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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό τη̋ υπ’ αριθμ. 26η̋ Τακτική̋ Συνεδρίαση̋
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου
Αριθ. Απόφαση̋ 285/2019

ΘΕΜΑ
Λήψη

απόφαση̋

συνεργασία̋

για

μεταξύ

την
του

υπογραφή
Δήμου

συμφώνου

Ιλίου

και

του

Πανεπιστημίου Αττική̋

Σήμερα την 5η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Μέγαρο
«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», ύστερα από την υπ’ αριθμ. 62279/29.11.2019 πρόσκληση του
Προέδρου κ. Χαραλαμπόπουλου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και
επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλου̋ του̋ Δημοτικού̋ Συμβούλου̋ την
29.11.2019.
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
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,
ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ,
ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Δ.Σ.: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών
βρέθηκαν παρόντα 36, ο Πρόεδρο̋, κ. Χαραλαμπόπουλο̋ Ιωάννη̋, κήρυξε την έναρξη τη̋
Συνεδρίαση̋, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσω̋ στην εξέταση του 14ου θέματο̋ τη̋
ημερήσια̋ διάταξη̋
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κάβουρα̋ Κ., Αυγουλά̋ Ε., Τσακανίκα̋ Α. Γεωργαντά Χ.,
Σταματόπουλο̋ Ν., Κυριακοπούλου Π., Ρήγα̋ Π., Κούκο̋ Χ., Κουτσιανά̋ Π. & Χρόνη̋ Γ.
αποχώρησαν πριν από τη συζήτηση των θεμάτων τη̋ ημερήσια̋ διατάξεω̋ και μέχρι πέρατο̋
αυτή̋.
*******************
Ο Πρόεδρο̋ του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλο̋ Ιωάννη̋ εισάγει στο
Συμβούλιο για συζήτηση το 14ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ που αφορά την λήψη απόφαση
για την υπογραφή συμφώνου συνεργασία̋ μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Πανεπιστημίου
Αττική̋.
Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 63147/03.12.2019 έγγραφο του
Αυτοτελού̋ Τμήματο̋ Αθλητισμού Νέα̋ Γενιά̋ – Παιδεία̋ & Δια Βίου Μάθηση̋, στο οποίο
αναφέρεται ότι:
«Ο Δήμο̋ Ιλίου στο πλαίσιο διεύρυνση̋ των συνεργασιών του με τα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εισηγείται το Σύμφωνο Συνεργασία̋ με το Πανεπιστήμιο Δυτική̋
Αττική̋ (ΠΑΔΑ).
Η σύνδεση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με την κοινωνία είναι βασικό
μέλημα τόσο τη̋ Τοπική̋ Αρχή̋ του Δήμου μα̋ όσο και των Ακαδημαϊκών του ΠΑΔΑ. Η
σχέση αυτή είναι αμφίδρομα ωφέλιμη. Μέσω αυτή̋ τη̋ συνεργασία̋ ξεκινά να
διαμορφώνεται ο πυρήνα̋ μια̋ Εθνική̋ και Ευρωπαϊκή̋ πρακτική̋ που προάγει την
ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και τη διάχυση τη̋ γνώση̋ προ̋ την κοινωνία. Απώτερο̋
σκοπό̋ είναι η διαμόρφωση κλίματο̋ συνεργασία̋ μεταξύ τη̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋, τη̋
τοπική̋ κοινωνία̋ και των πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων.
Επιπλέον η σύνδεση τη̋ ακαδημαϊκή̋ μόρφωση̋ των φοιτητών και των ερευνητών των
πανεπιστημίων με την εφαρμογή των γνώσεων του̋ στο πεδίο τη̋ καθημερινότητα̋ μπορεί
να προαχθεί μέσω των συνεργασιών του Δήμου με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.
Τόσο ο δήμο̋ μα̋ όσο και το ΠΑΔΑ πιστεύουν σε αυτή τη συνεργασία με βασικό μέλημα την
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αναβάθμιση τη̋ καθημερινότητα̋ όλων των πολιτών. Στο πλαίσιο τη̋ συνεργασία̋ αυτή̋, ο
Δήμο̋ θα διαθέσει τι̋ κατάλληλε̋ πληροφορίε̋ και υποστήριξη ενώ το Πανεπιστήμιο
Δυτική̋ Αττική̋ θα συμβουλεύσει, θα υποστηρίξει, και θα συμβάλλει στην συνεργασία με τι̋
ερευνητικέ̋ δράσει̋ του και τη διεθνή εμπειρία του. Οι τομεί̋ κοινή̋ δράση̋ θα καλύψουν
για παράδειγμα:
·

την ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευση̋ και

την δημιουργία προγραμμάτων

λαϊκή̋ επιμόρφωση και δια βίου μάθηση̋,
·

την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων αξιοποίηση̋ τη̋ ενέργεια̋ και των ενεργειακών
συστημάτων καθώ̋ και τη δημιουργία προγραμμάτων ενεργειακή̋ αναβάθμιση των
δημοτικών κτηρίων,

·

την κάλυψη σε ηλεκτρική ενέργεια ειδικά των ευάλωτων δημοτών,

·

την τουριστική ανάδειξη τη̋ περιοχή̋ με διαδρομέ̋ και τοπόσημα,

·

την ανάδειξη τη̋ ιστορία̋ τη̋ περιοχή̋ με πολιτιστικά φεστιβάλ και εκθέσει̋,

·

τι̋ δράσει̋ πολιτισμού που θα βοηθήσουν το σημαντικό έργο που διατελείται μέχρι
τώρα στο Δήμο μα̋.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπω̋ εγκρίνετε:
1. Την υπογραφή συμφώνου συνεργασία̋ μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Πανεπιστημίου
Δυτική̋ Αττική̋, όπου το σχέδιο συμφώνου έχει ω̋ κατωτέρω:
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στην Αθήνα σήμερα …………………., οι συμβαλλόμενοι:

(Α) Πανεπιστήμιο Δυτική̋ Αττική̋ (ΠΑΔΑ) με έδρα το Αιγάλεω, οδό̋ Αγίου Σπυρίδωνο̋ 28,
122 43 Αιγάλεω, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρύτανη Παναγιώτη Ε. Καλδή
(Β) Ο Δήμο̋ ……….. με έδρα …………………….., που εκπροσωπείται νόμιμα από ………………,…………

Οι οποίοι θα καλούνται εφεξή̋ «τα μέρη», έχοντα̋ υπόψη:
1.

Το Πανεπιστήμιο Δυτική̋ Αττική̋ ιδρύθηκε τον Μάρτιο 2018 με τον Νόμο 4521 Η
ίδρυση του νεοσύστατου Πανεπιστημιακού ιδρύματο̋ προήλθε μέσω τη̋ διαδικασία̋
συγχώνευση̋ του Τ.Ε.Ι. Αθήνα̋ και του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Σήμερα,
στο Πανεπιστήμιο Δυτική̋ Αττική̋ λειτουργούν συνολικά είκοσι επτά τμήματα, τα
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οποία οργανώνονται σε έξι Σχολέ̋, καλύπτοντα̋ ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών
πεδίων, τη Σχολή Μηχανικών, τη Σχολή Διοικητικών Οικονομικών και Κοινωνικών
Επιστημών, τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, τη Σχολή Επιστημών
Υγεία̋, Σχολή Δημόσια̋ Υγεία̋ και τη Σχολή Επιστημών Τροφίμων. Τα γνωστικά
πεδία των Σχολών του καλύπτουν

ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών

σπουδών, όπω̋ κοινωνικέ̋, διοικητικέ̋ και οικονομικέ̋ επιστήμε̋, επιστήμε̋
μηχανικού, επιστήμε̋ υγεία̋ και πρόνοια̋, επιστήμε̋ τροφίμων αλλά και
καλλιτεχνικέ̋ σπουδέ̋.
2.

Ο Δήμο̋ αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Συμφωνούν τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το παρόν Σύμφωνο Συνεργασία̋ συντάσσεται και υπογράφεται με αποκλειστικό σκοπό τη
συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών για τη υλοποίηση έργων - προγραμμάτων του
ευρύτερου ενδιαφέροντο̋ του Δήμου στα πεδία (ενδεικτικά):
o

του περιβάλλοντο̋ (π.χ. διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση στερεών
απορριμμάτων,

ανακύκλωση,

ανάπτυξη

και

σχεδιασμό

Σταθμού

Μεταφόρτωση̋ Απορριμμάτων και κέντρου διαλογή̋, κλιματική αλλαγή,
δράσει̋ προστασία̋ περιβάλλοντο̋, δράσει̋ προώθηση̋ και προβολή̋
περιβαλλοντική̋ πολιτική̋ των Δήμων, εκπροσώπηση̋ σε Επιτροπέ̋ και
Ομάδε̋ Εργασία̋ σε περιβαλλοντικά θέματα)
o

