Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 21ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 23 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το
Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.33129/17.11.2017 πρόσκληση του 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 είκοσι επτά, δηλ. οι κ.κ. 1) Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2) Κουρή Μαρία, Γραμματέας,
3) Γιαννάκης Χρήστος, 4) Χατζηδάκης Γεώργιος, 5) Παπαδόπουλος Κων/νος, 6) Μαρκουλάκη Αικατερίνη,
7) Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 8) Σερέτη Χριστίνα, 9) Καλαρρύτης Χρήστος, 10) Ζαννιά Ευφημία, 11)
Αντζινάς Ιωάννης, 12) Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 13) Δημητρόπουλος Άγγελος, 14) Κορμά - Γκουτζιάνα
Δήμητρα, 15) Καλούδης Κων/νος, 16) Μπασούρης Μαρίνος, 17) Κούρτης Ανδρέας, 18) Καπίρη Ελένη, 19)
Κοκοτίνης Χρήστος, 20) Καλαντίδης Δημήτριος, 21) Ασβεστάς Δημήτριος, 22) Αντύπας Γεώργιος, 23)
Τσατσούλη Αναστασία, 24) Κουρής Μιχαήλ, 25) Πανταζόπουλος Δημήτριος, 26) Πούλος Ιωάννης, και 27)
Σεφτελής Κων/νος, ότι οι κ.κ. 1) Χρυσουλάκης Φώτιος, Αντιπρόεδρος, 2) Χωματά Αικατερίνη, 3) Βιδάλης
Παναγιώτης, 4) Παναγιώταρης Αναστάσιος, 5) Νικηφόρος Ιωάννης, 6) Γρηγορέας Ιωάννης, 7) Γεωργίου
Δημήτριος, 8) Δουβή Αγγελική, 9) Αναγνώστου Ιωάννης, 10) Αγαδάκος Γεώργιος, 11) Μαργαρώνης
Παναγιώτης, 12) Ευσταθίου Αναστάσιος, 13) Πίκουλα Αργυρώ και 14) Σόφης Γεώργιος, δεν προσήλθαν αν
και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ.
Αναστόπουλος, ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ.
Μανταδάκης, ο συμπαραστάτης του δημότη κ. Αραμπατζής και ο κ. Κοντονίκας
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 379/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στον άξονα 2 «Αστική Αναζωογόνηση 2017» του
χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου –Υποβολή
πρότασης χρηματοδότησης.

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Δ. Πανταζόπουλος και Πούλος)
Ο αντιδήμαρχος κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του Σώματος το υπ’ αριθ. πρωτ 511/ 23.11.2017 έγγραφο του κ. Δημάρχου, το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε όπως εισάγετε το παρόν για συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση
υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού του
κοινοχρήστου χώρου επί της οδού Αναστάσεως του Δήμου Ηλιούπολης» στην Πρόσκληση υποβολής προτάσεων
στον άξονα 2 «Αστική Αναζωογόνηση 2017» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού
ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου για την οποία σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :
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Με την σχετική πρόσκληση καλούνται οι Δήμοι της χώρας, που έχουν τουλάχιστον έναν οικισμό με
πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων, βάσει της τελευταίας απογραφής του μόνιμου ή του πραγματικού – de
facto πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ (ΦΕΚ 698/Β/2014 ή ΦΕΚ 699/Β/2014), να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για το
έτος 2017. Το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ενισχύει έργα,
δράσεις και άλλες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων, επιτυγχάνοντας
ταυτόχρονα οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους. Για τα έργα τα οποία χρηματοδοτεί το Πράσινο Ταμείο,
ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η απόδοση στον πολίτη όσο το δυνατόν μεγαλύτερων επιφανειών δημόσιου χώρου, ο
οποίος θα καθίσταται ελκυστικός στο χρήστη και φιλικός στο περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό, η μεθοδολογία
και ο τρόπος σχεδιασμού των παρεμβάσεων είναι κρίσιμο να οδηγούν στη βελτίωση του μικροκλίματος της
περιοχής παρέμβασης με την ενσωμάτωση βιοκλιματικών χαρακτηριστικών, αύξηση του πρασίνου και επίτευξη
της μέγιστης δυνατής ποιότητας και ασφάλειας. Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει υποχρεωτικά να διέπονται από
τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και να έχουν ως στόχο την αύξηση της βιωσιμότητας των κοινόχρηστων
χώρων του οικισμού ή της ευρύτερης οικιστικής ενότητας στην οποία εντάσσονται. Επίσης θα πρέπει να
περιλαμβάνουν πρόνοιες για την αύξηση των αστικών ροών και για την διευκόλυνση χρήσης του αστικού
εξοπλισμού από εμποδιζόμενα άτομα.
Ο Άξονας 2 Προτεραιότητας του Χρηματοδοτικού Προγράμματος περιλαμβάνει δύο (2) μέτρα με τις
ακόλουθες επιλέξιμες δράσεις:
• Μέτρο 1 . Σύνθετες αστικές αναπλάσεις
1.1. Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.
1.2. Αποκατάσταση / επανάχρηση δημόσιων κτιρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα ή μνημεία
• Μέτρο 2. Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού
2.1 Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων κοινοχρήστων χώρων και χώρων
πρασίνου.
2.2. Δημιουργία ή αναβάθμιση παιδότοπων.
2.3. Βελτίωση και συμπλήρωση υφιστάμενων δικτύων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, κυρίως μέσω
φυτεύσεων και βελτίωσης των σχετικών υποδομών.
2.4. Αισθητική, λειτουργική περιβαλλοντική αναβάθμιση, διεύρυνση, ανακατασκευή, πεζοδρόμων ή και
πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών τους, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών με πρόνοια και για
εμποδιζόμενα άτομα, σε κάθε περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.
2.5. Αναβάθμιση ενεργειακή, αισθητική, και λειτουργική σχολικών κτιρίων και των υπαίθριων χώρων αυτών.
Η επέκταση της δομημένης επιφάνειας δεν θεωρείται επιλέξιμη δράση.
2.6. Διαμόρφωση θεσμοθετημένων χώρων στάθμευσης οχημάτων με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και υλικά.
Στους

