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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από τα πρακτικά
της 5ης/5-3-2018 Συνεδρίασης
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αριθ. 159
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πειραιά συνεδρίασε σήµερα 5-3-2018 ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 16:30, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του ∆ηµαρχείου (Πλατεία Κοραή), µετά
από την µε αρ. πρωτ. 11000/1.3.2018 πρόσκληση του Προέδρου του ∆.Σ., που
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο για συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης. Κατά τη συνεδρίαση αυτή ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο
49 ∆ηµοτικών Συµβούλων ήσαν:
Παρόντες 33
1) Αβραµίδης Παναγιώτης, 2) Αγγελόπουλος Νικόλαος, 3) Αγραπίδης Χρήστος, 4)
Αντωνάκου Σταυρούλα, 5) Αργουδέλης Αλέξανδρος, 6) Αστεριάδη Καλλιόπη, 7)
Βεντούρης Ανδρέας, 8) Βοϊδονικόλας Σταύρος, 9) Βουράκης Ιωσήφ, 10) Γαϊτανάρος
Στυλιανός, 11) Γέµελος Νικόλαος, 12) Γκερλές ∆ηµήτριος, 13) ∆αβάκης Γεώργιος, 14)
Ζηλάκου Χαραλαµπία, 15) Καλαγιά-Καραµαλάκου Πασχαλίνα, 16) Καλογερόγιαννης
Παναγιώτης, 17) Καρβουνάς Νικόλαος, 18) Κόκκαλης Πέτρος, 19) Κούβαρης
Νικόλαος, 20) Mαντούβαλος Νικόλαος, 21) Μαστρονικόλας Ιωάννης, 22) Μελά
Σταυρούλα, 23) Μελάς Ιωάννης, 24) Νικοπολίδης Αντώνιος, 25) Νταϊφά Ειρήνη, 26)
Παρασκευόπουλος ∆ηµήτριος, 27) Πηρούνιας Νικόλαος, 28) Ρέππας Παναγιώτης, 29)
Σδρένιας Χρήστος, 30) Σιγαλάκος Κυριάκος, 31) Σιγάλας Γεώργιος, 32) Σταθάκη
Μαρία & 33) Τζεφεράκος Αλέξανδρος.
Απόντες: 1) Βοϊδονικόλας Γεώργιος, 2) Γλύκα-Χαρβαλάκου Αθηνά, 3) Ελληνιάδης
Σταύρος, 4) Καλαµακιώτης Νικόλαος, 5) Kαλλέργη Ευπραξία, 6) Κάρλες Αναστάσιος,
7) Κατσαφάδος Ηλίας, 8) Καψοκόλης Γρηγόριος, 9) Λαουλάκου Κυριακή, 10)
Μανωλάκος Κυριάκος, 11) Μαυριδάκης Εµµανουήλ, 12) Παντελάκη Ελπίδα, 13)
Σαλπέας Ηλίας, 14) Σαρρή-Γώγου Ευαγγελία, 15) Τουµπέκης Χαράλαµπος & 16)
Φύκια Αµαλία-Μελίνα.
Από τους Προέδρους των Συµβουλίων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων.
Παρόντες: 1) Αθανασίου Ευαγγελία, 2) Γκόλφης Νικήτας, 3) Πούλος Αναστάσιος &
4) Βοϊδονικόλας Ιωάννης.
Απών ο κ. Λιακόσταυρος Χαράλαµπος.
Πρόεδρος ο κ. ∆αβάκης Γεώργιος.
Γραµµατέας ο κ. Αγγελόπουλος Νικόλαος.
Προσήλθε ο ∆ήµαρχος κ. Μώραλης Π. Ιωάννης.
Ειδικός Γραµµατέας ο Προϊστάµενος του Τµήµατος ∆.Σ. κ. Φινοκαλιωτάκης Ανδρέας.
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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 22 : «Έγκριση υλοποίησης δράσεων και διάθεσης πίστωσης για τη
συµµετοχή του ∆ήµου σε εκδηλώσεις και δράσεις του Blue Growth».
ο

