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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 28 Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το
Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.6119/22.3.2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που
δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ένα
είναι παρόντα τριάντα επτά, δηλ. οι κ.κ. 1. Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2. Χρυσουλάκης Φώτιος,
Αντιπρόεδρος, 3. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, Γραμματέας, 4. Γιαννάκης Χρήστος, 5. Παπαδόπουλος
Κων/νος, 6. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 7. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 8. Σερέτη Χριστίνα, 9. Καλαρρύτης
Χρήστος, 10. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 11. Δημητρόπουλος Άγγελος, 12. Καλούδης Κων/νος, 13.
Μπασούρης Μαρίνος, 14. Κούρτης Ανδρέας, 15. Κουρή Μαρία, 16. Νικηφόρος Ιωάννης, 17. Γρηγορέας
Ιωάννης, 18. Καπίρη Ελένη, 19. Κοκοτίνης Χρήστος, 20. Καλαντίδης Δημήτριος, 21. Ασβεστάς Δημήτριος,
22. Αντύπας Γεώργιος, 23. Δουβή Αγγελική, 24. Αναγνώστου Ιωάννης, 25. Τσατσούλη Αναστασία, 26.
Χιωτέλης Ιωάννης, 27. Ευσταθίου Αναστάσιος, 28. Κουρής Μιχαήλ, 29. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 30.
Πούλος Ιωάννης, 31. Σόφης Γεώργιος, 32. Σεφτελής Κων/νος, 33. Χωματά Αικατερίνη, 34. Χατζηδάκης
Γεώργιος, 35. Αντζινάς Ιωάννης, 36. Βιδάλης Παναγιώτης, 37. Παναγιώταρης Αναστάσιος, ότι οι κ.κ. 1.
Ζαννιά Ευφημία, 2. Γεωργίου Δημήτριος, 3. Αγαδάκος Γεώργιος, 4. 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 οι κ.κ. Αναστόπουλος Δημήτριος, Γενικός
Γραμματέας του Δήμου, Παπαγεωργίου Κίμωνας, Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου, Μανταδάκης
Κων/νος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, Κοντονίκας Αλέξανδρος, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ»,
Πατσαβός Παναγιώτης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Καραγιαννίδου Μητροδώρα, Πρόεδρος Σωματείου
Εργαζομένων Δήμου Ηλιούπολης, Κατσάρης Σπυρίδων, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, Γουρλής
Ιωάννης, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 128/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόσκληση (ΙV) για υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με
τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» - Αποδοχή των όρων
της χρηματοδότησης και έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης του Δήμου

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Αναγνώστου, Δ. Πανταζόπουλος, Ευσταθίου, Παναγιώταρης,
Δουβή, Πούλος, Νικηφόρος, Κουρής, Χωματά, Βιδάλης, Χρυσουλάκης, Ασβεστάς, Σεφτελής, Χατζηδάκης,
Αντζινάς, Σόφης)
Ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος, που εισηγήθηκε το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.6902/2019 έγγραφο του κ. Δημάρχου, το
οποίο έχει ως εξής:
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Παρακαλούμε όπως εισάγετε το παρόν για συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή των όρων της
πρόσκλησης και έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης του Δήμου με πρόταση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης ΙV με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» του
προγράμματος

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών,

για την οποία σας γνωρίζουμε τα

ακόλουθα:
Η εν λόγω πρόσκληση καλεί τους Δήμους της Χώρας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν
στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» που αφορά στην κατασκευή,

επισκευή και συντήρηση αθλητικών

εγκαταστάσεων των Δήμων καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης αυτών, που στόχο έχει τη βελτίωση των
εν λόγω υποδομών και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του
ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 50.000.000 ευρώ και κάθε Δικαιούχος έχει
δικαίωμα μόνο μίας (1) Αίτησης με ανώτατο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα 600.000 €. Στην
περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της αίτησης είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το
Πρόγραμμα (600.000 €), ο Δικαιούχος (Δήμος) θα πρέπει να καλύψει την οικονομική διαφορά από ίδιους
πόρους ή άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
Σύμφωνα με την πρόσκληση επιλέξιμες προς χρηματοδότηση δαπάνες είναι:


Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των
Δήμων (ενδεικτικά: κλειστά γυμναστήρια, κολυμβητήρια, γήπεδα, ταρτάν στίβου, αποδυτήρια) και την
αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του ερασιτεχνικού και μαζικού
αθλητισμού.



Κάθε είδους δαπάνη που αφορά συναφείς με τις ανωτέρω δράσεις, όπως ενδεικτικά: κατασκευή ραμπών
πρόσβασης,, παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των χρηστών κατά την
προσέλευση και πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, ήτοι ηλεκτροφωτισμοί, διαγραμμίσεις οδών, τοποθέτηση
ανακλαστικών οδοστρώματος και εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων περιορισμού της ταχύτητας
των οχημάτων και πινακίδων σήμανσης.

