ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Απόζπαζκα
από ην πξαθηηθό ηεο 9εο ζπλεδξίαζεο

ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ζιηνύπνιεο
ήκεξα 28 Ηνπλίνπ 2018, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 17:30 ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζπλεδξίαζε ην
Γεκνηηθό πκβνύιην Ζιηνύπνιεο, ζύκθσλα κε ηελ νηθ.12528/22.6.2018 πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, πνπ
δόζεθε ζε θάζε ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 65 θαη 67 ηνπ Ν. 3852/2010.
Μεηά ηε δηαπίζησζε όηη ην πκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν κειώλ ζαξάληα ελόο
είλαη παξόληα ηξηάληα ηξία., δει. νη θ.θ. 1. Παληαδόπνπινο Ζιίαο, Πξόεδξνο, 2. Υξπζνπιάθεο Φώηηνο,
Αληηπξόεδξνο, 3. Κνξκά – Γθνπηδηάλα Γήκεηξα, Γξακκαηέαο, 4. Γηαλλάθεο Υξήζηνο, 5. Υαηδεδάθεο
Γεώξγηνο, 6. Παπαδόπνπινο Κσλ/λνο, 7. Φπξξόπνπινο Δπζηάζηνο, 8. εξέηε Υξηζηίλα, 9. Καιαξξύηεο
Υξήζηνο, 10. Αληδηλάο Ησάλλεο, 11. Βηδάιεο Παλαγηώηεο, 12. Γηαλλόπνπινο Θεκηζηνθιήο, 13.
Γεκεηξόπνπινο Άγγεινο, 14. Καινύδεο Κσλ/λνο, 15. Μπαζνύξεο Μαξίλνο, 16. Κνύξηεο Αλδξέαο, 17. Κνπξή
Μαξία, 18. Νηθεθόξνο Ησάλλεο, 19. Γξεγνξέαο Ησάλλεο, 20. Καπίξε Διέλε, 21. Κνθνηίλεο Υξήζηνο, 22.
Καιαληίδεο Γεκήηξηνο, 23. Αζβεζηάο Γεκήηξηνο, 24. Αληύπαο Γεώξγηνο, 25. Γνπβή Αγγειηθή, 26. Αγαδάθνο
Γεώξγηνο, 27. Σζαηζνύιε Αλαζηαζία, 28. Υησηέιεο Ησάλλεο, 29. Δπζηαζίνπ Αλαζηάζηνο, 30. Κνπξήο Μηραήι,
31. Παληαδόπνπινο Γεκήηξηνο, 32. Πνύινο Ησάλλεο, 33. όθεο Γεώξγηνο, όηη νη θ.θ. 1. Υσκαηά Αηθαηεξίλε,
2. Μαξθνπιάθε Αηθαηεξίλε, 3. Εαλληά Δπθεκία, 4. Παλαγηώηαξεο Αλαζηάζηνο, 5. Γεσξγίνπ Γεκήηξηνο, 6.
Αλαγλώζηνπ Ησάλλεο, 7. Πίθνπια Αξγπξώ, 8. εθηειήο Κσλ/λνο, δελ πξνζήιζαλ αλ θαη πξνζθιήζεθαλ
λόκηκα, όηη ν Γήκαξρνο θ. Βαζίιεηνο Βαιαζόπνπινο, είλαη παξώλ, ν θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο. Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε είλαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ θ. Αλαζηόπνπινο, ν Δηδηθόο
ύκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Παπαγεσξγίνπ θαη ν θ. Κνληνλίθαο.
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεξεί ε κόληκε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, Καιπνπδάλε Ακαιία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 212/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήςε Απόθαζεο γηα ηελ ππνβνιή πξόηαζεο από ηνλ Γήκν Ζιηνύπνιεο ζε ζπλεξγαζία κε ην
Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ ζηελ Πξόζθιεζε κε ηίηιν «Αλνηρηά Κέληξα Δκπνξίνπ» (θσδ.098 Α/Α
ΟΠ 2658) ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθόηεηα – Δπηρεηξεκαηηθόηεηα – Καηλνηνκία ηνπ
ΔΠΑ 2014 θαη εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ησλ απαξαίηεησλ ζρεηηθώλ εγγξάθσλ
(Από ηε ζπλεδξίαζε έρεη απνρσξήζεη ν θ. Αγαδάθνο)
O Δηδηθόο ύκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Παπαγεσξγίνπ πνπ εηζεγήζεθε ηελ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ην ππ’ αξηζ. πξση. νηθ.
12970/2018 έγγξαθν ηνπ θ. Γεκάξρνπ, ην νπνίν έρεη σο εμήο:
Παξαθαινύκε όπσο εηζάγεηε ην παξόλ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο αλαθνξηθά κε ηελ έγθξηζε
ππνβνιήο πξόηαζεο ρξεκαηνδόηεζεο ζηελ Πξόζθιεζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηαρείξηζεο Τνκεαθώλ ΔΠ ηνπ
ΔΤΠΑ θαη ΤΣ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κε ηίηιν «Αλνηρηά Κέληξα Δκπνξίνπ» γηα ηελ νπνία
ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:
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Η λέα Γξάζε «Αλνηθηά Κέληξα Δκπνξίνπ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθόηεηα
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Καηλνηνκία (ΔΠΑλΔΚ) ηνπ ΔΣΠΑ 2014-2020 ζηνρεύεη ζηελ ελίζρπζε θαη ηόλσζε ηεο
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο πνπ αλαπηύζζεηαη ζε εκπνξηθέο πεξηνρέο θαη εηδηθόηεξα ζε πεξηνρέο πνπ δηαζέηνπλ
ζεκαληηθνύο πνιηηηζηηθνύο πόξνπο θαη ηνπξηζηηθή δπλακηθή.
Βαζηθή πξνϋπόζεζε ζπκκεηνρήο ζηε Γξάζε είλαη ε ζπλεξγαζία κεηαμύ θνξέσλ ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη
ησλ νηθείσλ Δκπνξηθώλ Σπιιόγσλ / Δπηκειεηεξίσλ.
Δηδηθόηεξα δύλαληαη λα ππνβάιινπλ πξνηάζεηο ηα παξαθάησ Σρήκαηα: Σρήκα 1: Γήκνο (Γηθαηνύρνο) & νηθείνο
Δκπνξηθόο Σύιινγνο (Σπλδηθαηνύρνο) ή ππό πξνϋπνζέζεηο, Σρήκα 2:

