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Από το πρακτικό της 14/13-7-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 284/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο «Καινοτόμες Δράσεις για την
αναζωογόνηση των δραστηριοτήτων λιανικού εμπορίου στα αστικά
κέντρα» (INTORETAIL) στο πλαίσιο του προγράμματος URBACT III
Στο Δημοτικό Κατάστημα, 13-7-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, συνήλθε σε
Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 31848/ 9-7-2015
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Βουλγαρίδη Μιχαήλ, που επιδόθηκε
σε καθένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα
σαράντα ένας (41) μέλη, παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
22. Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος
1. Βουλγαρίδης Μιχαήλ
23. Καστανίδης Γεώργιος
2. Απατσίδης Δημήτριος
24. Πάππου Μιχαήλ
3. Γαλανός Αριστείδη (Αρίστο)
25. Γιαρένης Χρήστος
4. Σαουλίδης Αντώνιος
26. Κυπραίου Μαρία
5. Ζιγκερίδης Δημήτριος
27. Ζησάκος Χρήστος
6. Κυζιρίδης Θεόδωρος
28. Φασφαλής Νικόλαος
7. Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
ΑΠΟΝΤΕΣ
8. Τσακιρίδης Αναστάσιος
1. Αλεξούδη Αναστασία (Νατάσσα)
9. Μαντζαρίδης Μιχαήλ
2. Βαρσάμης Νικόλαος
10. Ροϊδη Μαρία
3. Χατζησάββας Γρηγόριος
11. Ζωγόγιαννης
Κωνσταντίνος
4. Τσουκαλά Αικατερίνη (Κατερίνα)
(Ντίνος)
5. Μασλαρινός Δημήτριος
12. Γκατζές Στέλιος
6. Ωραιόπουλος Λάζαρος
13. Δαλάτσης Ιωάννης
7. Μιχαηλίδης Βασίλειος
14. Αντωνιάδου Ελένη (Νένη)
8. Αντύπας Γεράσιμος (Μάκης)
15. Ιακωβίδης Νικόλαος
9. Λυκουριώτη Μαρία
16. Κορδά Ολυμπία
10. Γιαταγάνα Θεοδώρα (Ντορίνα)
17. Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
11. Χατζηκυριάκου Περικλής
18. Τερζίδου Αλεξάνδρα
12. Βέλλης Χαράλαμπος
19. Αλεξιάδου Ιωάννα
13. Κατσάνη-Τερζηβασιλειάδου
20. Κουσαγιαννίδης Τριαντάφυλλος
Ειρήνη
21. Πασιαλής Ιωάννης
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 ο Δήμαρχος κ. Δανιηλίδης Συμεών, ο οποίος και παρέστη.
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Σύμφωνα με την υπ αρ. 371/2015 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρούνται από την διοικητικό υπάλληλο του Δήμου κ. Θαμνίδου Δέσποινα.
ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η συζήτηση 3 (τριών) θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης.
Το 41ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε.
Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1ο έκτακτο, 2ο έκτακτο, 3ο έκτακτο, 1ο,
2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο, 21ο,
22ο, 23ο, 24ο, 25ο, 26ο, 27ο, 28ο, 29ο, 30ο, 31ο, 32ο, 33ο, 34ο, 35ο, 36ο, 37ο, 38ο, 39ο,
40ο, 42ο, 44ο, 45ο και 43ο θέματα ημερήσιας διάταξης.
Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι Δ.Σ.
κ.κ. Χατζησάββας Γρηγόριος και Λυκουριώτη Μαρία.
Κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ.
κ. Πάππου Μιχαήλ.
Κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η Δ.Σ.
κα Λυκουριώτη Μαρία.
Κατά τη συζήτηση του 24ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι Δ.Σ.
κ.κ. Πάππου Μιχαήλ και Λυκουριώτη Μαρία.
Κατά τη συζήτηση του 42ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ.
κ. Σαουλίδης Αντώνιος.
Κατά τη συζήτηση του 43ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο Δ.Σ.
κ. Σαουλίδης Αντώνιος.
Ο Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση
υποβολής πρότασης έργου με τίτλο «Καινοτόμες Δράσεις για την αναζωογόνηση των
δραστηριοτήτων λιανικού εμπορίου στα αστικά κέντρα» (INTORETAIL) στο πλαίσιο
του προγράμματος URBACT III, έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την με αριθ. πρωτ.
30336/30-6-2015 εισήγηση του Γραφείου Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του
Δήμου, με το παρακάτω περιεχόμενο:
ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο «Καινοτόμες Δράσεις
για την αναζωογόνηση των δραστηριοτήτων λιανικού εμπορίου στα αστικά
κέντρα» (INTORETAIL) στο πλαίσιο του προγράμματος URBACT III.
Το
προτεινόμενο
έργο
υποβάλλεται
στο
πλαίσιο
του
ευρωπαϊκού
συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας URBACT
III που αποτελεί εργαλείο της Πολιτικής Συνοχής, συγχρηματοδοτούμενο από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, τα κράτη-μέλη και τα κράτη-εταίρους
(Ελβετία, Νορβηγία).
Το URBACT III σκοπεύει να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής
"Ευρώπη 2020" με την παροχή ενός μηχανισμού για τους φορείς εκείνους που
εμπλέκονται στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της αστικής πολιτικής. Βασικός σκοπός
η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση μιας
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σειράς αναδυόμενων αστικών ζητημάτων, προωθώντας λύσεις για την έξυπνη,
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
Στόχος του είναι η ενίσχυση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης
στην Ευρώπη, διευκολύνοντας την ανταλλαγή πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των
πόλεων, διαδίδοντας καλές πρακτικές και στηρίζοντας τους τοπικούς φορείς στην
εκπόνηση τοπικών σχεδίων δράσης με ολοκληρωμένο και συμμετοχικό τρόπο.
Το URBACT ΙΙΙ (2014-2020) οργανώνεται σε 4 θεματικούς άξονες:


