
 

 
ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 3ης Τακτικής Συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  004/2022 

Αριθμ. Πρωτ.:  8039/02.02.2022             ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στο 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «100 κλιματικά ουδέτερες και 

έξυπνες πόλεις μέχρι το 2030», με την αρωγή του 

Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, μέσω του Αναπτυξιακού 

Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) και σύναψη μνημονίου 

συνεργασίας με το δίκτυο Δήμων που έχουν εκδηλώσει το 

ενδιαφέρον τους να υποβάλλουν υποψηφιότητα στο εν 

λόγω πρόγραμμα» 

Σήμερα την 27η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.30 μ.μ. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

4692/21.01.2022 πρόσκληση του  Προέδρου κ. Χαραλαμπόπουλου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε στον 

ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς 

Συμβούλους την  10.12.2021 και πραγματοποιήθηκε με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, σύμφωνα α) με το άρθρο 67 

παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 

του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: 

(ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 

1), γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 

κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και 

λειτουργία των δήμων», δ) την εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠΕΣ (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση 

για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον 

περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας, ε) την εγκύκλιο με αριθμ. 643 ΥΠΕΣ (Α.Π.:69472/24.09.2021): 

Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων 

για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και στ) την εγκύκλιο με αριθμ. 63 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π. 

19515/12.10.2021). 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                                          

                                                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 
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ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΛΑΛΙΑ, 

ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,  ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, 

ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 37, ο Πρόεδρος, κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με πρότασή 

του και σύμφωνα με το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με 

το άρθρο 77 § 6 του Ν. 4555/2018, κατέστη ομόφωνα, ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 1ο 

θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου 

Ιλίου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις μέχρι το 

2030», με την αρωγή του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, μέσω του Αναπτυξιακού 

Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) και σύναψη μνημονίου συνεργασίας με το δίκτυο Δήμων 

που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να υποβάλλουν υποψηφιότητα στο εν λόγω 

πρόγραμμα», το θέμα θεωρείται κατεπείγον διότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για την 

υποβολή πρότασης του Δήμου. 

 

  ******************* 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης 

για τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «100 κλιματικά ουδέτερες και 

έξυπνες πόλεις μέχρι το 2030», με την αρωγή του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, μέσω του 

Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) και σύναψη μνημονίου συνεργασίας με το 

δίκτυο Δήμων που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να υποβάλλουν υποψηφιότητα στο 

εν λόγω πρόγραμμα». 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 6041/27.01.2022 έγγραφο του 

Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης του Δήμου, 

στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Ο Δήμος Ιλίου στο πλαίσιο του μετασχηματισμού του κλιματικά ουδέτερη και 
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έξυπνη πόλη (smart city) και σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό του, όπου τα 

παραδοσιακά δίκτυα και οι υπηρεσίες γίνονται πιο αποτελεσματικά με τη χρήση 

ψηφιακών λύσεων προς όφελος των κατοίκων και των επιχειρήσεων της πόλης, με τη 

χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για καλύτερη χρήση των πόρων και λιγότερες εκπομπές 

ρύπων. Απαιτεί εξυπνότερα δίκτυα μετακίνησης, αειφόρα διαχείριση απορριμμάτων και 

πιο αποτελεσματικούς τρόπους φωτισμού και θέρμανσης κτιρίων. Επίσης απαιτεί μια πιο 

διαδραστική με άμεση ανταπόκριση διοίκηση της πόλης με ασφαλέστερους δημόσιους 

χώρους και κάλυψη των αναγκών των δημοτών μέσα από  πρωτοβουλίες  για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής που βιώνουμε καθημερινά. 

Ο Δήμος Ιλίου επίσης αποδεδειγμένα αξιοποιεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται 

στο πλαίσιο συνεργειών με άλλους φορείς για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας προς 

όφελος του Δήμου και των πολιτών μέσα από πρωτοπόρα  Ευρωπαϊκά Προγράμματα που 

λειτουργούν ως πιλότοι για την επίλυση μεγάλων προβλημάτων που απασχολούν όχι μόνο 

την Ελληνική Κοινωνία αλλά και το Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται πολύ σοβαρά με το θέμα της κλιματικής 

αλλαγής που αποτελεί επείγουσα απειλή για τον πλανήτη μας. Οι επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής είναι ήδη αισθητές σε ολόκληρο τον κόσμο και προβλέπεται να γίνουν 

συχνότερες και εντονότερες τις επόμενες δεκαετίες. Χωρίς ανάληψη δράσης για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η Ευρώπη μπορεί να βιώσει, κατά τη διάρκεια ζωής 

των παιδιών μας, τα εξής φαινόμενα: 

 400 000 πρόωροι θάνατοι ετησίως λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

 90 000 θάνατοι ετησίως λόγω καύσωνα 

 40 % λιγότερο διαθέσιμο νερό στις νότιες περιοχές της ΕΕ 

 2,2 εκατομμύρια άτομα να κινδυνεύουν από παράκτιες πλημμύρες κάθε 

χρόνο 

 190 δισ. ευρώ σε ετήσιες οικονομικές ζημίες 

Αυτές οι αλλαγές στο κλίμα έχουν τη δύναμη να μεταμορφώσουν τον πλανήτη μας, 

επηρεάζοντας τα αποθέματα τροφίμων και νερού καθώς και την υγεία μας. Παρότι οι 

κίνδυνοι αφορούν τους πάντες, οι επιπτώσεις αυτές πλήττουν εντονότερα τους φτωχούς 
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και τους ευάλωτους. 