Γήκνο (Γηθαηνύρνο) & νηθείν

Δπηκειεηήξην (Σπλδηθαηνύρνο).
Κάζε Σρήκα ζα πινπνηήζεη έλα ζύλνιν ζπλεθηηθώλ θαη αιιειέλδεησλ παξεκβάζεσλ κε ζηόρν ηελ αλαβάζκηζε
ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη αηζζεηηθήο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη ηελ νξγάλσζε

ηεο νηθνλνκηθήο

δξαζηεξηόηεηαο πνπ αλαπηύζζεηαη εληόο ηεο πεξηνρήο απηήο, κε πηνζέηεζε θαη ρξήζε έμππλσλ εθαξκνγώλ.
Σην πιαίζην ηεο Γξάζεο κε ηίηιν «Αλνηθηά Κέληξα Δκπνξίνπ» επηδηώθεηαη ε ελίζρπζε θαη ηόλσζε ηεο
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο πνπ αλαπηύζζεηαη ζε εκπνξηθέο πεξηνρέο θαη εηδηθόηεξα ζε πεξηνρέο πνπ δηαζέηνπλ
ζεκαληηθνύο πνιηηηζηηθνύο πόξνπο θαη ηνπξηζηηθή δπλακηθή.
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ απηνύ, θάζε Πξόηαζε Φξεκαηνδόηεζεο ζα απνηειείηαη ππνρξεσηηθά από Γηθαηνύρν
θαη Σπλδηθαηνύρν πνπ ζα πινπνηήζνπλ έλα ζύλνιν ζπλεθηηθώλ θαη αιιειέλδεησλ παξεκβάζεσλ.
Κάζε Γηθαηνύρνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε έλα θαη κνλαδηθό ζρήκα Γηθαηνύρνπ – Σπλδηθαηνύρνπ (πεξηπηώζεηο Α
θαη Β αλσηέξσ) θαη δύλαηαη λα ππνβάιεη κία θαη κνλαδηθή πξόηαζε.
Η πξόηαζε ηνπ Γήκνπ ζα πεξηγξάθεη έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην αλαβάζκηζεο θαη αλάδεημεο ηαπηόηεηαο κίαο
ζπγθεθξηκέλεο εκπνξηθήο πεξηνρήο παξέκβαζεο ζηελ νπνία ζα πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα ηεο πξόζθιεζεο πνπ
αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά αθνινύζσο.
Σύκθσλα κε ηε πξόζθιεζε θάζε εκπνξηθή πεξηνρή παξέκβαζεο πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ζσξεπηηθά ηηο παξαθάησ
πέληε (5) πξνϋπνζέζεηο:
i)

