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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ.Αποφ 5/2018
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/2018 της έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής

ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής του ΣυΔΝΑ στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Urban
Innovative Actions με τίτλο OPEN CREATIVE INNOVATION ECOSYSTEM FOR
EMPLOYMENT

AND

ENTREPRENEURSHIP

DEVELOPMENT

THROUGH

A

LOCATION BASED CITY GAME ως εταίρου και εξουσιοδότηση του Προέδρου
για υπογραφή των σχετικών εγγράφων.

Στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ), σήμερα
Παρασκευή 30/03/2018 και ώρα 09:00 π.μ., συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο
μετά την από 28/03/2018 πρόσκληση του προέδρου του Συνδέσμου, που επιδόθηκε
νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε 5 τακτικών
μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

3. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

4. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΠΟΝΤΕΣ
5. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
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Ο Πρόεδρος διάβασε το εισηγητικό με αρ. πρωτ. 39/2018 για το θέμα της
ημερησίας διάταξης το οποίο έχει ως εξής:
«Παρακαλούμε όπως κατά την προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
συμπεριλάβετε και το θέμα της έγκρισης της συμμετοχής του ΣυΔΝΑ στο ευρωπαϊκό
πρόγραμμα Urban Innovative Actions (UIA), το οποίο είναι ουσιαστικά ένα ευρωπαϊκό
πρόγραμμα – Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τελεί υπό την έμμεση διαχείριση
της γενικής διεύθυνσης περιφερειακής πολιτικής και αστικής ανάπτυξης, με σκοπό τον
εντοπισμό και τη δοκιμή νέων λύσεων για την αντιμετώπιση ζητημάτων που συνδέονται με
τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και είναι σημαντικά σε επίπεδα Ένωσης.
Κύριος στόχος της πρωτοβουλίας UIA είναι , να παράσχει στις αστικές αρχές σε όλη την
Ευρώπη χώρο και πόρους προκειμένου να δοκιμάσουν τολμηρές και μη αποδεδειγμένες ιδέες
που αντιμετωπίζουν διασυνδεδεμένες προκλήσεις, καθώς και να ελέγξουν πως οι εν λόγω
λύσεις ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα της πραγματικής ζωής. Ο συνολικός
προϋπολογισμός της πρωτοβουλίας UIA από το ΕΤΠΑ (άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
1301/2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ανέρχεται σε περίπου 372
εκατομμύρια ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτής της 3ης πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων, οι αιτούντες μπορούν
να υποβάλλουν προτάσεις έργου που σχετίζεται με τα ακόλουθα θέματα:
•