δυνητικά

δικαιούχους

παρέχεται

επίσης

η

δυνατότητα

υποβολής

προς

ένταξη

ήδη

συμβασιοποιημένων έργων ή έργων για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοπράτησης, τα οποία
καλύπτουν τα κριτήρια της επιλεξιμότητας. Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται με την παρούσα
Πρόσκληση είναι 23.000.000 € για το έτος 2017. Κάθε Δήμος μπορεί να υποβάλλει έως δύο (2) προτάσεις στο
ίδιο Μέτρο.

Το σύνολό τους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης» όπως
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υπολογίζεται σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου (σύμφωνα με τον τύπο του
εδαφίου 6 «ΥΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» του τροποποιημένου Οδηγού Διαχείρισης του Χ.Π. – 1η
Τροποποίηση). Για τον Δήμο μας ο Μέγιστος προϋπολογισμός διαμορφώνεται ως ακολούθως ανά Μέτρο:
•

Μέτρο

1.

Σύνθετες

αστικές

αναπλάσεις

(με

ποσοστό

χρηματοδότησης

60%)

maxX1=(200000+Π*3)*σΑΠ=(200000+78153*3)1,1=(200000+234459)*1,1=434459*1,1→max
Χ1=477.904,9€ μέγιστη χρηματοδότηση και
•

Μέτρο

2.

Αναβάθμιση

αστικού

εξοπλισμού

(με

ποσοστό

maxX2=(200000+Π)*0,8=(200000+78153)=278153*0,8→maxΧ2=222.522,4€

χρηματοδότησης

80%)

Όπου Χ: (χρηματοδότηση),

Π=πληθυσμός –ΔΗΛ 2011 = 78.153, σΑΠ=1,1 : (συντελεστής Αστικής Πυκνότητας για το Δ. Ηλιούπολης που
ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Αθηνών).
Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι 15η Δεκεμβρίου 2017 και η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά
μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου (www.prasinotameio.gr) Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει με άμεση
αξιολόγηση, με σειρά προτεραιότητας εισερχομένου εφόσον πληροί το σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης επί
ποινή αποκλεισμού (όπως αναφέρονται στο εδάφιο 8 του οδηγού). Οι Προτάσεις αξιολογούνται από το Πράσινο
Ταμείο με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επί ποινή αποκλεισμού:
* Επιλεξιμότητα
* Ιδιοκτησιακό / θεσμικό καθεστώς
* Ωριμότητα
Για κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια ορίζονται συγκεκριμένα δικαιολογητικά στον Οδηγό του
Προγράμματος τα οποία υποβάλλονται με την υποβολή της πρότασης.
Η πρόταση που προτίθεται να υποβάλει ο Δήμος μας είναι η μελέτη προμήθειας με τίτλο «Αναβάθμιση της
διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού του κοινοχρήστου χώρου επί της οδού Αναστάσεως του Δήμου
Ηλιούπολης» με Α.Μ. 62/17, προϋπολογισμό 283.743,68€, με Κ.Α.30.7135.0033 με αριθμό 377/2017 Απόφασης
έγκρισης Δημοτικού Συμβουλίου. Η εν λόγω πρόταση εντάσσεται στο Μέτρο 2 «Αναβάθμιση αστικού
εξοπλισμού» στο οποίο η χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο προβλέπεται σε ποσοστό 80%.
Συγκεκριμένα για το Δήμο μας και σύμφωνα με τον ανωτέρω προϋπολογισμό η χρηματοδότηση ανέρχεται
μέχρι του ποσού 222.522,40€. Το ποσό των 61.221,28€ πέρα της χρηματοδότησης θα καλυφθεί από ιδίους
πόρους του Δήμου σύμφωνα με την με αριθμ 378/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η λήψη απόφασης για:
−

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου με αριθμό 5182/9-102017 για τον άξονα 2 «Αστική Αναζωογόνηση 2017» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις
Περιβαλλοντικού ισοζυγίου» για «Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού του κοινοχρήστου
χώρου επί της οδού Αναστάσεως του Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ. 62/17) προϋπολογισμού 283.743,68€ στο
Μέτρο 2 «Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού» της Πρόσκλησης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006,
Ομόφωνα αποφασίζει
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Εγκρίνει την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου στην πρόσκληση του Πράσινου
Ταμείου με αριθμό 5182/9-10-2017 για τον άξονα 2 «Αστική Αναζωογόνηση 2017» του χρηματοδοτικού
προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου» για «Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού
εξοπλισμού του κοινοχρήστου χώρου επί της οδού Αναστάσεως του Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ. 62/2017)
προϋπολογισμού 283.743,68€ στο Μέτρο 2 «Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού» της Πρόσκλησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 379/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Μ. ΚΟΥΡΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χ.Γιαννάκης, Γ.Χατζηδάκης, Κ.Παπαδόπουλος, Ε.Ψυρρόπουλος,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Ε. Ζαννιά, Α.Μαρκουλάκη,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 5.12.2017

Ι.Αντζινάς, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Κορμά-Γκουτζιάνα, Κ.Καλούδης Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης,
Ε.Καπίρη, Χ.Κοκοτίνης Δ.Καλαντίδης, Γ.Αντύπας, Δ.Ασβεστάς,
Α.Τσατσούλη, Μ.Κουρής, Κ.Σεφτελής

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
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