τη̋ ενέργεια̋ (π.χ. εξοικονόμηση ενέργεια̋, εφαρμογέ̋ ήπιων μορφών
ενέργεια̋ σε εγκαταστάσει̋ ενδιαφέροντο̋-ευθύνη̋ του Δήμου, ενεργειακή
αξιολόγηση κτιρίων, παραγωγή ενέργεια̋ από απορρίμματα, την υποστήριξη
σε δράσει̋ προώθηση̋ και προβολή̋ τη̋ ενεργειακή̋ πολιτική̋ του, την
εκπροσώπηση των Δήμων σε επιτροπέ̋ και Ομάδε̋ Εργασία̋ σε ενεργειακά
θέματα)

o

τη̋ διαχείριση̋ των υδάτινων πόρων τη̋ αρμοδιότητα̋ του Δήμου

o

του

σχεδιασμού

και τη̋

λειτουργία̋

Ενεργειακού Πάρκου. Κέντρο

Ενεργειακή̋ Ευαισθητοποίηση̋ με βάση τι̋ Ανανεώσιμε̋ Πηγέ̋ Ενέργεια̋
όπω̋ επιδεικτικό Μικρό Υδροηλεκτρικό με δυνατότητα να τροφοδοτεί την
αντλία γεώτρηση̋ νερού, Φωτοβολταϊκά, Γεωθερμία, κλπ.
o

τη̋ συμμετοχή̋ του Δήμου σε προγράμματα αναπτυξιακά ή/και ερευνητικά
(ευρωπαϊκά, εθνικά, κ.λπ. παροχή υπηρεσιών υποστήριξη̋ για το σχεδιασμό
του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όσον αφορά δράσει̋ Εξοικονόμηση̋ Ενέργεια̋ και
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργεια̋ & υποστήριξη στη διερεύνηση/ωρίμανση
έργων

εξοικονόμηση̋

ενέργεια̋

και

ΑΠΕ,

τα

οποία

δύνανται
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χρηματοδοτηθούν από ερευνητικά ή άλλα Προγράμματα όπω̋ π.χ. HORIZON,
MED, JESSICA, INTERREG Europe, κ.α. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να επεκταθεί,
περιλαμβάνοντα̋ και τη δυνατότητα υποβολή̋ και υλοποίηση̋, από κοινού,
προτάσεων έργων.)
o

του σχεδιασμού και τη̋ λειτουργία̋ Ενεργειακή̋ Κοινότητα̋ για την
ευαισθητοποίηση των πολιτών και αντιμετώπιση τη̋ Ενεργειακή̋ Φτώχεια̋.
Δημιουργία Μητρώου Ενεργειακή̋ Φτώχεια̋.

o

τεχνικών θεμάτων, ενέργεια̋, περιβάλλοντο̋ (π.χ. σχεδιασμό̋ και λειτουργία
έργων αντιρρύπανση̋), τοπογραφία̋ και γεωπληροφορική̋

o

ενεργειακών πρότυπων ερευνών για τα σχολεία τη̋ δευτεροβάθμια̋
εκπαίδευση̋ με δημιουργία σταθμών φόρτιση̋ ηλεκτρικών αυτοκινήτων,
κάλυψη των ενεργειακών του̋ αναγκών με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό
και δημιουργία πλατφόρμα̋ παρακολούθηση̋ του ενεργειακού ισοζυγίου με
ανοιχτή πρόσβαση στου̋ μαθητέ̋ και στου̋ δημότε̋.

o

τη̋ τεχνογνωσία̋ στην εκπαίδευση και την έρευνα για την αντιμετώπιση των
αναγκών τη̋ Δημόσια̋ Υγεία̋ και των Υπηρεσιών Υγεία̋

o

παιδαγωγικών θεμάτων πρώιμη̋ παιδική̋ ηλικία̋

o

θεμάτων διαχείρηση̋ Αρχείων και Βιβλιοθηκών.

o

σύγχρονων διοικητικών μεθόδων.

o

τουριστική̋ προβολή τη̋ περιοχή̋ με σκοπό την αξιοποίηση σημαντικών
τοπόσημων του Δήμου

o

των κοινωνικών υπηρεσιών σχετικά με

θέματα υγεία̋ και πρόνοια̋,

κοινωνική̋ δικαιοσύνη̋, ανθρώπινων δικαιωμάτων, συλλογική̋ ευθύνη̋ και
του σεβασμού τη̋ διαφορετικότητα̋
o

λογιστική̋ και Χρηματοοικονομική̋.

o

καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και πολιτισμού

o

προγράμματα Λαϊκή̋ Επιμόρφωση̋ και Δια Βίου Μάθηση̋

o

τι̋ δραστηριότητε̋ εκπαίδευση̋ με συμμετοχή μαθητών Α’/θμια̋ και
Β’/θμια̋ εκπαίδευση̋ σε προγράμματα:
Ευαισθητοποίηση̋ και εκπαίδευση̋ σε θέματα ΑΠΕ & ΕΞΕ

Ενίσχυση̋ τη̋ τεχνολογική̋ ανάπτυξη̋ και καινοτομία̋.