Όσο μεγαλύτερα τα προβλήματα, τόσο πιο δύσκολη και δαπανηρή θα είναι η λύση 

τους· επομένως η καλύτερη επιλογή είναι η άμεση ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση 

της κλιματικής αλλαγής. 

Με τις δράσεις που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει σχέδιο για τον 

περαιτέρω περιορισμό των εκπομπών κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030. 

Η Ευρώπη επιδιώκει να καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 

2050. Αυτό σημαίνει μείωση των εκπομπών μας όσο το δυνατόν περισσότερο και αύξηση 

των απορροφήσεων αερίων του θερμοκηπίου από την ατμόσφαιρα, ώστε να φτάσουμε σε 

«μηδενικές καθαρές εκπομπές». 

Οι Ευρωπαϊκές Πόλεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου. 

Με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί τη δημιουργία  πιλοτικά 

«100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων έως το 2030»  

Ο Δήμος Ιλίου προτίθεται να συμμετάσχει στην εν λόγω πρόσκληση μέσω του 

Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας στον οποίο συμμετέχει και αποτελεί εξέχον 

μέλος του. 

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας με τη μεγάλη εμπειρία του στα 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην αρτιότητα της υποβολής 

της πρότασης υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος. 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με το στελεχιακό δυναμικό και την άριστη 

τεχνογνωσία σε θέματα Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας θα αποτελέσει 

πολύτιμο συνεργάτη στην περιγραφή των αναγκαίων ενεργειών του μεγάλου στόχου 

υλοποίησης της πρότασης για το Δήμο Ιλίου. 

Ο Δήμος Ιλίου προτίθεται επίσης να συμπράξει στην επίτευξη υλοποίησης της εν 

λόγω πρόσκλησης  (https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-

opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-

europe/climate-neutral-and-smart-cities_en), (η οποία έχει καταληκτική ημερομηνία 

31.01.2022) με το δίκτυο των πόλεων που θα δημιουργηθεί μεταξύ Δήμων που έχουν 

εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να υποβάλλουν υποψηφιότητα στην Αποστολή της 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες  Πόλεις έως το 

2030» και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

Στο εν λόγω δίκτυο συμβαλλόμενα μέρη του Συμφώνου των Πόλεων 2030 

προτίθενται να είναι: Ο Δήμος Ιλίου, ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, ο Δήμος Ιωαννιτών, ο 

Δήμος Καλαμάτας, ο Δήμος Κοζάνης, ο Δήμος Τρικκαίων, ο Δήμος Καρδίτσας, ο Δήμος 

Αγρινίου, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, οι Δήμοι Ραφήνας – Πικερμίου και Ηρακλείου Αττικής, 

ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και η Γενική Γραμματεία Χωρικού 

Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του  Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε: 

1) Τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου μέσω του ΑΣΔΑ στην υποβολή της πρότασης στην 

πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες 

πόλεις μέχρι το 2030»  

2) Τη συνέργεια με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για στην υποβολή και 

υλοποίηση της πρόσκλησης. 

3) Τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στο Δίκτυο μεταξύ Δήμων που έχουν εκδηλώσει το 

ενδιαφέρον τους να υποβάλλουν υποψηφιότητα στην εν λόγω πρόσκληση. 

4) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου ή άλλον από αυτόν  

       οριζόμενο πρόσωπο για την υπογραφή των σχετικών συμφωνιών και τυχόν     

       τροποποιήσεων αυτών όπως αυτά αναφέρονται στη σχετική εισήγηση.» 

 προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

                                                        ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,  

                                                

                                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 5 

του Ν. 3852/2010 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 § 7 του Ν. 4555/2018 

Β. Εγκρίνει: 

1) Τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου μέσω του ΑΣΔΑ στην υποβολή της πρότασης στην 

πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες 

πόλεις μέχρι το 2030»  

2) Τη συνέργεια με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για στην υποβολή και 

υλοποίηση της πρόσκλησης. 
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3) Τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στο Δίκτυο μεταξύ Δήμων που έχουν εκδηλώσει το 

ενδιαφέρον τους να υποβάλλουν υποψηφιότητα στην εν λόγω πρόσκληση. 

4) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ιλίου κ. Νικόλαο Ζενέτο, ή άλλον από αυτόν οριζόμενο 

πρόσωπο για την υπογραφή των σχετικών συμφωνιών και τυχόν  τροποποιήσεων 

αυτών όπως αυτά αναφέρονται στη σχετική εισήγηση 

Στην παρούσα απόφαση ψήφισαν λευκό οι κ.κ. Σταματόπουλος Ν., Κυριακοπούλου 

Π., Ρήγας Π. & Κούκος Χ. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιλίου». 

Επίσης στην παρούσα απόφαση απέχουν της ψηφοφορίας οι κ.κ. Κουτσιανάς Π. & 

Χρόνης Γ. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Ασυμβίβαστο Ίλιον». 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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