ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

απόσπασμα
από το πρακτικό της 14ης συνεχιζόμενης
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σήμερα 5 Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεχίστηκε η
διακοπείσασα από 30.6.2011 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από την 24872/24.6.2011
πρόσκληση της κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν.
3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα
ενός είναι παρόντα τριάντα οκτώ, δηλ. οι κ.κ. 1. Ζαννιά Ευφημία, Πρόεδρος, 2. Κολιοφώτης
Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος, 3. Ανδρουλάκη – Λιάπη Μαρίκα, Γραμματέας, 4. Σεφτελής Κων/νος, 5.
Γεωργάκης Ευάγγελος, 6. Γάσπαρη – Λούβαρη Πηνελόπη, 7. Παπαδόπουλος Κων/νος, 8. Αντωνίου
Ευαγγελία, 9. Βιδάλης Παναγιώτης, 10. Νικήφόρος Ιωάννης, 11. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 12.
Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 13. Χατζηδάκης Γεώργιος, 14. Δημητρόπουλος Άγγελος, 15.
Γιαννάκης Χρήστος, 16. Καλλαρύτης Χρήστος, 17. Γιαννόπουλος Γεώργιος, 18. Αντζινάς Ιωάννης,
19. Κυριακουλέας Παύλος, 20. Κοντονίκας Αλέξανδρος, 21. Βασιλακόπουλος Βασίλειος, 22.
Βασιλείου Ανδρέας, 23. Καλούδης Κων/νος, 24. Σερέτη Χριστίνα, 25. Καπίρη Ελένη, 26.
Αναγνώστου Ιωάννης, 27. Ευσταθίου Αναστάσιος, 28. Γιαννόπουλος Παρασκευάς, 29. Αραμπατζής
Γαβριήλ, 30. Τσατσούλη Αναστασία, 31. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 32. Λαγκαδινός Θεοφάνης, 33.
Πανταζόπουλος Δημήτριος, 34. Μπενάς Γεώργιος, 35. Πούλος Ιωάννης, 36. Πίκουλα Αργυρώ, 37.
Κοκοτίνης Χρήστος και 38. Σόφης Γεώργιος, ότι οι

κ.κ. 1. Φραγκιουδάκης Αριστείδης, 2.

Κωνσταντέας Αναστάσιος και 3. Πατσαβός Παναγιώτης, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν
νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, κ. Καλπουζάνη Αμαλία.
Η κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα την έγκρισή του για την πρόταξη του 4ου θέματος και
κάλεσε τον κ. Δήμαρχο να το εισηγηθεί.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 211/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας αναπτυξιακού έργου με το
ΤΕΙ Κρήτης.
(Στη συνεδρίαση προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μαργαρώνης και απεχώρησε ο δημοτικός
σύμβουλος κ. Γιαννόπουλος Παρασκευάς)
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Ο Δήμαρχος κ. Βαλασόπουλος που εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.27030/2011 έγγραφό του που έχει ως εξής:
Με το άρθρο 100 του Ν. 3852/10, ορίζονται τα εξής:
«1.α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και
για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, οι Περιφερειακές
Ενώσεις Δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και
Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση
Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, τα δημοτικά και περιφερειακά
ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορούν να
συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα
της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού. Στις προγραμματικές συμβάσεις,
που μετέχει το Δημόσιο, μπορεί να εκπροσωπείται και από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης στην οποία εκτελείται η προγραμματική σύμβαση. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον
προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
β. Στις προγραμματικές συμβάσεις επιτρέπεται και η συμμετοχή επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α.,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) με οποιαδήποτε
νομική μορφή και αν λειτουργούν, των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, επιμελητηρίων,
επιστημονικών φορέων δημοσίου δικαίου, Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.),
συνεταιρισμών, ενώσεων συνεταιρισμών και εργοδοτικών και εργατοϋπαλληλικών ενώσεων. Με
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να επιτρέπεται και η συμμετοχή τραπεζών και πιστωτικών
ιδρυμάτων.
γ. Είναι επιτρεπτή η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των φορέων της περίπτωσης
α΄ και κοινωφελών ιδρυμάτων, καθώς και κληροδοτημάτων που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.
Κατά την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν, θεωρούνται φορείς κατασκευής
του έργου κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄), όπως ισχύει, και εκτελούν τις
συμβάσεις αυτές με τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις ε΄, στ΄ και ζ΄ του ίδιου άρθρου όργανα και
υπηρεσίες που συνιστούν με αποφάσεις των διοικητικών τους συμβουλίων.
2.α. Στις προγραμματικές συμβάσεις απαραίτητα ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο
σκοπός και το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών, ο
προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα
εκτέλεσης της σύμβασης, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές
υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύμβασης.
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Επίσης ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του, καθώς
και ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης.
β. Με την προγραμματική σύμβαση επίσης ορίζεται ο συμβαλλόμενος, στον οποίο μπορεί να
ανατεθεί η διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων του προγράμματος μετά την
ολοκλήρωσή του, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχο στάδιο.
γ. Αν ο συμβαλλόμενος σε προγραμματική σύμβαση αναθέσει σε τρίτον τη διαχείριση,
εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων αυτών, η ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει
τον κατά τη σύμβαση υπόχρεο συμβαλλόμενο.
3.Οι συμβαλλόμενοι φορείς για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων μπορεί να
χρηματοδοτούνται