Η πξνηεηλόκελε εκπνξηθή πεξηνρή παξέκβαζεο πξέπεη:
λα βξίζθεηαη εληόο ησλ ρσξηθώλ νξίσλ αξκνδηόηεηαο α) ελόο Γήκνπ (ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ απνηειείηαη
από δεκνηηθέο ελόηεηεο) ή β) Γεκνηηθήο Δλόηεηαο όηαλ ν Γήκνο ρσξίδεηαη ζε Γεκνηηθέο Δλόηεηεο κε κόληκν
πιεζπζκό βάζεη ηεο απνγξαθήο ηεο ΔΛΣΤΑΤ ηνπ 2011 ( ΦΔΚ 698/20.3.2014) :
γηα ηελ επεηξσηηθή ρώξα άλσ ησλ 5.000 θαηνίθσλ
γηα ηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο κε πιεζπζκό άλσ ησλ 2.500 θαηνίθσλ.

ii)

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ εκπνξηθώλ επηρεηξήζεσλ πξέπεη ζσξεπηηθά λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή θαη’
ειάρηζηνλ ηνπ 70% ησλ εγθαηεζηεκέλσλ εκπνξηθώλ επηρεηξήζεσλ: ηζόγεηα θαηαζηήκαηα κε πξόζνςε ζηηο
νδνύο ηεο πξνηεηλόκελεο πεξηνρήο παξέκβαζεο - θαη
ε ζπκκεηνρή θαη’ ειάρηζηνλ 50 ηέηνησλ επηρεηξήζεσλ.
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iii) Υπνγξαθή θαη θαηάζεζε Μλεκνλίνπ Σπλεξγαζίαο κεηαμύ ΟΤΑ Α' βαζκνύ (Γηθαηνύρνο) θαη Δκπνξηθνύ
Σπιιόγνπ (Σπλδηθαηνύρνο) ή Δπηκειεηεξίνπ (Σπλδηθαηνύρνο). Γηα ην ιόγν ηνύην είλαη πξνϋπόζεζε ε
ππνγξαθή Μλεκνλίνπ Σπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Ηιηνύπνιεο θαη Δπηκειεηεξίνπ.
iv) Ο Γηθαηνύρνο (ΟΤΑ Α’ βαζκνύ) ζα πξέπεη λα πινπνηήζεη ππνρξεσηηθά ελέξγεηεο ζηελ θαηεγνξία: «1.
Αλαβάζκηζε δεκόζηνπ ρώξνπ» θαη ηνπιάρηζηνλ ζε κία εθ ησλ θαηεγνξηώλ: «2. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε
ζπζηεκάησλ έμππλεο πόιεο» θαη «3. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ έμππλεο βηώζηκεο
θηλεηηθόηεηαο».
v) Ο Σπλδηθαηνύρνο (Δκπνξηθόο Σύιινγνο / Δπηκειεηήξην) ζα πξέπεη λα πινπνηήζεη ππνρξεσηηθά ελέξγεηεο ζηελ
θαηεγνξία: «4. Αλάδεημε ηαπηόηεηαο εκπνξηθήο πεξηνρήο».
Αλαθνξηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξόγξακκα νξίδεηαη όηη :
Γύλαληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε Γξάζε θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε όξνθν ππό ηελ πξνϋπόζεζε
ζπκκεηνρήο ησλ ηζόγεησλ απηώλ εκπνξηθώλ επηρεηξήζεσλ.
Γύλαληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε Γξάζε θαη ινηπέο επηρεηξήζεηο (π.ρ. εζηίαζεο, ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο, ηδησηηθά
ηαηξεία, μελνδνρεία, θηλεκαηνγξάθνη-ζέαηξα, θέληξα αηζζεηηθήο), νη νπνίεο όκσο δελ πξνζκεηξνύληαη ζηνπο
παξαπάλσ ειάρηζηνπο πεξηνξηζκνύο.
Γύλαληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Γξάζε θαη θελά ηζόγεηα θαηαζηήκαηα κε πξόζνςε ζηηο νδνύο ηεο πξνηεηλόκελεο
πεξηνρήο παξέκβαζεο ζε πνζνζηό θαηά κέγηζην 5% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ ζπκκεηερνπζώλ επηρεηξήζεσλ.
