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Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 03-06-2015
συνεδρίασης του ∆.Σ.

Τηλ. : 2313 313 689 - 690
Αριθµός απόφασης : 183/2015
ΘΕΜΑ: Εγκριση υποβολής πρότασης µε τίτλο προτεινόµενης πράξης «Tactikal Urban Social
Innovation Exchange” (Ανταλλαγή αστικής και κοινωνικής καινοτοµίας στο πλαίσιο του
διακρατικού προγράµµατος URBACT III.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 03ην του µήνα Ιουνίου του έτους 2015
ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων –
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 7491/29-05-2015 έγγραφη πρόσκληση του
Αντιπροέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η
νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Αρµπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Ιωαννίδης Εµµανουήλ,
Κάτζικας Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Εµεινίδης Αναστάσιος, Παναγιωτίδης
Γαβριήλ, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, , Καρράς Ευστράτιος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος
Σάββας, Κεσόγλου Παύλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου
Κυριακή, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα,
Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας.
ΑΠΟΝΤΕΣ: Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Μεζίκης Βασίλειος Γυµνόπουλος Κοσµάς,
Μανωλόπουλος Βασίλειος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Καζαντζίδης Γεώργιος,
Καϊκατζάνη –
Χαραλαµπίδου Μαρία, Πεχλιβανίδης Νικόλαος.
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα. Ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν
παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης. Παρέστη
η κα Παλληκαρίδου Αναστασία, απουσίασε η κα Κόπτη Ελένη.
Ο αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το 32ον θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ΄ όψιν των µελών ότι
Λαµβάνοντας υπόψη ότι:
Έχει δηµοσιοποιηθεί η 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση ∆ικτύων
Πόλεων για το σχεδιασµό δράσεων, στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος δικτύωσης
πόλεων URBACT III, που χρηµατοδοτείται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) καθώς και από τα κράτη µέλη.
Προτείνονται προς έγκριση τα ακόλουθα:
1. Να ανταποκριθεί ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης θετικά στη συγκεκριµένη
πρόσκληση και να λάβει µέρος ως εταίρος σε ένα δίκτυο µε άλλες πόλεις που είναι το
Μπρίστολ (Ηνωµένο Βασίλειο), η Βάρνα (Βουλγαρία), το Βούπερταλ (Γερµανία), η Αµιένς
(Γαλλία), η Τιµισοάρα (Ρουµανία) και το Πόρτο (Πορτογαλία) στην προτεινόµενη πράξη µε
τίτλο «Tactical Urban Social Innovation Exchange», ένα έργο που προσανατολίζεται στο
σχεδιασµό παρεµβάσεων αστικής φύσης για την αντιµετώπιση των προκλήσεων της
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ψηφιακής και της κοινωνικής καινοτοµίας (συνεργατική οικονοµία, ανοιχτά ψηφιακά
δεδοµένα, δράσεις για την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή, δράσεις για δηµιουργία
«έξυπνων πόλεων» κ.α.).
2. Να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες
προκειµένου:
Α. Η προς υποβολή Πρόταση Έργου να διαµορφωθεί στην τελική της ολοκληρωµένη µορφή
και να υποβληθεί εµπρόθεσµα προς αξιολόγηση σύµφωνα µε τους σχετικούς όρους της
Προκήρυξης.
Β. Να υπογράψει ο ίδιος ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του κάθε απαιτούµενο
έγγραφο για την ορθή και σύµφωνη µε τους όρους της σχετικής Προκήρυξης υποβολή των
Προτάσεων Έργων, συµπεριλαµβανοµένων (αλλά όχι περιοριστικά αναφεροµένων): του
εγγράφου δέσµευσηs «Letter of Commitment for partner” και των λοιπών απαραίτητων
εγγράφων.
Η κα Ράπτη (εκ µέρους της παράταξης «Ενότητα και Αλληλεγγύη για Ανατροπή») θεωρεί ότι
υπάρχει αδιαφάνει ως προς αυτό το πρόγραµµα και καταψηφίζει.
Ο κος Νοτάκης Ιωάννης (εκ µέρους της παράταξης «Λαϊκή Συσπέιρωση») διαφωνεί µε τον τρόπο
αυτό τηα ανάπτυξης, τα χρήµατα πρέπει να κατευθυνθούν αλλού και καταψηψηφίζει.
Ο κος Σµήλιος Ηλίας είναι κατά των ευρωπαϊκών προγραµµάτων και της µορφής αυτής των
οικονοµικών συνεργασιών και καταψηφίζει.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Κατά πλειοψηφία
Με ψήφους 18 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Αρµπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Ιωαννίδης
Εµµανουήλ, Κάτζικας Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Εµεινίδης
Αναστάσιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Καρράς Ευστράτιος, Κωνσταντίνου
Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Κεσόγλου Παύλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης
Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Αβραµίδης Μωϋσής), 6 κατά
(Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου
Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας).
Α). Εγκρίνει:
1. Να ανταποκριθεί ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης θετικά στη συγκεκριµένη πρόσκληση και
να λάβει µέρος ως εταίρος σε ένα δίκτυο µε άλλες πόλεις που είναι το Μπρίστολ (Ηνωµένο
Βασίλειο), η Βάρνα (Βουλγαρία), το Βούπερταλ (Γερµανία), η Αµιένς (Γαλλία), η Τιµισοάρα
(Ρουµανία) και το Πόρτο (Πορτογαλία) στην προτεινόµενη πράξη µε τίτλο «Tactical Urban Social
Innovation Exchange», ένα έργο που προσανατολίζεται στο σχεδιασµό παρεµβάσεων αστικής
φύσης για την αντιµετώπιση των προκλήσεων της ψηφιακής και της κοινωνικής καινοτοµίας
(συνεργατική οικονοµία, ανοιχτά ψηφιακά δεδοµένα, δράσεις για την προσαρµογή στην κλιµατική
αλλαγή, δράσεις για δηµιουργία «έξυπνων πόλεων» κ.α.).
2. Να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου:
α. Η προς υποβολή Πρόταση Έργου να διαµορφωθεί στην τελική της ολοκληρωµένη µορφή και
να υποβληθεί εµπρόθεσµα προς αξιολόγηση σύµφωνα µε τους σχετικούς όρους της Προκήρυξης.
β. Να υπογράψει ο ίδιος ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του κάθε απαιτούµενο έγγραφο
για την ορθή και σύµφωνη µε τους όρους της σχετικής Προκήρυξης υποβολή των Προτάσεων
Έργων, συµπεριλαµβανοµένων (αλλά όχι περιοριστικά αναφεροµένων): του εγγράφου δέσµευσηs
«Letter of Commitment for partner” και των λοιπών απαραίτητων εγγράφων.
Γ). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 183/2015
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Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Βαλάνος Νικόλαος

Αµπελόκηποι 09 - 06 - 2015
Ακριβές Απόσπασµα

Ο Ειδικός Γραµµατέας

Ε. Κουκουλιώτης

Ο Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Κυριλλίδης
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