Προστασία̋, διατήρηση̋ και βελτίωση̋ τη̋ υγεία̋ του πληθυσμού.

Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
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Τεχνολογία̋ τροφίμων
Υγεία̋ και Πρόνοια̋.
Εφαρμοσμένων τεχνών και Πολιτισμού
•

τι̋ δραστηριότητε̋ εκπαίδευση̋ σε θέματα πληροφορική̋ και υπολογιστών

Η παρούσα συνεργασία στα παραπάνω θέματα αναφέρεται στη μελέτη, το σχεδιασμό, την
υλοποίηση και τη λειτουργία του̋, την τεχνική υποστήριξη σε λήψη αποφάσεων, την
ενημέρωση σε θέματα ενδιαφέροντο̋ των Δήμων, την υποστήριξη και εκπροσώπηση,
ανάλογα με τι̋ ανάγκε̋ και του̋ εκάστοτε στόχου̋ του̋, με απώτερο στόχο τη βελτίωση και
αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωση̋ των κατοίκων των Δήμων.
ΑΡΘΡΟ 2 – ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
Το ΠΑΔΑ, δηλώνει ότι έχει την επιστημονική κατάρτιση αλλά και τη δυνατότητα σε
ανθρώπινο δυναμικό, μέσα, εξοπλισμό και εγκαταστάσει̋ για την απρόσκοπτη υλοποίηση τη̋
συνεργασία̋ αυτή̋, η οποία απορρέει από το συγκεκριμένο σύμφωνο.
Ο Δήμο̋ δηλώνει ότι θα προβεί σε όλε̋ τι̋ απαιτούμενε̋ ενέργειε̋ για τη διασφάλιση,
βιωσιμότητα και αποτελεσματική λειτουργία τη̋ συνεργασία̋ αυτή̋, λαμβάνοντα̋ τι̋
αντίστοιχε̋ αποφάσει̋, με βάση του̋ κανόνε̋, οι οποίοι διέπουν τη λειτουργία του̋ και τα
θεσμοθετημένα όργανά του̋ (Δημοτικά Συμβούλια κ.λπ.).
Για να υλοποιηθεί ο σκοπό̋ τη̋ παρούσα̋ συνεργασία̋ όπω̋ αναφέρεται στο Άρθρο
1 του παρόντο̋, θα συσταθεί Ομάδα Εργασία̋ από εκπροσώπου̋ και των δύο
συνεργαζόμενων μερών, για να καθορίσει το πλαίσιο τη̋ συνεργασία̋, να ενισχύσει την καλή
επικοινωνία, να προωθήσει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη̋ τεχνογνωσία̋ καθώ̋ και να
συντονίσει τι̋ απαιτούμενε̋ ενέργειε̋ στι̋ κοινέ̋ δράσει̋.
Το Σύμφωνο αυτό αποτελεί τη γενική καταγραφή των πεδίων και των
κατευθυντήριων γραμμών, στι̋ οποίε̋ θα κινηθεί η συνεργασία των δύο μερών.
ΑΡΘΡΟ 3α – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Για κάθε επιμέρου̋ συνεργασία (επιμέρου̋ έργα), θα συντάσσεται ξεχωριστή
συμφωνία, η οποία θα διέπει το κάθε επιμέρου̋ θέμα και στην οποία θα αναγράφονται
λεπτομερώ̋ οι όροι συνεργασία̋, ανταμοιβή̋ και τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα.
ΑΡΘΡΟ 3β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
Ρητά συμφωνείται ότι η υπογραφή του παρόντο̋ συμφώνου συνεργασία̋ δεν
συνεπάγεται καμία οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο. Σε περίπτωση περαιτέρω
συνεργασία̋ των μερών, σύμφωνα με του̋ όρου̋ του Άρθρου 3, και ασχέτω̋ τη̋
οποιασδήποτε συνεργασία̋ των συμβαλλομένων μερών μέχρι τότε, θα λαμβάνονται υπόψη
οι διατάξει̋ του νόμου περί συνάψεων συμβάσεων με ΝΠΔΔ και ρητά συμφωνείται ότι δεν θα
υπάρχει οποιαδήποτε δέσμευση του Δήμου για περαιτέρω συνεργασία των μερών.
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ΑΡΘΡΟ 4 – ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από την ερμηνεία ή εφαρμογή του παρόντο̋
Συμφώνου Συνεργασία̋, θα διευθετείται μέσω τη̋ Επιτροπή̋ Παρακολούθηση̋ και
αμοιβαίων διαβουλεύσεων μεταξύ των Μερών, και δε θα παραπέμπεται σε οποιοδήποτε
εθνικό ή διεθνέ̋ δικαστήριο ή τρίτο μέρο̋ προ̋ συμβιβασμό.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Στα πλαίσια τη̋ συνεργασία̋ μεταξύ των Μερών ενδέχεται να χρειαστεί σε ποικίλε̋
περιπτώσει̋ η ανταλλαγή πληροφοριών, δεδομένων και στοιχείων μεταξύ των Μερών. Σε
κάθε τέτοια περίπτωση το Μέρο̋ λήψη̋ πληροφοριών, θα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα,
ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και των εγγράφων που
ανταλλάσσονται βάσει του παρόντο̋ Συμφώνου Συνεργασία̋, εάν κοινοποιούνται κατ’ αυτόν
τον τρόπο από το Μέρο̋ παροχή̋ πληροφοριών. Το παραλαμβάνον Μέρο̋, δε θα
αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία ούτε θα παραδίδει έγγραφα σε οποιοδήποτε τρίτο
μέρο̋, χωρί̋ την έγγραφη συναίνεση του Μέρου̋ παροχή̋ πληροφοριών.
ΑΡΘΡΟ 6 – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗ
Το παρόν Σύμφωνο Συνεργασία̋, θα τεθεί σε ισχύ με την ημερομηνία υπογραφή̋ και
θα έχει ισχύ για δύο (2) έτη. Μπορεί επίση̋, μετά από κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων
μερών, να συμπληρωθεί, τροποποιηθεί αλλά και να επικαιροποιηθεί ανάλογα με τι̋
επικρατούσε̋ κάθε φορά συνθήκε̋. Το παρόν Σύμφωνο συνεργασία̋ δύναται να διευρυνθεί
με την ένταξη νέων Μερών έπειτα από την από κοινού έγκριση όλων των μερών που έχουν
ήδη συνάψει το παρόν Σύμφωνο Συνεργασία̋.
Η παύση του παρόντο̋ Συμφώνου Συνεργασία̋, δε θίγει τα πιθανά προγράμματα δράση̋
σύμφωνα με το παρόν Σύμφωνο Συνεργασία̋.
Τα συμβαλλόμενα Μέρη