Ο επηιέμηκνο πξνϋπνινγηζκόο Γεκόζηαο Γαπάλεο ηνπ Γηθαηνύρνπ (ΟΤΑ Α’ βαζκνύ) αλέξρεηαη θαηά κέγηζην ζηα
1.500.000 €.
Ο επηιέμηκνο πξνϋπνινγηζκόο Γεκόζηαο Γαπάλεο ηνπ Σπλδηθαηνύρνπ (Δκπνξηθόο Σύιινγνο / Δπηκειεηήξην)
αλέξρεηαη θαηά κέγηζην ζηηο 400.000 €.
Κάζε Σρήκα δύλαηαη λα πινπνηήζεη έξγα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο αθόινπζεο Καηεγνξίεο Δλεξγεηώλ:
1.Κατηγορίες Ενεργειών ποσ σλοποιούν οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού:
Καηεγνξία Δλεξγεηώλ 1: Αλαβάζκηζε δεκόζηνπ ρώξνπ - Υπνρξεσηηθή Καηεγνξία Δλεξγεηώλ Μέρξη 85%
(κέγηζην) ηνπ επηιέμηκνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γηθαηνύρνπ (ΟΤΑ Α’ βαζκνύ) θαη ππνρξεσηηθά κία (ή
ζπλδπαζκό) εθ ησλ αθόινπζσλ Καηεγνξηώλ 2 ή θαη 3
Καηεγνξία Δλεξγεηώλ 2: Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ έμππλεο πόιεο
Καηεγνξία Δλεξγεηώλ 3: Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ έμππλεο βηώζηκεο θηλεηηθόηεηαο
Αζξνηζηηθά γηα ηηο θαηεγνξίεο 2 & 3 κέρξη 30% (κέγηζην) ηνπ επηιέμηκνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γηθαηνύρνπ
(ΟΤΑ Α΄βαζκνύ).
Καηεγνξία Δλεξγεηώλ 6: Δλέξγεηεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θαθέινπ ηεο πξόηαζεο – Πξναηξεηηθή Καηεγνξία
Δλεξγεηώλ - Μέρξη 4% ηνπ επηιέμηκνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γηθαηνύρνπ (ΟΤΑ Α΄ βαζκνύ).
Καηεγνξία Δλεξγεηώλ 7: Δλέξγεηεο Ωξίκαλζεο - Πξναηξεηηθή Καηεγνξία Δλεξγεηώλ - Μέρξη 5% ηνπ επηιέμηκνπ
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γηθαηνύρνπ (ΟΤΑ Α΄ βαζκνύ).
2.Κατηγορίες Ενεργειών ποσ σλοποιούν ο Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο
Καηεγνξία Δλεξγεηώλ 4: Αλάδεημε ηαπηόηεηαο εκπνξηθήο πεξηνρήο - Υπνρξεσηηθή Καηεγνξία Δλεξγεηώλ – Μέρξη
100% ηνπ επηιέμηκνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Σπλδηθαηνύρνπ (Δκπνξηθόο Σύιινγνο / Δπηκειεηήξην)
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Καηεγνξία Δλεξγεηώλ 5: Πξνβνιή θαη πξνώζεζε ηεο εκπνξηθήο πεξηνρήο - Πξναηξεηηθή Καηεγνξία Δλεξγεηώλ Μέρξη 20% (κέγηζην) ηνπ επηιέμηκνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Σπλδηθαηνύρνπ (Δκπνξηθόο Σύιινγνο /
Δπηκειεηήξην).
Ο επηιέμηκνο πξνϋπνινγηζκόο Γεκόζηαο Γαπάλεο ηνπ Σπλδηθαηνύρνπ (Δκπνξηθόο Σύιινγνο / Δπηκειεηήξην)
γηα ηηο θαηεγνξίεο 4 & 5 ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηύπν:
Αλνηγκέλν θόζηνο αλά Δπηρείξεζε (θαηά κέγηζην 2.000€) x Αξηζκόο Ωθεινύκελσλ Δπηρεηξήζεσλ (εκπνξηθέο
θαη ινηπέο επηρεηξήζεηο)**
Καηεγνξία Δλεξγεηώλ 9: Δλέξγεηεο γηα ηελ έθδνζε αδεηώλ – Πξναηξεηηθή Καηεγνξία Δλεξγεηώλ - Μέρξη 20.000 €
