουτζιάνα, Κ.Καλούδης Μ.Μπασούρης,
Ι.Νικηφόρος, Ε.Καπίρη, Χ.Κοκοτίνης Δ.Καλαντίδης,
Δ. Ασβεστάς, Γ.Αντύπας, Α.Τσατσούλη

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Π.Μαργαρώνης, Ι.Πούλος,
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