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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου ως εταίρου στο δίκτυο 
«Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης» (Building Europe with Local Councillors-BELC) και τον ορισμό 
ενός αιρετού εκπροσώπου ως μέλος του δικτύου.  

 

Έχοντας υπ’ όψη: 
Α) Τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 
(ΦΕΚ 114/Α’/2006), 
Β) Τις διατάξεις των άρθρων 96 και 101 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/Α’/2010),
Γ)  Την πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τους οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης (δήμους, δημοτικές/τοπικές κοινότητες, δημοτικές ενότητες ή 
περιφέρειες και περιφερειακές ενότητες) που επιθυμούν να συνεργαστούν στην 
προώθηση του διαλόγου για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)  σε τοπικό επίπεδο, 
διορίζοντας έναν αιρετό εκπρόσωπό τους ως μέλος του δικτύου «Οικοδομώντας την 
Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης»,

Σας ενημερώνουμε για τα εξής: 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησε το έργο «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους 
εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», που αφορά στη δημιουργία ενός 
πανευρωπαϊκού δικτύου αιρετών εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από όλα τα 
κράτη μέλη, με σκοπό να προωθήσει το δημόσιο διάλογο για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) 

http://www.ilion.gr/
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σε τοπικό επίπεδο, να αυξήσει τη γνώση και την κατανόηση των εκπροσώπων της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις πολιτικές της Ε.Ε. και να τους παροτρύνει να 
παρουσιάσουν τις πολιτικές, τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της Ε.Ε. σε τοπικό επίπεδο.

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο 
πλαίσιο του έργου «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης» οφείλουν  να συμπληρώσουν διαδικτυακά την αίτηση συμμετοχής, 
συνοδευόμενη από υπογεγραμμένη δήλωση, με την οποία εκφράζεται ρητά το 
ενδιαφέρον και η δέσμευσή τους να συνεργαστούν ως εταίροι στην προώθηση του 
διαλόγου για το μέλλον της Ευρώπης σε τοπικό επίπεδο, διορίζοντας ως μέλος του εν 
λόγω δικτύου έναν αιρετό εκπρόσωπό τους. Η συνεργασία ξεκινά με την αποδοχή της 
αίτησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακολούθως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποιεί 
την αποδοχή της αίτησης στο Δήμο-εταίρο και του αποστέλλει μια μεταλλική πλακέτα, 
ενδεικτική της συμμετοχής του στο δίκτυο.

Τα οφέλη της συμμετοχής στο δίκτυο περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αύξηση της 
εξωστρέφειας και την προβολή του Δήμου στο εξωτερικό, την εξασφάλιση πρόσβασης 
σε πηγές επικοινωνίας της Ε.Ε., επικοινωνιακό υλικό, διαδικτυακά και δια ζώσης 
σεμινάρια για την προώθηση του διαλόγου με τους πολίτες για θέματα της Ε.Ε., τη 
συμμετοχή δια του αιρετού εκπροσώπου του Δήμου σε ένα ευρύ δίκτυο αιρετών 
εκπροσώπων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.  

Κατόπιν των ανωτέρω εκτεθέντων εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη 
απόφασης σχετικά με:

• Τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου ως εταίρου στο δίκτυο «Οικοδομώντας την 
Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Building Europe with 
Local Councillors-BELC)  
• Τον ορισμό του κ. Φερεντίνου Γεώργιου, Αντιδημάρχου της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, ως αιρετού εκπροσώπου του Δήμου Ιλίου στο δίκτυο
• Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Δήμαρχο και τον αιρετό εκπρόσωπο του 
Δήμου στο δίκτυο για την υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων για την υποβολή της 
αίτησης συμμετοχής. 

Ο Δήμαρχος 

              Νικόλαος Ζενέτος
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