(θαηά κέγηζην).
3.Κατηγορίες Ενεργειών ποσ σλοποιούν ο ΟΤΑ Α’ βαθμού και ο Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο
Καηεγνξία Δλεξγεηώλ 8: Σπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο γηα ηνλ Γηθαηνύρν / Γαπάλεο
γηα ακνηβέο πξνζσπηθνύ γηα ηνλ Σπλδηθαηνύρν - Πξναηξεηηθή Καηεγνξία Δλεξγεηώλ.
**Δπηζεκαίλεηαη όηη ην αλσηέξσ αλνηγκέλν θόζηνο αλά επηρείξεζε είλαη θαηά κέγηζην θαη είλαη ζηελ δηαθξηηηθή
επρέξεηα ηνπ Δκπνξηθνύ Σπιιόγνπ / Δπηκειεηεξίνπ λα ππνβάιεη κηθξόηεξν πνζό. Γελ νξίδεηαη κέγηζηνο
αξηζκόο επηρεηξήζεσλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ. Σε θάζε πεξίπησζε όκσο ηζρύεη ν παξαθάησ πεξηνξηζκόο:
Μέγηζηνο επηιέμηκνο πξνϋπνινγηζκόο Δκπνξηθνύ Σπιιόγνπ/ Δπηκειεηεξίνπ = 400.000€ >= Κόζηνο αλά
Δπηρείξεζε (<=2.000) X Αξηζκόο Ωθεινύκελσλ Δπηρεηξήζεσλ + Κόζηνο Καηεγνξίαο Δλεξγεηώλ 8
(πξναηξεηηθή θαηεγνξία) + Καηεγνξία Δλεξγεηώλ 9 (πξναηξεηηθή θαηεγνξία).
Σην πιαίζην ηεο παξνύζαο Πξόζθιεζεο επηιέμηκεο δαπάλεο αλά Καηεγνξία Δλεξγεηώλ είλαη:
 Γαπάλεο εθζπγρξνληζκνύ ππνδνκώλ
 Γαπάλεο βειηίσζεο ηεο θηλεηηθόηεηαο
 Γαπάλεο βειηίσζεο κηθξνθιίκαηνο
 Γαπάλεο αηζζεηηθήο αλαβάζκηζεο
 Γαπάλεο βειηίσζεο πξνζβαζηκόηεηαο
 Γαπάλεο γηα «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ έμππλεο πόιεο»
 Γαπάλεο γηα «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ έμππλεο βηώζηκεο
θηλεηηθόηεηαο»
 Γαπάλεο γηα «Αλάδεημε ηαπηόηεηαο εκπνξηθήο πεξηνρήο»
Δηζεγνύκεζα, ζην πιαίζην ηεο πξόζθιεζεο κε αξηζ. 3171/1061/Α3/5.06.2018 Οξζή Δπαλάιεςε Πξόζθιεζεο ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηαρείξηζεο Τνκεαθώλ ΔΠ ηνπ ΔΤΠΑ θαη ΤΣ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο
κε τίτλο «Ανοιττά Κέντρα Εμπορίοσ» (θσδ.098 Α/Α ΟΠΣ 2658) ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο
Αληαγσληζηηθόηεηα – Δπηρεηξεκαηηθόηεηα – Καηλνηνκία ηνπ ΔΣΠΑ 2014-2020, ηελ ιήςε απόθαζεο γηα ηελ
ππνβνιή πξόηαζεο ηνπ Γήκνπ ζην πιαίζην ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ην Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ.
Η έληαμε ζην ελ ιόγσ έξγν ζα έρεη πνιπεπίπεδα νθέιε. Θα ηνλσζεί ε επηρεηξεκαηηθόηεηα, ζα αλαδσνγνλεζεί ν
θύθινο εξγαζηώλ ζηε πόιε καο θαη ζα σθειεζνύλ νη πνιίηεο – θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ καο από ηελ ελ γέλεη ηνπηθή
αλάπηπμε. Θα ππάξμεη λεόηεξε ελεκέξσζε γηα ηελ ηειηθή δηακνξθσκέλε πξόηαζε ε νπνία ζα πιεξνί ηηο
πξνϋπνζέζεηο /όξνπο/θξηηήξηα ηεο ελ ιόγσ Πξόζθιεζεο.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ δεηείηαη:
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1.