ΠΑΔΑ

Δήμο̋ ………….

Ο Πρύτανη̋

Ο Δήμαρχο̋

Παναγιώτη̋ Ε. Καλδή̋

2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου ή άλλον από αυτόν οριζόμενο
πρόσωπο για την υπογραφή των σχετικών συμφωνιών και τυχόν τροποποιήσεων αυτών
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όπω̋ αυτά αναφέρονται στη σχετική εισήγηση.»
προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντα̋ υπόψιν τα ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την υπογραφή συμφώνου συνεργασία̋ μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του
Πανεπιστημίου Δυτική̋ Αττική̋, όπου το σχέδιο συμφώνου έχει ω̋ κατωτέρω:
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στην Αθήνα σήμερα …………………., οι συμβαλλόμενοι:

(Α) Πανεπιστήμιο Δυτική̋ Αττική̋ (ΠΑΔΑ) με έδρα το Αιγάλεω, οδό̋ Αγίου Σπυρίδωνο̋ 28,
122 43 Αιγάλεω, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρύτανη Παναγιώτη Ε. Καλδή
(Β) Ο Δήμο̋ ……….. με έδρα …………………….., που εκπροσωπείται νόμιμα από ………………,…………

Οι οποίοι θα καλούνται εφεξή̋ «τα μέρη», έχοντα̋ υπόψη:
1. Το Πανεπιστήμιο Δυτική̋ Αττική̋ ιδρύθηκε τον Μάρτιο 2018 με τον Νόμο 4521 Η ίδρυση
του νεοσύστατου Πανεπιστημιακού ιδρύματο̋ προήλθε μέσω τη̋ διαδικασία̋ συγχώνευση̋
του Τ.Ε.Ι. Αθήνα̋ και του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Σήμερα, στο Πανεπιστήμιο
Δυτική̋ Αττική̋ λειτουργούν συνολικά είκοσι επτά τμήματα, τα οποία οργανώνονται σε έξι
Σχολέ̋, καλύπτοντα̋ ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, τη Σχολή Μηχανικών, τη Σχολή
Διοικητικών Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και
Πολιτισμού, τη Σχολή Επιστημών Υγεία̋, Σχολή Δημόσια̋ Υγεία̋ και τη Σχολή Επιστημών
Τροφίμων. Τα γνωστικά πεδία των Σχολών του καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων
επιστημονικών σπουδών, όπω̋ κοινωνικέ̋, διοικητικέ̋ και οικονομικέ̋ επιστήμε̋, επιστήμε̋
μηχανικού, επιστήμε̋ υγεία̋ και πρόνοια̋, επιστήμε̋ τροφίμων αλλά και καλλιτεχνικέ̋
σπουδέ̋.
2. Ο Δήμο̋ αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Συμφωνούν τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το παρόν Σύμφωνο Συνεργασία̋ συντάσσεται και υπογράφεται με αποκλειστικό σκοπό τη
συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών για τη υλοποίηση έργων - προγραμμάτων του
ευρύτερου ενδιαφέροντο̋ του Δήμου στα πεδία (ενδεικτικά):
o