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

•

Ποιότητα του αέρα

•

Στέγαση

• Εργασίες και δεξιότητες στην τοπική οικονομία
Θα πρέπει να τονιστεί ότι η πρωτοβουλία UIA ακολουθεί την αρχή «του συνολικού κόστους»
ένα έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ μέχρι ποσοστού 80% των επιλέξιμων δαπανών
και 20% από τους υποψήφιους εταίρους. Η συμμετοχή αυτή θα καλυφθεί εις είδος και ως
εκ τούτου το έργο δεν απαιτεί πόρους από τους συμμετέχοντες.
Στα πλαίσια της συγκρότησης μιας πρότασης για το πρόγραμμα αυτό έχει συγκροτηθεί
μέχρι τώρα ένα δίκτυο εταίρων αποτελούμενο από τους κάτωθι :
1. To Δήμο Καλλιθέας ο οποίος θα είναι ο επικεφαλής εταίρος
2. Τον ΣυΔΝΑ
3. Το «ΑΘΗΝΑ» ερευνητικό κέντρο καινοτομίας στις τεχνολογίες της πληροφορίας των
επικοινωνιών και της γνώσης
4. Το Ινστιτούτο ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ
5. Το Κέντρο εκπαίδευσης και αποκατάστασης τυφλών (ΚΕΑΤ)
6. Την Κ&Ο Advisory Services AE
7. Την NYDOR System Technologies AE
8. Την mobileFX
9. Την Action Finance Initiative (AFI)
10. Το Δήμο Παλαιού Φαλήρου
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11. Την @popsis Υπηρεσίες Πληροφορικής Συμβουλευτικής και Εκπαίδευσης
Επίσης υποστήριξη στις δράσεις του έργου θα παρέχει, χωρίς παροχή χρηματοδότησης,
το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών.
Η πρόταση αποσκοπεί στη δημιουργία Ταυτότητας (branding) του Δήμου Καλλιθέας και
της περιοχής των Δήμων Νοτίου Τομέα, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, στη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην αναζωογόνηση του αστικού κέντρου, μέσα από
την δημιουργία κινήτρων για την συστηματική προσέλκυση των επισκεπτών. Πρόκειται για
τη δημιουργία και την εφαρμογή βιώσιμου ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ στον τομέα της Ψηφιακής Δημιουργικής Βιομηχανίας, που
θα βασίζεται σε ένα εικονικό παιχνίδι πόλης επαυξημένης εμπειρίας, θα λειτουργεί με τη
στήριξη επιχειρήσεων που συνιστούν το αστικό τουριστικό προϊόν, λ.χ. εστίασης, φιλοξενίας,
λιανικής, ψυχαγωγίας. Παράλληλα μέσω του ίδιου μηχανισμού, και στα πλαίσια μίας
διαδικασίας συμμετοχικής διακυβέρνησης, θα επιδιωχθεί η συνδιαμόρφωση με τη
συμμετοχή των πολιτών και των επισκεπτών προτάσεων τοπικής ανάπτυξης σε συνέχεια της
προαγωγής των υφιστάμενων πολιτικών και πρωτοβουλιών τοπικής ανάπτυξης του Δήμου
Καλλιθέας και της περιοχής του ΣυΔΝΑ. Στο πεδίο Δημιουργικής Βιομηχανίας θα
περιλαμβάνονται επιχειρηματικές δράσεις νεοφυών κυρίως επιχειρήσεων αλλά και νέων
δημιουργών στον τομέα ψηφιακής εικόνας, ήχου και βίντεο αλλά και στον τομέα της τέχνης
(θέατρο, χορός, μουσική κ.α.) καθώς και της συνδυασμένης χρήσης και αξιοποίησης αυτών
με σκοπό τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών καλλιτεχνικής και εμπορικής αξίας
όπως λ.χ ψηφιακά παιχνίδια ή video και λοιπά προϊόντα ψηφιακής διαφήμισης ή
κινηματογραφικής παραγωγής. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα καλούνται να δημιουργήσουν
νέα προϊόντα και υπηρεσίες στον τομέα της Δημιουργικής Βιομηχανίας, στα
πλαίσια διαγωνισμών που θα διοργανώνονται από την τοπική αυτοδιοίκηση, και θα
καταλήγουν σε βράβευση και οικονομική ενίσχυση των καλύτερων έργων, ενώ θα
υποστηρίζονται παράλληλα από τις τοπικές επιχειρήσεις του τοπικού Τουριστικού
Προϊόντος. Τα ψηφιακά προϊόντα που θα είναι αντικείμενα επαυξημένης πραγματικότητας,
θα ενσωματώνονται στο ψηφιακό υπόβαθρο, ώστε να αποτελούν τα γραφικά στοιχεία του
παιχνιδιού πόλης, θα προβάλλονται στον επισκέπτη της περιοχής, σε πραγματικό ή εικονικό
/ ψηφιακό περιβάλλον της πόλης, ανάλογα με τις δραστηριότητές του στο εικονικό παιχνίδι
επαυξημένης εμπειρίας, που θα εκτυλίσσεται ψηφιακά ή κατά την πραγματική περιήγησή
του στους δρόμους της περιοχής. Θα εφαρμόζονται όλες οι αρχές των παιχνιδιών, όπως της
επιβράβευσης, των επιπέδων, της αριστείας, της κοινωνικοποίησης, ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά και τα είδη των παιχτών, στους οποίους θα συγκαταλέγονται οι επισκέπτες,
οι τοπικές επιχειρήσεις αλλά και οι νέοι δημιουργοί – νεοφυείς επιχειρήσεις του Cluster της
Δημιουργικής Βιομηχανίας. Το συνολικό εγχείρημα θα βασίζεται σε σχέση αλληλέγγυας
υποστήριξης των νεοφυών επιχειρήσεων του cluster Δημιουργικής Βιομηχανίας από τις
τοπικές επιχειρήσεις και αντιστρόφως, μέσα από την ανάπτυξη και συστήματος ανταμοιβών
για τους επισκέπτες της περιοχής και παίχτες του παιχνιδιού πόλης. Για όλες τις επιχειρήσεις
και για την περιοχή, θα εφαρμοστεί μηχανισμός που θα συγκεντρώνει και θα αξιοποιεί όλες
τις πληροφορίες της περιοχής και των επιχειρήσεων μέσα από social media, blogs και
λοιπούς δικτυακούς τόπους, με σκοπό την παροχή πληροφοριών χρήσιμων για την
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διαμόρφωση της πολιτικής marketing των επιχειρήσεων, την διασφάλιση της τήρησης της
ταυτότητας της περιοχής και την διαμόρφωση της τοπικής αναπτυξιακής πολιτικής.
Στα πλαίσια του έργου θα δημιουργηθεί θερμοκοιτίδα ψηφιακής δημιουργικής βιομηχανίας
που θα στεγαστεί στο Αμπέτειο Μέλαθρο που θα διαθέσει το Κέντρο Εκπαίδευσης και
Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) ως εταίρος του έργου. Το έργο θα λειτουργήσει
υποστηρικτικά στους αναπτυξιακούς στόχους της ΟΧΕ ΒΑΑ του Νοτίου Τομέα ενώ
ειδικότερα, ο Δήμος Καλλιθέας θα αναλάβει ρόλο Επικεφαλή Εταίρου στο έργο μέσα από τις
ακόλουθες δράσεις
•
•

