
 

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ.  22ης Τακτικής Συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  153/2022 

Αριθμ. Πρωτ.: 93782/20.12.2022                       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 

      Σήμερα την 15η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση, σύμφωνα την εγκύκλιο με αριθμ. 380 

του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 39456/15.06.2022), στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του 

Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων 

«ΜΙΚΗΣ ΘΕOΔΩΡΑΚΗΣ» και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 91089/09.12.2022 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 09.12.2022. 

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: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ,  ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΛΑΛΙΑ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,  ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΡΗΓΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, 

ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ 

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

παρόντα 36, ο Πρόεδρος κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του 15ου θέματος της ημερήσιας 

διάταξης 

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

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης εισάγει στο Συμβούλιο 

για συζήτηση το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την 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.   

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 92028/14.12.2022 σχετικό έγγραφο του 

Αυτοτελούς Τμήματος Ποιότητας, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του Δήμου μας, στο οποίο 

αναφέρεται ότι: 

«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.) 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 
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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.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης      

                                                        ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                

  Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,            

                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

1. Εγκρίνει 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)   

2. Ορίζει τον κ. Φερεντίνο Γεώργιο, Αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως αιρετό 

εκπρόσωπο του Δήμου Ιλίου στο δίκτυο 

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ιλίου κο Νίκο Ζενέτο και τον Αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών κο Γεώργιο Φερεντίνο ως αιρετό εκπρόσωπο του Δήμου στο δίκτυο για 

την υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής 

Στην παρούσα απόφαση έδωσαν αρνητική ψήφο οι κ.κ. Σταματόπουλος Ν., Κυριακοπούλου Π., 

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

& Χρόνης Γ. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Ασυμβίβαστο Ίλιον» και ο κ. Αντωνόπουλος Κ. Δ.Σ. της 

Δημοτικής Παράταξης «Αριστερή Κίνηση Ιλίου». 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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