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του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αριθ. Απόφασης

153/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση υποβολής πρότασης στη
δεύτερη πρόσκληση της Ευρωπαϊκής
Πρωτοβουλίας
Urban
Innovative
Actions

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 10η του µήνα
Απριλίου του έτους 2017, ηµέρα της εβδοµάδας Μ.∆ευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε σε
Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ΄αριθµ. 11668/6-4-2017 έγγραφη
πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στο ∆ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ∆ηµοτικούς
Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και
λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.∆.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα
21.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ,
ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ,
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΓΚΑΚΑΣ
ΣΕΡΓΙΟΣ,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΡΑΣΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΟΤΣΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,
ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα.
Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ηµερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Γ.
Λιερός και Π. Αναστασιάδης, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέµατος της ηµερήσιας
διάταξης προσήλθε η κ. Ε. Κατούφα και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12ου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης προσήλθε η κ. Α. Αθανασούλη.
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Αποχωρήσεις: Ουδείς.
Κληθείς παρίσταται ο ∆ήµαρχος κ. Συµεών (Σίµος) Ρούσσος.
Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία της
υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου και
επί του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο κ. Κ.
Γερολυµάτο, ο οποίος αναφερόµενος στην υπ΄αριθµ. 11669/6-4-2017 εισήγηση του Τµήµατος
Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης της ∆/νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής,
είπε ότι:
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δροµολόγησε την Πρωτοβουλία Urban Innovative Actions (UIA) µε
σκοπό τον εντοπισµό και τη δοκιµή νέων λύσεων για την αντιµετώπιση ζητηµάτων που
συνδέονται µε τη βιώσιµη αστική ανάπτυξη και είναι σηµαντικά σε επίπεδο Ένωσης.
Κύριος στόχος της Πρωτοβουλίας UIA είναι να παράσχει στις αστικές αρχές σε όλη την Ευρώπη
χώρο και πόρους προκειµένου να δοκιµάσουν τολµηρές και µη αποδεδειγµένες ιδέες που
αντιµετωπίζουν διασυνδεδεµένες προκλήσεις, καθώς και να ελέγξουν πώς οι εν λόγω λύσεις
ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα της πραγµατικής ζωής.
Η Επιτροπή αποφάσισε να ευθυγραµµίσει στενά τα θέµατα που µπορούν να εξετάσουν οι Αστικές
Αρχές µέσω της Πρωτοβουλίας UIA µε εκείνα που ορίζονται στο πλαίσιο του Αστικού
Θεµατολογίου της ΕΕ. Ειδικότερα, κάθε Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την πρωτοβουλία
UIA θα εστιάζει σε περιορισµένο αριθµό θεµάτων.
Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, οι αιτούντες µπορούν να υποβάλουν
προτάσεις για πράξεις που πραγµατεύονται τα ακόλουθα θέµατα:
• Ενσωµάτωση µεταναστών και προσφύγων
• Κυκλική οικονοµία
• Βιώσιµη αστική κινητικότητα
Η χρηµατοδότηση της πρωτοβουλίας γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) και θα ανέλθει στο 80% του επιλέξιµου προϋπολογισµού ενώ το υπόλοιπο 20% θα
χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους.
Ο ∆ήµος Χαλανδρίου προτίθεται να συµµετέχει στην εν λόγω πρόσκληση και στη θεµατική
κατηγορία «Κυκλική Οικονοµία» µε την πρόταση BICYCLE - Building the Infrastructure for
a Cyclic Economy in Halandri. Στόχος της πρότασης είναι, µέσα από παρεµβάσεις στον αστικό
χώρο να δοθούν λύσεις στη διαχείριση των απορριµµάτων και ειδικότερη η ενσωµάτωση των
αρχών της κυκλικής οικονοµίας στη λειτουργία του ∆ήµου.
Η πρόταση θα αποτελείται από τρεις διαφορετικούς άξονες: Ανακύκλωση επαναχρησιµοποίηση
απορριµµάτων/αποβλήτων που δεν βρίσκονται στα συνήθη ρεύµατα ανακύκλωσης,
επαναχρησιµοποίηση µικρών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και ειδών εστίασης µετά
από επιδιόρθωση, δηµιουργία δοµής παροχής των αγαθών, που θα επεξεργάζονται από το
σύστηµα, για το ευρύ κοινό. Για την υλοποίηση και υποστήριξη του σχεδίου αυτού θα
δηµιουργηθούν και οι κατάλληλες υποδοµές.
Εταίροι του ∆ήµου στην πρόταση αυτή θα είναι:
1. Το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (Τµήµα Χηµικών Μηχανικών)
2. Το Πανεπιστήµιο Πειραιώς (Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων)
3. Η Αντίρροπον ΑΜΚΕ
4. Η εταιρεία DRAXIS
Κάθε εταίρος είναι υπεύθυνος για διαφορετικά πακέτα εργασίας ωστόσο η υλοποίησή τους αφορά
το σύνολο των εταίρων.
Μετά τα παραπάνω παρακαλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε την
έγκριση υποβολής πρότασης στην 2η πρόσκληση της πρωτοβουλίας Urban Innovative Actions
“BICYCLE - Building the Infrastructure for a Cyclic Economy in Halandri” και την
εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή της αίτησης υποβολής της πρότασης καθώς και
κάθε άλλου εγγράφου απαραίτητου για τη συµπλήρωση του φακέλου.
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Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού
ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το
Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
την έγκριση υποβολής πρότασης στην 2η πρόσκληση της πρωτοβουλίας Urban Innovative
Actions “BICYCLE - Building the Infrastructure for a Cyclic Economy in Halandri” και την
εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου κ. Συµεών (Σίµου Ρούσσου) για την υπογραφή της αίτησης
υποβολής της πρότασης καθώς και κάθε άλλου εγγράφου απαραίτητου για τη συµπλήρωση του
φακέλου.
Μειοψήφησαν οι κ.κ. Κ. Καρατζά και Π. Αναστασιάδης.
Ο κ. Α. Ευσταθίου ψήφισε λευκό.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 153/2017.
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Χαλάνδρι, 11/4/2017
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ., ΛΙΕΡΟΣ Γ.,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ.,
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β.,
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι.,
ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ.,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆., ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ.,
ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ.,
ΠΡΑΣΣΟΣ Ν., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ.,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ Π., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.
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