Ανάπτυξη ικανοτήτων για παροχή πολιτικών



Σχεδιασμός πολιτικής



Εφαρμογή πολιτικής



Χτίσιμο και διάχυση γνώσεων

Αποτέλεσμα της συνεργασία μεταξύ των πόλεων είναι η δημιουργία διακρατικών
Δικτύων πόλεων. Τα Δίκτυα έχουν ως στόχο να διευκολύνουν τις πόλεις να
εργαστούν μαζί και να αναπτύξουν ολοκληρωμένες λύσεις για όμοιες αστικές
προκλήσεις, μέσα από τη δικτύωση, την ανταλλαγή γνώσεων και τεχνογνωσίας και
την αναγνώριση καλών πρακτικών ώστε να βελτιώσουν τις αστικές πολιτικές τους.
Τα έργα URBACT δομούνται σε δύο Φάσεις. Η παρούσα υποβολή αφορά στη Φάση Α
που θα διαρκέσει 6 μήνες για τον σχεδιασμό των δράσεων του Δικτύου και
επανυποβάλλεται στη Φάση Β που εφόσον εγκριθεί αφορά στην εφαρμογή των
σχεδίων δράσης του Δικτύου και διαρκεί 24 μήνες.
Ειδικότερα, το προτεινόμενο έργο με τίτλο «Καινοτόμες Δράσεις για την
αναζωογόνηση των δραστηριοτήτων λιανικού εμπορίου στα αστικά κέντρα»
(INTORETAIL) στοχεύει στο να εγκαθιδρύσει ένα δίκτυο ανάμεσα σε έξι (αρχικά)
πόλεις και δήμους από τρεις (αρχικά) διαφορετικές χώρες της Ευρώπης που θα
διευκολύνει τη μεταφορά πολιτικών, σχεδιασμού και πρακτικών και θα παρέχει τη
δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων για την επαγγελματική ανάπτυξη των
συμμετεχόντων σε σχέση με τη θεματική της πρότασης.
Κύριο μέλημα του Δικτύου θα είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρών
επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου στα αστικά κέντρα σε συνδυασμό με ευρύτερες
στρατηγικές και δράσεις αναζωογόνησης των αστικών κέντρων μέσα από:


Την αναγνώριση καλών πρακτικών και ρυθμίσεων για την πραγματοποίηση
πολιτικών αναζωογόνησης εμπορικών δραστηριοτήτων στα αστικά κέντρα.



Την αναγνώριση των καίριων ζητημάτων που οδηγούν στην ώθηση και
εξάπλωση εμπορικών δραστηριοτήτων στα αστικά κέντρα σε συνδυασμό με
ευρύτερα εργαλεία και λύσεις (ΤΠΕ κ.α.).

Το υπο-θέμα του προτεινόμενου έργου είναι η αναγνώριση συμμετοχικών εργαλείων
και μοντέλων για την εμπλοκή της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας σε
προγράμματα/δράσεις
αστικής
αναζωογόνησης
με
την
υποστήριξη
εμπορικών/επαγγελματικών επιμελητηρίων ώστε να προωθηθούν προγράμματα και
δράσεις σε αυτή την κατεύθυνση.
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Βασικοί άξονες της διαδικασίας και λειτουργίας του Δικτύου είναι:


Η εγκαθίδρυση ενός δικτύου γνώσης



Η δημιουργία τοπικών δικτύων για την εξεύρεση καλών πρακτικών



Η ανάπτυξη δια-τομεακής και διεπιστημονικής κουλτούρας για τις τοπικές
διοικήσεις



Ανάπτυξη εργαλείων σχεδιασμού, εφαρμογής και διαχείρισης για τις τοπικές
διοικήσεις.