του περιβάλλοντο̋ (π.χ. διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση στερεών
απορριμμάτων,

ανακύκλωση,

ανάπτυξη

και

σχεδιασμό
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Μεταφόρτωση̋ Απορριμμάτων και κέντρου διαλογή̋, κλιματική αλλαγή,
δράσει̋ προστασία̋ περιβάλλοντο̋, δράσει̋ προώθηση̋ και προβολή̋
περιβαλλοντική̋ πολιτική̋ των Δήμων, εκπροσώπηση̋ σε Επιτροπέ̋ και
Ομάδε̋ Εργασία̋ σε περιβαλλοντικά θέματα)
o

τη̋ ενέργεια̋ (π.χ. εξοικονόμηση ενέργεια̋, εφαρμογέ̋ ήπιων μορφών
ενέργεια̋ σε εγκαταστάσει̋ ενδιαφέροντο̋-ευθύνη̋ του Δήμου, ενεργειακή
αξιολόγηση κτιρίων, παραγωγή ενέργεια̋ από απορρίμματα, την υποστήριξη
σε δράσει̋ προώθηση̋ και προβολή̋ τη̋ ενεργειακή̋ πολιτική̋ του, την
εκπροσώπηση των Δήμων σε επιτροπέ̋ και Ομάδε̋ Εργασία̋ σε ενεργειακά
θέματα)

o

τη̋ διαχείριση̋ των υδάτινων πόρων τη̋ αρμοδιότητα̋ του Δήμου

o

του

σχεδιασμού

και τη̋

λειτουργία̋

Ενεργειακού Πάρκου. Κέντρο

Ενεργειακή̋ Ευαισθητοποίηση̋ με βάση τι̋ Ανανεώσιμε̋ Πηγέ̋ Ενέργεια̋
όπω̋ επιδεικτικό Μικρό Υδροηλεκτρικό με δυνατότητα να τροφοδοτεί την
αντλία γεώτρηση̋ νερού, Φωτοβολταϊκά, Γεωθερμία, κλπ.
o

τη̋ συμμετοχή̋ του Δήμου σε προγράμματα αναπτυξιακά ή/και ερευνητικά
(ευρωπαϊκά, εθνικά, κ.λπ. παροχή υπηρεσιών υποστήριξη̋ για το σχεδιασμό
του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όσον αφορά δράσει̋ Εξοικονόμηση̋ Ενέργεια̋ και
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργεια̋ & υποστήριξη στη διερεύνηση/ωρίμανση
έργων

εξοικονόμηση̋

ενέργεια̋

και

ΑΠΕ,

τα

οποία

δύνανται

να

χρηματοδοτηθούν από ερευνητικά ή άλλα Προγράμματα όπω̋ π.χ. HORIZON,
MED, JESSICA, INTERREG Europe, κ.α. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να επεκταθεί,
περιλαμβάνοντα̋ και τη δυνατότητα υποβολή̋ και υλοποίηση̋, από κοινού,
προτάσεων έργων.)
o

του σχεδιασμού και τη̋ λειτουργία̋ Ενεργειακή̋ Κοινότητα̋ για την
ευαισθητοποίηση των πολιτών και αντιμετώπιση τη̋ Ενεργειακή̋ Φτώχεια̋.
Δημιουργία Μητρώου Ενεργειακή̋ Φτώχεια̋.

o

τεχνικών θεμάτων, ενέργεια̋, περιβάλλοντο̋ (π.χ. σχεδιασμό̋ και λειτουργία
έργων αντιρρύπανση̋), τοπογραφία̋ και γεωπληροφορική̋

o

ενεργειακών πρότυπων ερευνών για τα σχολεία τη̋ δευτεροβάθμια̋
εκπαίδευση̋ με δημιουργία σταθμών φόρτιση̋ ηλεκτρικών αυτοκινήτων,
κάλυψη των ενεργειακών του̋ αναγκών με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό
και δημιουργία πλατφόρμα̋ παρακολούθηση̋ του ενεργειακού ισοζυγίου με
ανοιχτή πρόσβαση στου̋ μαθητέ̋ και στου̋ δημότε̋.

