ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Απόζπαζκα
από ην πξαθηηθό ηεο 11εο ζπλεδξίαζεο

ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ζιηνύπνιεο
ήκεξα 17 Ηνπιίνπ 2014, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 16:00 ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζπλεδξίαζε ην
Γεκνηηθό πκβνύιην κεηά από ηελ 30032/11.7.2014 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 είθνζη δύν, δει. νη θ.θ. 1. Ησάλλεο Νηθεθόξνο, Πξνέδξνο, 2. εξέηε Υξηζηίλα, Γξακκαηέαο,
3. εθηειήο Κσλ/λνο, 4. Εαλληά Δπθεκία, 5. Γάζπαξε – Λνύβαξε Πελειόπε, 6. Παπαδόπνπινο Κσλ/λνο, 7.
Μαξθνπιάθε Αηθαηεξίλε, 8. Κσλζηαληηλόπνπινο Οδπζζέαο, 9. Υαηδεδάθεο Γεώξγηνο, 10. Γηαλλάθεο
Υξήζηνο, 11. Καιιαξύηεο Υξήζηνο, 12. Αληδηλάο Ησάλλεο, 13. Κπξηαθνπιέαο Παύινο, 14. Κνληνλίθαο
Αιέμαλδξνο, 15. Βαζηιαθόπνπινο Βαζίιεηνο, 16. Βαζηιείνπ Αλδξέαο, 17. Καινύδεο Κσλ/λνο, 18. Καπίξε
Διέλε, 19. Αξακπαηδήο Γαβξηήι, 20. Μαξγαξώλεο Παλαγηώηεο, 21. Λαγθαδηλόο Θενθάλεο θαη 22.
Κνθνηίλεο Υξήζηνο, όηη νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ. 1. Κνιηνθώηεο Υαξάιακπνο, Αληηπξόεδξνο, 2.
Γεσξγάθεο Δπάγγεινο, 3. Αλησλίνπ Δπαγγειία, 4. Βηδάιεο Παλαγηώηεο, 5. Φξαγθηνπδάθεο Αξηζηείδεο, 6.
Γεκεηξόπνπινο Άγγεινο, 7. Γηαλλόπνπινο Γεώξγηνο, 8. Αλδξνπιάθε – Ληάπε Μαξία, 9. Αλαγλώζηνπ
Ησάλλεο, 10. Γηαλλόπνπινο Παξαζθεπάο, 11. Κσλζηαληέαο Αλαζηάζηνο, 12. Πίζζαο Γεκήηξηνο, 13.
Σζαηζνύιε Αλαζηαζία, 14. Παληαδόπνπινο Γεκήηξηνο, 15. Μπελάο Γεώξγηνο, 16. Πνύινο Ησάλλεο, 17.
Παηζαβόο Παλαγηώηεο, 18. Πίθνπια Αξγπξώ θαη 19. όθεο Γεώξγηνο, δελ πξνζήιζαλ αλ θαη
πξνζθιήζεθαλ λόκηκα, όηη ν Γήκαξρνο, θ. Βαζίιεηνο Βαιαζόπνπινο, είλαη παξώλ, ν θ. Πξόεδξνο θήξπμε
ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε είλαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ θ. Αλαζηόπνπινο, ν Ννκηθόο
ύκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Μαληαδάθεο θαη ε Γηεπζύληξηα Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ θ. Κνηηάθε.
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεξεί ε κόληκε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, Καιπνπδάλε Ακαιία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 202/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δπξσπατθό Πξόγξακκα γηα ηελ απαζρόιεζε θαη ηελ θνηλσληθή θαηλνηνκία (EaSI) 2014 –
2020 – Τπνβνιή πξόηαζεο γηα θαηλνηόκεο θνηλσληθέο πνιηηηθέο
(Από ηε ζπλεδξίαζε έρεη απνρσξήζεη ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Αξακπαηδήο)
Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ, θ. Αλαζηόπνπινο, πνπ εηζεγήζεθε ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ηνπ ώκαηνο ηελ ππ’ αξηζ. πξση. νηθ.30518/2014 έγγξαθό ηνπ πνπ έρεη σο εμήο:
Παξαθαινχκε φπσο εηζάγεηε ζην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο αλαθνξηθά κε ην
Δπξσπατθφ Πξφγξακκα γηα ηελ Απαζρφιεζε θαη ηελ Κνηλσληθή Καηλνηνκία (EaSI), 2014-2020: Υπνβνιή
πξφηαζεο γηα θαηλνηφκεο θνηλσληθέο πνιηηηθέο κε δεδνκέλν φηη αθνξά Πξφζθιεζε ζπγρξεκαηνδφηεζεο.
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1. Η ηξέρνπζα πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ θαιχπηεη θπξίσο ηηο ππεξεζίεο κίαο ζηάζεο,
εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο θαη θαηλνηφκεο εηαηξηθέο ζρέζεηο.
2. Ο γενικός σκοπός παξνχζαο πξφζθιεζεο: ε ππνζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ
ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη αλσηέξσ πξνθιήζεηο θαη λα
ζρεδηαζηνχλ θαηλνηφκεο δξάζεηο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο
πξαγκαηηθφηεηεο. Η πξφζθιεζε πξνάγεη ηνλ θνηλσληθφ πεηξακαηηζκφ σο κέζνδν ειέγρνπ θαη
αμηνιφγεζεο θαηλνηφκσλ ιχζεσλ.
3. Οη κοινωνικές καινοτομίες πξνζθέξνπλ ιχζεηο ζε:


