ΑΔΑ: ΩΣΥΖΩΡΥ-Ω9Ι

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.04.03 09:16:32
EEST
Reason:
Location: Athens

Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 29 Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το
Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.5223/23.3.2018 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 τριάντα πέντε, δηλ. οι κ.κ. 1. Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2. Χρυσουλάκης Φώτιος,
Αντιπρόεδρος, 3. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, Γραμματέας, 4. Γιαννάκης Χρήστος, 5. Χωματά
Αικατερίνη, 6. Χατζηδάκης Γεώργιος, 7. Παπαδόπουλος Κων/νος, 8. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 9.
Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 10. Σερέτη Χριστίνα, 11. Καλαρρύτης Χρήστος, 12. Ζαννιά Ευφημία, 13.
Αντζινάς Ιωάννης, 14. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 15. Δημητρόπουλος Άγγελος, 16. Καλούδης Κων/νος,
17. Μπασούρης Μαρίνος, 18. Κουρή Μαρία, 19. Νικηφόρος Ιωάννης, 20. Γρηγορέας Ιωάννης, 21. Καπίρη
Ελένη, 22. Κοκοτίνης Χρήστος, 23. Καλαντίδης Δημήτριος, 24. Ασβεστάς Δημήτριος, 25. Αντύπας
Γεώργιος, 26. Δουβή Αγγελική, 27. Αναγνώστου Ιωάννης, 28. Αγαδάκος Γεώργιος, 29. Τσατσούλη
Αναστασία, 30. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 31. Κουρής Μιχαήλ, 32. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 33. Πούλος
Ιωάννης, 34. Σόφης Γεώργιος, 35. Σεφτελής Κων/νος, ότι οι κ.κ. 1. Βιδάλης Παναγιώτης, 2. Κούρτης
Ανδρέας, 3. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 4. Γεωργίου Δημήτριος, 5. Ευσταθίου Αναστάσιος και 6. Πίκουλα
Αργυρώ, 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 Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Μανταδάκης, ο Ειδικός
Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου, ο Συμπαραστάτης του Δημότη κ. Αραμπατζής και ο κ.
Κοντονίκας
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 85/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόσκληση της ΕΥΔΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 (ΕΣΠΑ) με κωδικό ΑΤΤ068 και τίτλο
«Ανάπτυξη –Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας» - Αποδοχή των
όρων της χρηματοδότησης και έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης του Δήμου.
(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Πούλος, Αναγνώστου, Δ. Πανταζόπουλος και Σόφης)
Ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ», κ. Καλούδης, που εισηγήθηκε
ο

το 4 θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ.6431/2018 έγγραφό του, το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε όπως εισάγετε το παρόν για συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση υποβολής
πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
με τίτλο «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες» και έγκριση
μελέτης, για την οποία σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
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Στις 22-2-2018 εκδόθηκε η πρόσκληση με Α/Α ΟΠΣ 2616 και κωδικό ΑΤΤ068 με την οποία καλούνται οι ΟΤΑ
Α’ Βαθμού και Νομικά Πρόσωπα αυτών να υποβάλουν πρόταση για χρηματοδότηση στο ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 20142020 –Άξονας Προτεραιότητας (10), ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με στόχο την ενίσχυση και ενδυνάμωση των υπηρεσιών και υποδομών κοινωνικής
φροντίδας, με έμφαση στις ευάλωτες και ειδικές ομάδες πληθυσμού.
Η Δράση αφορά σε παρεμβάσεις επέκτασης – αναβάθμισης υποδομών, στις οποίες παρέχονται κοινωνικές
υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες πρόνοιας στην Περιφέρεια Αττικής και στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας
των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης και πρόνοιας.
Σύμφωνα με την πρόσκληση μπορούν να χρηματοδοτηθούν δράσεις που αφορούν :
1. Εργασίες βελτίωσης φυσικής προσβασιμότητας
2. Προμήθεια εξοπλισμού ενίσχυσης της παροχής υπηρεσιών
3. Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία της δομής
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 5.090.000 ευρώ και κατανέμεται στους Δήμους της
Περιφέρειας Αττικής ανάλογα με τον πληθυσμό καθενός. Για το Δήμο Ηλιούπολης (πληθυσμός >60.000
κατοίκων) το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης καθορίζεται σε 100.000 ευρώ.
Περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από την 12/3/2018 έως την 10/9/2018. Οι προτάσεις θα πρέπει να
υποβληθούν ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα ΟΠΣ του ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση
χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π «Αττική» 2014-2020
μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων.
Κάθε Δήμος υποβάλει μόνο μια πρόταση για το σύνολο των δομών που θέλει να αναβαθμίσει, επιλέγοντας
παρεμβάσεις από τις παραπάνω κατηγορίες δράσεων τεκμηριώνοντας τη σχετική αναγκαιότητα.
Για την συγκεκριμένη πρόσκληση έχει συνταχθεί Έκθεση Αναγκών (Σκοπιμότητας) στην οποία περιγράφονται
οι ανάγκες για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των οκτώ Παραρτημάτων Αγωγής, των τριών
δομών Αλληλεγγύης (πρώην ΚΑΠΗ) και της Δομής φροντίδας ηλικιωμένων «Η ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ» καθώς και η
σκοπιμότητα για την υλοποίηση της πρότασης.
Με βάση τα παραπάνω θα υποβληθεί πρόταση για χρηματοδότηση με Δικαιούχο το Δήμο Ηλιούπολης με τίτλο:
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΝΩΝΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» με προτεινόμενη δημόσια δαπάνη 99.973,38 ευρώ που θα
περιλαμβάνει επιλέξιμες δαπάνες:
Στην κατηγορία 2 : Προμήθεια εξοπλισμού ενίσχυσης της παροχής υπηρεσιών για Ηλεκτρονικό εξοπλισμό
όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές γραφείου, φορητούς υπολογιστές, οθόνες,