o

τη̋ τεχνογνωσία̋ στην εκπαίδευση και την έρευνα για την αντιμετώπιση των
αναγκών τη̋ Δημόσια̋ Υγεία̋ και των Υπηρεσιών Υγεία̋
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o

παιδαγωγικών θεμάτων πρώιμη̋ παιδική̋ ηλικία̋

o

θεμάτων διαχείρηση̋ Αρχείων και Βιβλιοθηκών.

o

σύγχρονων διοικητικών μεθόδων.

o

τουριστική̋ προβολή τη̋ περιοχή̋ με σκοπό την αξιοποίηση σημαντικών
τοπόσημων του Δήμου

o

των κοινωνικών υπηρεσιών σχετικά με

θέματα υγεία̋ και πρόνοια̋,

κοινωνική̋ δικαιοσύνη̋, ανθρώπινων δικαιωμάτων, συλλογική̋ ευθύνη̋ και
του σεβασμού τη̋ διαφορετικότητα̋
o

λογιστική̋ και Χρηματοοικονομική̋.

o

καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και πολιτισμού

o

προγράμματα Λαϊκή̋ Επιμόρφωση̋ και Δια Βίου Μάθηση̋

o

τι̋ δραστηριότητε̋ εκπαίδευση̋ με συμμετοχή μαθητών Α’/θμια̋ και
Β’/θμια̋ εκπαίδευση̋ σε προγράμματα:
Ευαισθητοποίηση̋ και εκπαίδευση̋ σε θέματα ΑΠΕ & ΕΞΕ

Ενίσχυση̋ τη̋ τεχνολογική̋ ανάπτυξη̋ και καινοτομία̋.

Προστασία̋, διατήρηση̋ και βελτίωση̋ τη̋ υγεία̋ του πληθυσμού.

Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
Τεχνολογία̋ τροφίμων
Υγεία̋ και Πρόνοια̋.
Εφαρμοσμένων τεχνών και Πολιτισμού
•