θνηλσληθά αηηήκαηα (θξνληίδα παηδηψλ, επθαηξίεο απαζρφιεζεο, θαηάξηηζε) αιιά θαη



ζε θνηλσληθέο πξνθιήζεηο (γήξαλζε ηεο θνηλσλίαο, θιηκαηηθή αιιαγή, θηψρεηα θαη
απνθιεηζκφο)

Η θαηλνηνκία ζηηο θνηλσληθέο πνιηηηθέο ζεκαίλεη λέεο:


πξαθηηθέο,



πνιηηηθέο θαη



δηαδηθαζίεο

γηα ηελ ηθαλνπνίεζε λέσλ αλαγθψλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηα πθηζηάκελα εξγαιεία πνιηηηθήο.
Γειαδή ζηφρνο είλαη:
Α) γηα ηηο πθηζηάκελεο ππεξεζίεο ε βειηίσζε ηεο:
 παξνρήο,
 δηαζεζηκφηεηαο,
 πνηφηεηαο,
 απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη
 απνδνηηθφηεηαο
ή
Β) ε δεκηνπξγία λέαο ππεξεζίαο πνπ αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ ηφζν απφ
νηθνλνκηθή πιεπξά αιιά θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε.
4. Οη θνηλσληθέο θαηλνηνκίεο ιεηηνπξγνχλ πην απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά, δεκηνπξγψληαο θαη
βειηηψλνληαο κνληέια δηαθπβέξλεζεο, κνξθέο νξγάλσζεο κεηαμχ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ησλ
νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ, ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη πνιηηψλ πάλσ ζε θνηλσληθά δεηήκαηα
(δεκηνπξγία εηαηξηθψλ ζρέζεσλ)-νξηδφληηα φςε.

Σε θάζεηε φςε απαηηείηαη ζπλεξγαζία θαη

ζπκπιεξσκαηηθφηεηεο κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ιήςεο απνθάζεσλ (πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε).
5. Δπηιέμηκνη Φνξείο ρσξψλ ηεο ΔΔ:


δεκφζηνη θνξείο



πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο



ΜΚΟ



θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ, θιπ. ρσξψλ ηεο ΔΔ
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6. Δπηζεκαίλεηαη απφ ηελ Πξφζθιεζε ε αλάγθε δεκηνπξγίαο δηεπξπκέλσλ ζπκπξάμεσλ θαη εηαηξηθψλ
ζρέζεσλ κεηαμχ δεκφζησλ αξρψλ (ζε θεληξηθφ, ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν) θαη θνηλσληθψλ
εηαίξσλ, παξφρσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, παλεπηζηεκίσλ θαη ΜΚΟ, θαζψο ζεσξνχληαη θξίζηκα
εξγαιεία γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ.
7. Πξνυπνινγηζκφο θαη Γηάξθεηα Γξάζεσλ:
Πξνυπνινγηζκφο παξνχζαο πξφζθιεζεο: 9,2 εθαη. Δπξψ
Πξνυπνινγηζκφο επηδνηήζεσλ: 750.000€ - 2.000.000€
Πνζνζηφ θνηλνηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο δελ ζα ππεξβαίλεη ην 80%
Γηάξθεηα Πξνηάζεσλ:

24 ΜΗΝ-36 ΜΗΝ

8. Προθεσμία σποβολής προτάσεων: 28/8/2014
9. Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο νθείινπλ λα παξνπζηάζνπλ κηα
καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή γηα ηνλ ηξφπν ζρεδηαζκνχ, ειέγρνπ θαη πινπνίεζεο επηηπρεκέλσλ
θαηλνηνκηψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη ιακβάλνληαο ππφςε:
α) ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.
4257/14 (ΦΔΚ 93/14.04.2014 ηεχρνο Α’) ζχκθσλα κε ην νπνίν «Έλα (1) κήλα πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ησλ
εθινγψλ θαη κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ δεκνηηθψλ αξρψλ, ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην απνθαζίδεη κφλν
γηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο εμαηξεηηθά επείγνπζαο θαη απξφβιεπηεο αλάγθεο,
θαζψο θαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ.»
β) ην γεγνλφο φηη ε ιήμε ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ έρεη νξηζζεί γηα 28/8/2014
δεηείηαη ε ιήςε απφθαζεο γηα:
i.