 Κάθε είδους δαπάνη που αφορά δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας και
αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως ενδεικτικά :
αντικατάσταση καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που υποστηρίζεται από ΑΠΕ, ισοθερμικά
καλύμματα, ηλιακά πάνελ για θέρμανση πισίνας, προσθήκη μόνωσης στο κέλυφος, αντικατάσταση
κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης). Οι παρεμβάσεις
πρέπει υποχρεωτικά να αναβαθμίζουν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου κατά μία (1) τουλάχιστον
κατηγορία, σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.
Περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 14/1/2019 έως 30/4/2019.
Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του
Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αφού ελέγξει την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών, εισηγείται
στον αρμόδιο Υπουργό την έκδοση απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα.
Στο συνημμένο έντυπο Ε.01-01.01 «Ανάγκες Έργων» (Μελέτη Σκοπιμότητας) που προβλέπεται στο Εγχειρίδιο
Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου υπάρχει σύντομη περιγραφή του προτεινόμενου έργου με
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εκτίμηση του προϋπολογισμού του και τεκμηριώνεται η ανάγκη υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης για το
Εργο : «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 600.000 ευρώ. Στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου περιλαμβάνονται
οι κάτωθι παρεμβάσεις:


Α’ Κλειστό Γυμναστήριο: Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων αλουμινίου και επικαλύψεων όψεων από
πολυκαρμπονικά πάνελ

με νέα υαλοστάσια αλουμινίου, προμήθεια και εγκατάσταση

προβολέων

φωτισμού LED σε αντικατάσταση υπαρχόντων παλαιών με υψηλή κατανάλωση ενέργειας προβολέων,
κατασκευή τουαλέτας για Α.Μ.Ε.Α., αντικατάσταση ταμπλό μπασκετών κλπ.


Δημοτικό Κολυμβητήριο : Προμήθεια και εγκατάσταση προβολέων φωτισμού LED σε αντικατάσταση
υπαρχόντων παλαιών με υψηλή κατανάλωση ενέργειας προβολέων, κατασκευή νέων κουφωμάτων
αλουμινίου ( θύρες κλπ.) και αντικατάσταση πλαστικών σχαρών καναλιού υπερχείλισης κολυμβητικής
δεξαμενής



Β’ Κλειστό Γυμναστήριο : Κατασκευή τουαλέτας για Α.Μ.Ε.Α.



Α’ Γήπεδο Ποδοσφαίρου : Κατασκευή τουαλέτας για Α.Μ.Ε.Α.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αποσκοπούν στην βελτίωση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των
αθλητικών χώρων, στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και στην ασφάλεια των χρηστών και στην
καλύτερη πρόσβαση αυτών.
Οι αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων για την εκτέλεση έργων, ακολουθούν τους εθνικούς κανόνες που τις
διέπουν. Η

παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου των έργων

πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπηρεσιών του δικαιούχου.
Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, με δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις
δικαιολογημένων αιτημάτων των Δήμων.
Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η λήψη απόφασης για:
- Την αποδοχή των όρων της με Α.Π. 2225/14-1-2019 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών όπως
τροποποιήθηκε με την με Α.Π. 13111/24-2-2019 1η Τροποποίηση αυτής και της χρηματοδότησης μέχρι
του ποσού 600.000 ευρώ που αναφέρεται σε αυτήν για το Δήμο Ηλιούπολης.
- Την έγκριση συμμετοχής του Δήμου με υποβολή αίτησης ένταξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
σύμφωνα με

την Πρόσκλησή IV με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών

εγκαταστάσεων των Δήμων» (Α.Π. 2225/14-1-2019 και την με Α.Π. 13111/24-2-2019 1η Τροποποίηση
αυτής). Συγκεκριμένα, για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»,
προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ.
- Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, για την υπογραφή της αίτησης
χρηματοδότησης, καθώς και για κάθε άλλη σχετική ενέργεια που τυχόν απαιτηθεί για την υποβολή της
πρότασης και την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίησή της.
To Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),
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Ομόφωνα αποφασίζει
1. Αποδέχεται τους όρων της με Α.Π. 2225/14-1-2019 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών όπως
τροποποιήθηκε με την με Α.Π. 13111/24-2-2019 1η Τροποποίηση αυτής και της χρηματοδότησης
μέχρι του ποσού 600.000 ευρώ που αναφέρεται σε αυτήν για το Δήμο Ηλιούπολης.
2. Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου με υποβολή αίτησης ένταξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
σύμφωνα με

την Πρόσκλησή IV με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών

εγκαταστάσεων των Δήμων» (Α.Π. 2225/14-1-2019 και την με Α.Π. 13111/24-2-2019 1η τροποποίηση
αυτής). Συγκεκριμένα, για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΚΑΙ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Δ.

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ.
3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, για την υπογραφή της αίτησης
χρηματοδότησης, καθώς και για κάθε άλλη σχετική ενέργεια που τυχόν απαιτηθεί για την υποβολή της
πρότασης και την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίησή της.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 128/2019 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

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ.Γιαννάκης, Κ.Παπαδόπουλος, Α.Μαρκουλάκη, Χ.Σερέτη,
Ε.Ψυρρόπουλος, Χ.Καλαρρύτης Θ.Γιαννόπουλος,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 1.4.2019

Α.Δημητρόπουλος, Μ.Μπασούρης, Μ.Κουρή, Κ.Καλούδης,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α.Κούρτης, Ι. Γρηγορέας, Ε.Καπίρη, Χ.Κοκοτίνης,
Δ.Καλαντίδης, Γ.Αντύπας, Α.Τσατσούλη, Ι.Χιωτέλης,

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
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