Θα αναλάβει τον κεντρικό συντονισμό των εταίρων και των δράσεων του έργου
Θα υποστηριχθεί στη λειτουργία του σχετικά με τη χάραξη της ολοκληρωμένης
χωρικής πολιτικής και τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης μέσα από το καινοτόμο
εργαλείο λήψης αποφάσεων βασισμένο στην κοινή γνώμη σε συνδυασμό με την
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από την περιήγηση των επισκεπτών και πολιτών
παρακινούμενοι από το παιχνίδι πόλης
• Θα υποστηρίξει πάνω από 240 νέους και τοπικές επιχειρήσεις της περιοχής στην
ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μέσα από βραβεία, παροχή οικονομικής ενίσχυσης
και δωρεάν υπηρεσιών συνολικής αξίας πάνω από 800.000 – 1.000.000 Ευρώ, και
περίπου 400 νέους και επιχειρήσεις με εκπαιδεύσεις, συμβουλευτική υποστήριξη
και ενημερωτικές δράσεις υψηλής έντασης γνώσης.
• Θα παρέχει τη δυνατότητα σε νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση
σε δανεισμό με ευνοϊκούς όρους αξιοποιώντας τις δυνατότητες του προγράμματος
EASI που έχει λάβει η τράπεζα Eurobank και η Πανκρήτια
• Θα αποτελέσει το Δήμο πιλότο στη λειτουργεία κέντρου μίας στάσης υποστήριξης
επιχειρηματικότητας και απασχόλησης στην περιοχή που θα λειτουργήσει ως
υποστηρικτικός μηχανισμός της θερμοκοιτίδας
• Θα μεριμνήσει για τη προμήθεια του εξοπλισμού για την λειτουργία της
Θερμοκοιτίδας καθώς και την ανακαίνιση των 2 τελευταίων ορόφων του Αμπέτειου
Μελάθρου που θα διαθέσει το ΚΕΑΤ για τις ανάγκες στέγασης της Θερμοκοιτίδας
• Θα αναλάβει κομβικό ρόλο στην κινητοποίηση της συμμετοχής των τοπικών
επιχειρήσεων, των πολιτών, των νέων ψηφιακών και λοιπών δημιουργών και
καλλιτεχνών, των νέων συμβούλων marketing και γενικά όλων των ωφελούμενων
άμεσα ή έμμεσα
• Θα υποστηρίξει στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και στη κεφαλαιοποίηση
των αποτελεσμάτων του με την προώθηση της εφαρμογής του οικοσυστήματος σε
άλλες πόλεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου θα είναι περίπου 4.500.000 Ευρώ.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως :
1. Εγκρίνετε τη συμμετοχή του ΣυΔΝΑ μας στο πρόγραμμα Urban Innovative
Actions (UIA) και
2. Εξουσιοδοτήσετε το Πρόεδρο του ΣυΔΝΑ να υπογράψει τα απαραίτητα έγγραφα
προκειμένου ο ΣυΔΝΑ να συμμετάσχει στο πρόγραμμα αυτό.»
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Ύστερα από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψιν του:
•

την εισήγηση του Προέδρου.

•

τις διατάξεις του άρθρου 247 του Ν. 3463/2010.

•

την επακολουθήσασα διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συμμετοχή του ΣυΔΝΑ στο πρόγραμμα Urban Innovative Actions
(UIA)

με

τίτλο

EMPLOYMENT

OPEN

AND

CREATIVE

INNOVATION

ENTREPRENEURSHIP

ECOSYSTEM

DEVELOPMENT

FOR

THROUGH

A

LOCATION BASED CITY GAME ως εταίρου και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να
υπογράψει τα σχετικά έγγραφα για τη συμμετοχή αυτή.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