πολυμηχανήματα, σαρωτές,

εξοπλισμός για εγκατάσταση δικτύου και ups κλπ.
Στην κατηγορία 3 : Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία των Δομών για:
Έπιπλα (βρεφικά κρεβάτια , ντουλάπες, καρέκλες, στρώματα κ.λ.π.)
Εξοπλισμός εστίασης (κουζίνα, μηχανή καφέ, μίξερ , πλυντήριο πιάτων κ.λ.π.)
Εξοπλισμός αποθήκευσης (καταψύκτης, ψυγείο, κ.λ.π.)
Λοιπά ειδικά όργανα (κλιματιστικά, ηλεκτρική σκούπα, πλυντήριο-στεγνωτήριο, πρέσα , τηλεόρασεις, DVD
Player και CD Player κ.λ.π.)
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Ηλεκτρολογικό Υλικό
Ιματισμός (Σεντόνια , κλπ)
Παιχνίδια και Παιδαγωγικό Υλικό
Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η λήψη απόφασης για:
i.

Την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθ. 619/27-2-2018 Πρόσκλησης της ΕΥΔ του ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 20142020», με τίτλο «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές
υπηρεσίες» καθώς και τα παραρτήματα αυτής.

ii.

Την έγκριση συμμετοχής για χρηματοδότηση του Δήμου Ηλιούπολης με την υποβολή πρότασης
χρηματοδότησης με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ», και έγκριση μελέτης με
προτεινόμενη δημόσια δαπάνη 99.973,38 €.

iii.

Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, για την υποβολή της αίτησης
χρηματοδότησης, τον ορισμό υπευθύνου, ομάδας έργου (& ωρίμανσης) της πράξης καθώς και κάθε
άλλης σχετικής ενέργειας που τυχόν απαιτηθεί για την υποβολή της πρότασης και την έγκαιρη και
αποτελεσματική υλοποίησή της.

Κατόπιν το λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι οι οποίοι
τοποθετήθηκαν επί του θέματος και εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά.
Μετά από διαλογική απόφαση που αναφέρεται λεπτομερώς στα πρακτικά,
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006,
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(δηλώνοντας λευκό οι κ.κ. Τσατσούλη και Μαργαρώνης)
1.

Εγκρίνει την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθ. 619/27-2-2018 Πρόσκλησης της ΕΥΔ του ΕΠ
«ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», με τίτλο «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται
κοινωνικές υπηρεσίες» καθώς και τα παραρτήματα αυτής.

2.

Εγκρίνει την συμμετοχή για χρηματοδότηση του Δήμου Ηλιούπολης με την υποβολή πρότασης
χρηματοδότησης με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ», και έγκριση μελέτης με
προτεινόμενη δημόσια δαπάνη 99.973,38 €.

3.

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, κ. Βασίλη Βαλασόπουλο, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για την
υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, τον ορισμό υπευθύνου, ομάδας έργου (& ωρίμανσης) της
πράξης καθώς και κάθε άλλης σχετικής ενέργειας που τυχόν απαιτηθεί για την υποβολή της πρότασης
και την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίησή της.
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 85/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Δ.ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ Α.Χωματά, Γ.Χατζηδάκης, Α.Μαρκουλάκη, Ε.Ψυρρόπουλος,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Ε. Ζαννιά, Κ.Παπαδόπουλος, Χ.Γιαννάκης

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 2.4.2018

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μ.Μπασούρης, Μ.Κουρή, Ι.Νικηφόρος, Ι.Γρηγορέας, Ε.Καπίρη,
Χ.Κοκοτίνης Δ.Καλαντίδης, Δ. Ασβεστάς, Φ. Χρυσουλάκης
Γ.Αντύπας, Α.Δουβή, Γ.Αγαδάκος, Α.Τσατσούλη, Π.Μαργαρώνης,

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Μ. Κουρής, Κ.Σεφτελής,
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