από

το

Πρόγραμμα

Δημοσίων

Επενδύσεων

μέσω

προγραμμάτων

συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται αμιγώς
από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα, καθώς
και από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων φορέων. Είναι δυνατή η χρηματοδότηση των
συμβαλλομένων και από φορείς του δημόσιου τομέα που δεν μετέχουν στην προγραμματική σύμβαση.
4.Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων και στο πλαίσιο των συμφωνούμενων
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων οργανισμών και φορέων, επιτρέπεται η
απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλλομένου στον άλλον, καθώς και η παραχώρηση της χρήσης
ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων.
5.Εφόσον τα προβλεπόμενα στην προγραμματική σύμβαση έργα, προγράμματα και υπηρεσίες
είναι πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως η ανάδειξη, προστασία και συντήρηση μνημείων, οι παρεμβάσεις
σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια και οικισμούς, η διάσωση και διάδοση στοιχείων του πολιτισμού, η
ανέγερση και λειτουργία χώρων πολιτισμικών λειτουργιών, η υποστήριξη δραστηριοτήτων και
εκδηλώσεων που αφορούν την επιστήμη, τα γράμματα και τις τέχνες, συμμετέχει, ως συμβαλλόμενος, το
Υπουργείο Πολιτισμού. Η προγραμματική σύμβαση καλείται «προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής
ανάπτυξης». Το τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα που μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, για τη χρηματοδότηση έργων, εργασιών, προγραμμάτων και υπηρεσιών της προγραμματικής
σύμβασης, καλείται «Πολιτιστικό Τέλος».
6.Δήμοι, σύνδεσμοι, περιφέρειες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού μπορούν να συμβάλλονται μεταξύ τους για την παροχή
υπηρεσιών με αντικείμενο τη βεβαίωση και είσπραξη τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και προστίμων.
Στις περιπτώσεις αυτές, οι αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων φορέων για τη
συμμετοχή τους σε συγκεκριμένη σύμβαση, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
μελών τους. Οι συμβαλλόμενοι φορείς μπορεί να χρηματοδοτούνται για την εκτέλεση των συμβάσεων
της παραγράφου αυτής και από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων ή
τους προϋπολογισμούς άλλων φορέων του δημόσιου τομέα».
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Με το θεσμό των προγραμματικών συμβάσεων μπορούν να αντιμετωπιστούν θέματα μελέτης και
εκτέλεσης έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής και για την παροχή υπηρεσιών κάθε
είδους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/10. Είναι επίσης γνωστό ότι ο Δήμος μας
στο θέμα της μελέτης και εφαρμογής του προγράμματος «κομποστοποίησης» , υστερεί σημαντικά λόγω
της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού που θα μπορούσε να αναλάβει την οργάνωση και διαχείριση
του προγράμματος.
Η σύναψη προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας αναπτυξιακού έργου έχει τους παρακάτω
στόχους:

 Την ολοκληρωμένη διαχείριση των κλαδοκάθαρων με στόχο, από τη μια τη μείωση του κόστους
διαχείρισης και από την άλλη τη μείωση των επιπτώσεων (πολιτικών, οικονομικών, νομικών,
κοκ) για το Δήμο.

 Την απόκτηση όλων εκείνων των εξειδικευμένων γνώσεων (μελετών κλπ) που θα επιτρέψουν
την ανάπτυξη μιας κεντρικής μονάδας διαχείρισης κλαδοκάθαρων από το Δήμο, μέσα στα
γεωγραφικά μας όρια.