Κατά την ψήφιση του θέµατος είχαν αποχωρήσει οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.
Αγραπίδης Χρ., Βουράκης Ιωσήφ, Καλαγιά-Καραµαλάκου Πασχ., Μαστρονικόλας
Ιωάν., Πηρούνιας Νικ., Ρέππας Παν. & Σιγάλας Γεώργιος
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συζητάει το πιο πάνω θέµα για λήψη απόφασης µετά από την
εισήγηση του ∆ηµάρχου (∆/νση Ανθρωπίνου ∆υναµικού & Κατάρτισης-Τµ. Προσωπικού
Ιδιωτικού ∆ικαίου) µε αρ. πρωτ. 11297/185/2-3-2018.
Το θέµα συζητείται νόµιµα γιατί είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη.
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την πιο πάνω εισήγηση που αναλυτικά έχει ως εξής:
Προς τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΘΕΜΑ: «Έγκριση υλοποίησης δράσεων και διάθεσης πίστωσης για τη συµµετοχή του ∆ήµου
σε εκδηλώσεις και δράσεις του Blue Growth»
ΣΧΕΤ: Η µε αριθ. 63/10-2-2016 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
To Bluegrowth αποτελεί πρωτοβουλία του ∆. Πειραιά (βλ. Σχετικό) και υλοποιείται από τη
2014 και σε ετήσια βάση µε σηµαντικά αποτελέσµατα, τα οποία συµβάλλουν στη βιώσιµη
ανάπτυξη της γαλάζιας επιχειρηµατικότητας του Πειραιά. Συγκεκριµένα:
• Έχουν πραγµατοποιηθεί τέσσερις (4) διαγωνισµοί καινοτοµίας στο πλαίσιο της Γαλάζιας
Ανάπτυξης,
• Έχουν συµµετάσχει στο πρόγραµµα επώασης 40 οµάδες µε καινοτόµες ιδέες,
• Έχουν αναδειχθεί 20 νεοφυείς επιχειρήσεις,
• Έχουν δηµιουργηθεί 65 θέσεις εργασίας,
• Έχουν υπάρξει συµµετοχές σε 60 εκδηλώσεις (συνέδρια, εκθέσεις, κλπ.),
• Η πρωτοβουλία BlueGrowth έχει βραβευθεί από το πρόγραµµα URBACT της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως καλή πρακτική στον τοµέα της γαλάζιας οικονοµίας. Με
αφετηρία αυτή τη βράβευση ο ∆ήµος Πειραιά συµµετέχει µε νέα πρόταση διεκδικώντας
χρηµατοδότηση ύψους 600.000 € περίπου, µε σκοπό τη διάχυση των αποτελεσµάτων και
τη διεύρυνση της πρωτοβουλίας σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.
Με βάση τον προγραµµατισµό του έτους 2018 στο πλαίσιο του 4ου διαγωνισµού της
Πρωτοβουλίας BlueGrowth θα διεξαχθούν µια σειρά από εκδηλώσεις, δράσεις και ενέργειες.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης αυτού του προγραµµατισµού, αλλά και της συνεργασίας και της
υποστήριξης του ∆ήµου για την υλοποίησή του, υπάρχει η ανάγκη παροχής υπηρεσιών για
την κάλυψη συγκεκριµένων αναγκών των δράσεων που θα πραγµατοποιηθούν, και
ειδικότερα για την υλοποίηση του προγράµµατος επώασης των οµάδων και τη διοργάνωση
εκδηλώσεων, που υποστηρίζουν το συνολικό project του BlueGrowth.
Αναλυτικότερα, θα διεξαχθούν οι κάτωθι δράσεις και εκδηλώσεις στις οποίες θα συµµετέχει
ή/και θα διοργανώσει ο ∆ήµος Πειραιά:
1.
Πρόγραµµα Επώασης BlueGrowth: Η επώαση επιχειρήσεων είναι µία δυναµική
διαδικασία που έχει ως στόχο τη στήριξη νεοϊδρυοµένων επιχειρήσεων σχετικών µε την
ανάπτυξη της καινοτοµίας, την ενθάρρυνση νέων επιχειρηµατιών να ξεκινήσουν τη
δικιά τους επιχείρηση και τη δηµιουργία του κατάλληλου επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος των νεοϊδρυοµένων επιχειρήσεων. Προβλέπεται η συµµετοχή του
∆ήµου Πειραιά στην υλοποίηση του προγράµµατος µε την πραγµατοποίηση
συγκεκριµένων δράσεων και ειδικότερα: δηµιουργίας οπτικοακουστικού υλικού,
δηµιουργίας υλικού προβολής και ενηµέρωσης (newsletters, αφίσες), δηµιουργία
εκπαιδευτικού υλικού, προµήθειας γραφικής ύλης, catering. Τα µαθήµατα θα
πραγµατοποιούνται δύο (2) φορές την εβδοµάδα για χρονικό διάστηµα 12 εβδοµάδων.
2.
Παρουσίαση των αποτελεσµάτων του προγράµµατος επώασης στις 7 Ιουνίου 2018
στη Ναυτιλιακή Έκθεση Posidonia 2018: Θα πραγµατοποιηθεί εκδήλωση στην οποία
θα παρουσιαστούν οι οµάδες που παρακολούθησαν το πρόγραµµα επώασης και τα
αποτελέσµατα αυτού, µε έµφαση στην παρουσίαση των πλέον καινοτόµων και
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βιώσιµων επιχειρηµατικών ιδεών στον χώρο της γαλάζιας οικονοµίας. Η εκδήλωση θα
υποστηριχθεί µε δράσεις επικοινωνίας, προβολής, δηµιουργίας υλικού, παροχής
εξοπλισµού, εκτυπώσεων, catering, κλπ.
Το κόστος των ως άνω εκδηλώσεων, διοργανώσεων και δράσεων εκτιµάται µέχρι το ύψος
των 24.800,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) και οι πιστώσεις είναι εγγεγραµµένες
στον προϋπολογισµό 2018 του ∆ήµου µας στον Κ.Α. 30.6471.07.
Με βάση τα παραπάνω παρακαλούµε όπως εισηγηθείτε στο Σώµα τη λήψη απόφασης για την
έγκριση υλοποίησης δράσεων για τη συµµετοχή του ∆ήµου µας σε εκδηλώσεις και ενέργειες
του Blue Growth όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω, καθώς και τη διάθεση πίστωσης
µέχρι του ποσού των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00 €) σε βάρος
του Κ.Α. 30.6471.07 του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας οικονοµικού έτους 2018.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΩΡΑΛΗΣ

Αφού είδε την υπ’ αριθµ. 63/2016 προηγούµενη απόφασή του.
Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10.
Αποφασίζει οµόφωνα

Εγκρίνει την υλοποίηση δράσεων για τη συµµετοχή του ∆ήµου σε εκδηλώσεις και
δράσεις του Blue Growth, όπως αυτές περιγράφονται στην ανωτέρω εισήγηση.
Αποφασίστηκε και εκδόθηκε
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ∆ΑΒΑΚΗΣ
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