Τελ απνδνρή ησλ φξσλ ηεο Πξφζθιεζεο VP/2014/008 θαη ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ καο ζε
πξφηαζε/ζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο/εσλ ζην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ Πξφζθιεζεο

ii.

Τελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ Ηιηνχπνιεο θ. Βαζίιε Βαιαζφπνπινπ θαη
ηνπ αλαπιεξσηή απηνχ γηα ηελ δηακφξθσζε ζρεηηθήο/ψλ πξφηαζεο/εσλ κε θαηλνηφκεο θνηλσληθέο
πνιηηηθέο ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο πνπ νξίδνληαη σο επηιέμηκνη απφ ηελ ελ ιφγσ Πξφζθιεζε θαη ηελ
ππνγξαθή φισλ ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ γηα ηελ ππνβνιή ηεο Πξφηαζεο/εσλ θαζψο θαη θάζε άιινπ
ζρεηηθνχ εγγξάθνπ κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηα πξαθηηθά,
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην

αθνύ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65, 67 θαη 69 ηνπ Ν. 3852/2010, ηνπ Ν. 3463/2006,
Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία
(κεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Μαξγαξώλε θαη Λαγθαδηλνύ θαη απέρνληνο ηνπ θ. Κνθνηίλε)
1. Σελ απνδνρή ησλ όξσλ ηεο Πξόζθιεζεο VP/2014/008 θαη ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ καο ζε πξόηαζε/ζεσλ
ρξεκαηνδόηεζεο/εσλ ζην πιαίζην ηεο ελ ιόγσ Πξόζθιεζεο
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2. Σελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ Ζιηνύπνιεο θ. Βαζίιε Βαιαζόπνπινπ θαη ηνπ
αλαπιεξσηή απηνύ γηα ηελ δηακόξθσζε ζρεηηθήο/ώλ πξόηαζεο/εσλ κε θαηλνηόκεο θνηλσληθέο πνιηηηθέο
ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο πνπ νξίδνληαη σο επηιέμηκνη από ηελ ελ ιόγσ Πξόζθιεζε θαη ηελ ππνγξαθή
όισλ ησλ ζρεηηθώλ εγγξάθσλ γηα ηελ ππνβνιή ηεο Πξόηαζεο/εσλ θαζώο θαη θάζε άιινπ ζρεηηθνύ
εγγξάθνπ κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 202/2014 και είναι αναρηηηέα ζηο διαδίκηυο.
Μεηά ηε ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

ΗΩΑΝΝΖ ΝΗΚΖΦΟΡΟ

Κ.εθηειήο, Δ.Εαλληά, Δ.Γεσξγάθεο, Π.Λνύβαξε-Γάζπαξε,

ΠΗΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Κ.Παπαδόπνπινο,Δ.Αλησλίνπ,Π.Βηδάιεο, Α.Μαξθνπιάθε,

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 18.7.2014

Ο.Κσλζηαληηλόπνπινο, Α.Φξαγθηνπδάθεο, Γ.Υαηδεδάθεο

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Α.Γεκεηξόπνπινο,Υ.Γηαλλάθεο,Υ.Καιιαξύηεο,Γ.Γηαλλόπνπινο,
Η.Αληδηλάο,Π.Κπξηαθνπιέαο, Μ.Αλδξνπιάθε-Ληάπε, Α.Κνληνλίθαο,

ΗΩΑΝΝΖ ΝΗΚΖΦΟΡΟ

Β.Βαζηιαθόπνπινο,Α.Βαζηιείνπ,Κ.Καινύδεο, Δ.Καπίξε, Η.Αλαγλώζηνπ,
Υ. Κνιηνθώηεο, Π.Γηαλλόπνπινο, ΑΚσλζηαληέαο, Γ.Αξακπαηδήο,Γ.Πίζζαο,
Α.Σζαηζνύιε, Π.Μαξγαξώλεο,Θ.Λαγθαδηλόο,Γ.Παληαδόπνπινο,Γ.Μπελάο,
Η.Πνύινο, Π. Παηζαβόο, Α. Πίθνπια, Υ. Κνθνηίλεο, Γ. όθεο
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