τι̋ δραστηριότητε̋ εκπαίδευση̋ σε θέματα πληροφορική̋ και υπολογιστών

Η παρούσα συνεργασία στα παραπάνω θέματα αναφέρεται στη μελέτη, το σχεδιασμό, την
υλοποίηση και τη λειτουργία του̋, την τεχνική υποστήριξη σε λήψη αποφάσεων, την
ενημέρωση σε θέματα ενδιαφέροντο̋ των Δήμων, την υποστήριξη και εκπροσώπηση,
ανάλογα με τι̋ ανάγκε̋ και του̋ εκάστοτε στόχου̋ του̋, με απώτερο στόχο τη βελτίωση και
αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωση̋ των κατοίκων των Δήμων.
ΑΡΘΡΟ 2 – ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
Το ΠΑΔΑ, δηλώνει ότι έχει την επιστημονική κατάρτιση αλλά και τη δυνατότητα σε
ανθρώπινο δυναμικό, μέσα, εξοπλισμό και εγκαταστάσει̋ για την απρόσκοπτη υλοποίηση τη̋
συνεργασία̋ αυτή̋, η οποία απορρέει από το συγκεκριμένο σύμφωνο.
Ο Δήμο̋ δηλώνει ότι θα προβεί σε όλε̋ τι̋ απαιτούμενε̋ ενέργειε̋ για τη διασφάλιση,
βιωσιμότητα και αποτελεσματική λειτουργία τη̋ συνεργασία̋ αυτή̋, λαμβάνοντα̋ τι̋
αντίστοιχε̋ αποφάσει̋, με βάση του̋ κανόνε̋, οι οποίοι διέπουν τη λειτουργία του̋ και τα
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θεσμοθετημένα όργανά του̋ (Δημοτικά Συμβούλια κ.λπ.).
Για να υλοποιηθεί ο σκοπό̋ τη̋ παρούσα̋ συνεργασία̋ όπω̋ αναφέρεται στο Άρθρο
1 του παρόντο̋, θα συσταθεί Ομάδα Εργασία̋ από εκπροσώπου̋ και των δύο
συνεργαζόμενων μερών, για να καθορίσει το πλαίσιο τη̋ συνεργασία̋, να ενισχύσει την καλή
επικοινωνία, να προωθήσει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη̋ τεχνογνωσία̋ καθώ̋ και να
συντονίσει τι̋ απαιτούμενε̋ ενέργειε̋ στι̋ κοινέ̋ δράσει̋.
Το Σύμφωνο αυτό αποτελεί τη γενική καταγραφή των πεδίων και των
κατευθυντήριων γραμμών, στι̋ οποίε̋ θα κινηθεί η συνεργασία των δύο μερών.
ΑΡΘΡΟ 3α – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Για κάθε επιμέρου̋ συνεργασία (επιμέρου̋ έργα), θα συντάσσεται ξεχωριστή
συμφωνία, η οποία θα διέπει το κάθε επιμέρου̋ θέμα και στην οποία θα αναγράφονται
λεπτομερώ̋ οι όροι συνεργασία̋, ανταμοιβή̋ και τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα.
ΑΡΘΡΟ 3β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
Ρητά συμφωνείται ότι η υπογραφή του παρόντο̋ συμφώνου συνεργασία̋ δεν
συνεπάγεται καμία οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο. Σε περίπτωση περαιτέρω
συνεργασία̋ των μερών, σύμφωνα με του̋ όρου̋ του Άρθρου 3, και ασχέτω̋ τη̋
οποιασδήποτε συνεργασία̋ των συμβαλλομένων μερών μέχρι τότε, θα λαμβάνονται υπόψη
οι διατάξει̋ του νόμου περί συνάψεων συμβάσεων με ΝΠΔΔ και ρητά συμφωνείται ότι δεν θα
υπάρχει οποιαδήποτε δέσμευση του Δήμου για περαιτέρω συνεργασία των μερών.
ΑΡΘΡΟ 4 – ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από την ερμηνεία ή εφαρμογή του παρόντο̋
Συμφώνου Συνεργασία̋, θα διευθετείται μέσω τη̋ Επιτροπή̋ Παρακολούθηση̋ και
αμοιβαίων διαβουλεύσεων μεταξύ των Μερών, και δε θα παραπέμπεται σε οποιοδήποτε
εθνικό ή διεθνέ̋ δικαστήριο ή τρίτο μέρο̋ προ̋ συμβιβασμό.
ΑΡΘΡΟ 5 – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Στα πλαίσια τη̋ συνεργασία̋ μεταξύ των Μερών ενδέχεται να χρειαστεί σε ποικίλε̋
περιπτώσει̋ η ανταλλαγή πληροφοριών, δεδομένων και στοιχείων μεταξύ των Μερών. Σε
κάθε τέτοια περίπτωση το Μέρο̋ λήψη̋ πληροφοριών, θα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα,
ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και των εγγράφων που
ανταλλάσσονται βάσει του παρόντο̋ Συμφώνου Συνεργασία̋, εάν κοινοποιούνται κατ’ αυτόν
τον τρόπο από το Μέρο̋ παροχή̋ πληροφοριών. Το παραλαμβάνον Μέρο̋, δε θα
αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία ούτε θα παραδίδει έγγραφα σε οποιοδήποτε τρίτο
μέρο̋, χωρί̋ την έγγραφη συναίνεση του Μέρου̋ παροχή̋ πληροφοριών.
ΑΡΘΡΟ 6 – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗ
Το παρόν Σύμφωνο Συνεργασία̋, θα τεθεί σε ισχύ με την ημερομηνία υπογραφή̋ και
θα έχει ισχύ για δύο (2) έτη. Μπορεί επίση̋, μετά από κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων
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μερών, να συμπληρωθεί, τροποποιηθεί αλλά και να επικαιροποιηθεί ανάλογα με τι̋
επικρατούσε̋ κάθε φορά συνθήκε̋. Το παρόν Σύμφωνο συνεργασία̋ δύναται να διευρυνθεί
με την ένταξη νέων Μερών έπειτα από την από κοινού έγκριση όλων των μερών που έχουν
ήδη συνάψει το παρόν Σύμφωνο Συνεργασία̋.
Η παύση του παρόντο̋ Συμφώνου Συνεργασία̋, δε θίγει τα πιθανά προγράμματα δράση̋
σύμφωνα με το παρόν Σύμφωνο Συνεργασία̋.
Τα συμβαλλόμενα Μέρη

ΠΑΔΑ

Δήμο̋ ………….

Ο Πρύτανη̋

Ο Δήμαρχο̋

Παναγιώτη̋ Ε. Καλδή̋

2.

Εξουσιοδοτεί τον Δημάρχο Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για την υπογραφή των σχετικών
συμφωνιών και τυχόν τροποποιήσεων αυτών όπω̋ αυτά αναφέρονται στη σχετική
εισήγηση.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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