Λήςε Απόθαζεο γηα ηελ ππνβνιή πξόηαζεο από ηνλ Γήκν Ηιηνύπνιεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Δπαγγεικαηηθό
Δπηκειεηήξην Αζελώλ ζηελ κε αξηζ. 3171/1061/Α3/5.06.2018 Οξζή Δπαλάιεςε Πξόζθιεζε ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Γηαρείξηζεο Τνκεαθώλ ΔΠ ηνπ ΔΤΠΑ θαη ΤΣ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κε
ηίηιν «Αλνηρηά Κέληξα Δκπνξίνπ» (θσδ.098 Α/Α ΟΠΣ 2658) ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο
Αληαγσληζηηθόηεηα – Δπηρεηξεκαηηθόηεηα – Καηλνηνκία ηνπ ΔΣΠΑ 2014-2020.

2. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ησλ απαξαίηεησλ ζρεηηθώλ
εγγξάθσλ.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην
αθνύ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 θαη 67 ηνπ Ν. 3852/2010, ην Ν. 3463/2006,
Ι) Ομόθωνα Αποθαζίζει
Δγθξίλεη ηελ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο
ΙΙ) Αποθαζίζει καηά πλειοψηθία
(δειώλνληαο ιεπθό νη θ.θ. Σζαηζνύιε, Υησηέιεο θαη όθεο)


Δγθξίλεη ηελ ππνβνιή πξόηαζεο από ηνλ Γήκν Ζιηνύπνιεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Δπαγγεικαηηθό
Δπηκειεηήξην Αζελώλ ζηελ κε αξηζ. 3171/1061/Α3/5.06.2018 Οξζή Δπαλάιεςε Πξόζθιεζε ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Γηαρείξηζεο Σνκεαθώλ ΔΠ ηνπ ΔΣΠΑ θαη Σ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο
κε ηίηιν «Αλνηρηά Κέληξα Δκπνξίνπ» (θσδ.098 Α/Α ΟΠ 2658) ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο
Αληαγσληζηηθόηεηα – Δπηρεηξεκαηηθόηεηα – Καηλνηνκία ηνπ ΔΠΑ 2014-2020.



Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Ζιηνύπνιεο, θ. Βαζίιε Βαιαζόπνπιν, γηα ηελ ππνγξαθή ησλ απαξαίηεησλ
ζρεηηθώλ εγγξάθσλ.
Η απόθαζη αυηή πήρε αριθμό 212/2018 και είναι αναρηηηέα ζηο διαδίκηυο.

Μεηά ηε ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΑΝΣΑΕΟΠΟΤΛΟ ΖΛΗΑ

Γ.ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΤΣΕΗΑΝΑ Υ.Γηαλλάθθεο, Γ.Υαηδεδάθεο, Κ.Παπαδόπνπινο, Δ.Φπξξόπνπινο,

ΠΗΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Υ.εξέηε, Υ.Καιαξξύηεο, Η.Αληδηλάο, Π.Βηδάιεο,

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ, 2.7.2018

Θ.Γηαλλόπνπινο, Α.Γεκεηξόπνπινο, Κ.Καινύδεο, Α.Κνύξηεο,

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Μ.Μπαζνύξεο, Μ.Κνπξή, Η.Νηθεθόξνο, Η.Γξεγνξέαο, Δ.Καπίξε,
Υ.Κνθνηίλεο Φ.Υξπζνπιάθεο, Γ.Καιαληίδεο, Γ.Αζβεζηάο, Γ.Αληύπαο,
Α.Γνπβή, Α.Σζαηζνύιε, Η.Υησηέιεο, Α.Δπζηαζίνπ, Μ.Κνπξήο,

ΠΑΝΣΑΕΟΠΟΤΛΟ ΖΛΗΑ

Γ.Παληαδόπνπινο, Η.Πνύινο, Γ.όθεο
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