 Την απόκτηση εμπειρίας στην τεχνολογία της κομποστοποίησης και της διαχείρισης

μιας

κεντρικής μονάδας από το Δήμο.

 Τη δημιουργία δικτύου διανομής του παραγόμενου κόμποστ ώστε να διαπιστωθεί η δυνατότητα
διάθεσης του κόμποστ που θα μπορούσε να παραχθεί συνολικά από τα κλαδοκάθαρα σε
περίπτωση ανάπτυξης μιας κεντρικής μονάδας.

 Το ΤΕΙ Κρήτης έχει αναπτύξει εξαιρετικά σημαντική εμπειρία στη διαχείριση των
«κλαδοκάθαρων» με την τεχνολογία της «κομποστοποίησης». Η κομποστοποίηση – μια αερόβια
φυσική διεργασία – επιτρέπει τη μετατροπή υπολειμμάτων σε εδαφοβελτιωτικά με ευεργετικές
επιδράσεις στο έδαφος. Την εμπειρία αυτή δύναται να αξιοποιήσει και ο Δήμος .
Ο Δήμος Ηλιούπολης παράγει περισσότερους από 1.000 tn ετησίως κλαδέματα που μεταφέρει, συνήθως
με ανοιχτά φορτηγά, στο Χ.Υ.Τ.Α. της Φυλής. Το κόστος της διαχείρισης αυτής εκτιμάται ότι ξεπερνά τα
100 € / tn, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος μεταφοράς και το κόστος διαχείρισης στο Χ.Υ.Τ.Α.. Σε όλα τα
παραπάνω δεν περιλαμβάνεται φυσικά το περιβαλλοντικό κόστος αυτής της διαδικασίας.
Η σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου μας, δίνει λύση στη συνολικής αντιμετώπισης
του θέματος και εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα και ευελιξία που απαιτείται κατά τρόπο νόμιμο.
Για τους λόγους αυτούς καλείται το συμβούλιο να εκφράσει τη βούληση του για τη σύναψη
προγραμματικής σύμβασης, κατά τα προεκτεθέντα και να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο για την σύνταξη
του κειμένου της σύμβασης και την υπογραφή της από κοινού με το άλλο συμβαλλόμενο μέρος (ΤΕΙΚ).
Στο κείμενο της προγραμματικής σύμβασης θα προβλέπεται η κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων
από το δημοτικό προϋπολογισμό. Επίσης στο κείμενο της προγραμματικής σύμβασης θα οριστούν
απαραίτητα το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός και το περιεχόμενο των υπηρεσιών που αφορά, ο
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προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα
εκτέλεσης της σύμβασης, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές
υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύμβασης. Για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης και στα
πλαίσια των συμφωνουμένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων θα προβλέπεται η απασχόληση
προσωπικού του ενός συμβαλλομένου στον άλλο, καθώς και η παραχώρηση της χρήσης εγκαταστάσεων,
μηχανημάτων, οχημάτων και μέσων. Επίσης στο κείμενο της σύμβασης θα ορίζεται το όργανο
παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητες του, καθώς και οι ρήτρες σε βάρος των
συμβαλλομένων που παραβαίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων καθώς και δημοτικοί σύμβουλοι,
οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους και τοποθετήθηκαν στο θέμα.
Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται αναλυτικά στα πρακτικά,

Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Αναγνώστου, Ευσταθίου, Τσατσούλη, Μαργαρώνη, Λαγκαδινού, Πίκουλα,
Κοκοτίνη, Σόφη, ενώ οι κ.κ. Κολιοφώτης και Αραμπατζής προσωρινά βρίσκονταν εκτός αιθούσης)
1. Εγκρίνει την σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Ηλιούπολης με το ΤΕΙ Κρήτης
σχετικά με τη διαχείριση των «κλαδοκάθαρων» με την τεχνολογία της «κομποστοποίησης»
2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ηλιούπολης, κ. Βασίλειο Βαλασόπουλο, για την σύνταξη του
κειμένου της σύμβασης και την υπογραφή της από κοινού με το άλλο συμβαλλόμενο μέρος (ΤΕΙΚ)
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 211/2011 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Μ.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ-ΛΙΑΠΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 13.7.2011
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
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ΤΑ ΜΕΛΗ