Επικεφαλής εταίρος είναι ο Δήμος του Cuneo (Ιταλία) και συμμετέχουν στην πρώτη
Φάση Ανάπτυξης - πέρα από το Δήμο Νεάπολης-Συκεών - οι Δήμοι Merida (Ισπανία),
ο Δήμος Guadalajara (Ισπανία), ο Δήμος Savigliano (Ιταλία) και ο Δήμος Poggibonsi
(Ιταλία).
Ο προϋπολογισμός του έργου – της Φάσης Α΄- ανέρχεται συνολικά σε περίπου
99.995,01€. Για το Δήμο Νεάπολης-Συκεών, ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στα
11.033,23€ με 100% συγχρηματοδότηση, από την οποία το 85% προέρχεται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το 15% από την εθνική
συνεισφορά.
Το έργο είναι συμβατό με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011-2014 και το υπό
διαμόρφωση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, και
ειδικότερα με τρεις Άξονες: Άξονα 1 Κοινωνικής Πολιτικής «Αλληλεγγύη και Κοινωνική
Ανάπτυξη», Μέτρα 1.7. «Συμβουλευτική στην εργασία, επαγγελματική κατάρτιση,
προώθηση της εργασίας» και 1.8. «Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας», Άξονα 2
«Αειφόρος Ανάπτυξη», Μέτρο 2.5. «Δικτύωση, Ανάπλαση και Συντήρηση Δημοσίων
Χώρων και Κτιρίων» και Άξονα 4 «Αναβάθμιση Υπηρεσιακής Ικανότητας του Δήμου –
Εξυπηρέτηση του Πολίτη», Μέτρα 4.2. «Διαδικασίες βελτίωσης της σχέσης του
Δήμου με τους πολίτες» και 4.3. «Ψηφιακές Υποδομές και Δράσεις».
Βάσει των ανωτέρω, προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την υποβολή
πρότασης έργου με τίτλο «Καινοτόμες Δράσεις για την αναζωογόνηση των
δραστηριοτήτων λιανικού εμπορίου στα αστικά κέντρα» (INTORETAIL) στο πλαίσιο
του προγράμματος URBACT III.
Ελένη Λιανού

Γιάννης Πολυχρονιάδης

Επιστημονική Συνεργάτης

Υπάλληλος ΠΕ 01 ΙΔΑΧ με βαθμό Δ΄

Δήμου Νεάπολης - Συκεών

Υπεύθυνος Γραφείου Προγραμματισμού και
Ανάπτυξης

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μετά από συζήτηση αφού έλαβε υπόψη: 1)όσα ο Πρόεδρος, ο Δήμαρχος και τα μέλη
του Δ.Σ. εξέθεσαν και αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά
αυτής της συνεδρίασης, 2) την υπ αρ. πρωτ. 30336/30-6-2015 εισήγηση του
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Γραφείου Ανάπτυξης και Προγραμματισμού του Δήμου, και 3) τις διατάξεις του
αρθ.65 του Ν. 3852/2010.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την υποβολή πρότασης έργου με τίτλο «Καινοτόμες Δράσεις για την
αναζωογόνηση των δραστηριοτήτων λιανικού εμπορίου στα αστικά
κέντρα» (INTORETAIL) στο πλαίσιο του προγράμματος URBACT III,
σύμφωνα με όλα όσα αναλυτικότερα αναφέρονται στην με αριθ. πρωτ. 30336/30-62015 εισήγηση του Γραφείου Προγραμματισμού Οργάνωσης & Ανάπτυξης, που
καταγράφεται στο σκεπτικό αυτής της απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 284/2015
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΥΚΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Απατσίδης Δημήτριος
Γαλανός Αριστείδη (Αρίστο)
Σαουλίδης Αντώνιος
Ζιγκερίδης Δημήτριος
Κυζιρίδης Θεόδωρος
Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
Τσακιρίδης Αναστάσιος
Μαντζαρίδης Μιχαήλ
Ροϊδη Μαρία
Ζωγόγιαννης Κωνσταντίνος (Ντίνος)
Γκατζές Στέλιος
Δαλάτσης Ιωάννης
Αντωνιάδου Ελένη (Νένη)
Ιακωβίδης Νικόλαος
Κορδά Ολυμπία
Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
Τερζίδου Αλεξάνδρα
Αλεξιάδου Ιωάννα
Κουσαγιαννίδης Τριαντάφυλλος
Πασιαλής Ιωάννης
Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος
Καστανίδης Γεώργιος
Χατζησάββας Γρηγόριος
Πάππου Μιχαήλ
Γιαρένης Χρήστος
Κυπραίου Μαρία
Φασφαλής Νικόλαος
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Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΖΗΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

