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από το πρακτικό της 9ης συνεδρίασης της νέας δημοτικής
περιόδου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 12 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.23998/6.12.2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου,
που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010,
όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/2018 και 2 του Ν. 4623/2019,
αντίστοιχα.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ένα
είναι παρόντα τριάντα τρία, δηλ. οι κ.κ. 1. Γεωργάκης Σταύρος, Πρόεδρος, 2. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής,
Αντιπρόεδρος, 3. Κόκλας Παναγιώτης, Γραμματέας, 4. Αντζινάς Ιωάννης, 5. Σεφτελής Κων/νος, 6.
Πούλος Ιωάννης, 7. Βιδάλης Παναγιώτης, 8. Χωματά Αικατερίνη, 9. Πανταζόπουλος Ηλίας, 10.
Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 11. Σερέτη Χριστίνα, 12. Μπασούρης Μαρίνος, 13. Καλλαρύτης Χρήστος, 14.
Σκλαβενίτη Ιωάννα, 15. Καλούδης Κων/νος, 16. Παπαδόπουλος Κων/νος, 17. Γρηγορέας Ιωάννης, 18.
Ευσταθίου Αναστάσιος, 19. Τσουκαλάς Ανδρέας, 20. Κουρής Μιχαήλ, 21. Ταμβάκος Δημήτριος, 22.
Κοκοτίνης Χρήστος, 23. Ασβεστάς Δημήτριος, 24. Αραμπατζής Γαβριήλ, 25. Αθανασίου Αθανάσιος, 26.
Καραχάλιου Αλεξάνδρα, 27. Τσατσούλη Αναστασία, 28. Κούλια Ζωή, 29. Χιωτέλης Ιωάννης, 30.
Στυλιάρας Θωμάς, 31. Στασινόπουλος Απόστολος, 32. Σόφης Γεώργιος, 33. Αγγελή Μαρία, ότι οι κ.κ. 1.
Γιαννόπουλος Γεώργιος, 2. Ζαννιάς Αναστάσιος, 3. Κορμά-Γκουτζιάνα Δήμητρα, 4. Καρανδρέας
Παναγιώτης, 5. Κονδύλης Απόστολος, 6. Αμουργιανός Αλέξανδρος, 7. Μανιάτης Πέτρος, 8. Χρυσουλάκης
Φώτιος, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος κ. Χατζηδάκης Γεώργιος, είναι
παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός
Γραμματέας του Δήμου, κ. Χρήστος Σωτηρόπουλος, ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Κατσώνης, ο
Επιστημονικός Συνεργάτης του Δημάρχου κ. Παναγιώταρης, ο κ. Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ» κ.
Πανταζόπουλος.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 310/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 129/2019 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την πρόσκληση
«Φιλόδημος ΙΙ» με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για
την δημιουργία ή αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της
χώρας» ως προς τον Π/Υ και την περιγραφή της πρότασης.

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Πανταζόπουλος, Σερέτη, Τσουκαλάς, Κουρής, Καραχάλιου,
Ασβεστάς, Σκλαβενίτη, Σόφης, Παπαδόπουλος, Γρηγορέας, Τσατσούλη, Κούλια, Χιωτέλης, Στυλιάρας)
Ο Αντιδήμαρχος κ. Σεφτελής, που εισηγήθηκε το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του Συμβουλίου το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.24014/2019 έγγραφό του, το οποίο έχει ως εξής:
1

ΑΔΑ: 6ΜΜΨΩΡΥ-Χ0Η

Παρακαλούμε όπως εισάγετε το παρόν για συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με την ορθή
επανάληψη της με αριθ. 129/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διόρθωση του
προϋπολογισμού και τύπου των στάσεων του προτεινόμενου έργου (Προμήθεια): «Προμήθεια εξοπλισμού,
κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για
την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Ηλιούπολης», σε 115.500 € (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ).
Η αιτούμενη αλλαγή στον προϋπολογισμό προέκυψε μετά την υποβολή των στοιχείων στον
Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) και την 227/26-11-2019 σχετική γνωμοδότηση του για
τη θέση των στεγάστρων και την κατ’ αρχήν συμμόρφωση του προτεινόμενου έργου – προμήθειας με τις
βασικές αρχές κατασκευής & τοποθέτησης τύπων στεγάστρων της Πρόσκλησης, στην οποία υπήρχε η
παρατήρηση αλλαγής 2 στάσεων

από τύπου Α σε τύπου Β, με συνεπακόλουθο την αλλαγή του

προϋπολογισμού.
Ως εκ τούτου η προς υποβολή τελική πρόταση αφορά στην δημιουργία τριάντα (30) στάσεων εντός
του Δήμου Ηλιούπολης εκ των οποίων είκοσι δύο (22) θα είναι τύπου Α , επτά (7) τύπου Β και μία (1) τύπου
Γ. Από τις στάσεις αυτές δέκα (10) εξυπηρετούν τις τρεις (3) γραμμές της εγκεκριμένης Δημοτικής
Συγκοινωνίας, δύο (2) εξυπηρετούν αποκλειστικά το δίκτυο ΟΑΣΑ, ενώ οι υπόλοιπες δέκα οκτώ (18) είναι
κοινές.
Το ποσό, πέραν της χρηματοδότησης 100.000 ευρώ του Προγράμματος Φιλόδημος, που προκύπτει θα
καλυφθεί από ίδιους πόρους ή άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα καθόσον σύμφωνα με την Πρόσκληση «Σε
περίπτωση χρηματοδότησης από άλλη πηγή θα πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του Προγράμματος
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών χρηματοδότησης
του Δήμου» και «Υπογραμμίζεται ότι η χρηματοδότηση ανέρχεται έως το ύψος των νομικών δεσμεύσεων».
Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η λήψη απόφασης για τροποποίηση της 129/2019 απόφασης ΔΣ ως προς:
-

Την έγκριση συμμετοχής του Δήμου με υποβολή αίτησης ένταξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
σύμφωνα με την Πρόσκλησή V με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση
στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού
κοινού των δήμων της χώρας»» (Α.Π. 4721/23-1-2019) με την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης
με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία
ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Ηλιούπολης»,
προϋπολογισμού 115.500,00 ευρώ.

-

Την δέσμευση ότι ο Δήμος θα καλύψει με ίδιους πόρους ή άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την
οικονομική διαφορά που προκύπτει πέραν της διατιθέμενης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
χρηματοδότησης.
Μετά από διαλογική συζήτηση που καταγράφεται στα πρακτικά,
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006
Ομόφωνα Αποφασίζει
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1. Εγκρίνει την ορθή επανάληψη της με αριθ. 129/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη
διόρθωση του προϋπολογισμού και τύπου των στάσεων του προτεινόμενου έργου (Προμήθεια):
«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και
αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Ηλιούπολης», σε
115.500 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και συγκεκριμένα ως εξής:


Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου με υποβολή αίτησης ένταξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
σύμφωνα με

την Πρόσκλησή V με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και

τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση
του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας»» (Α.Π. 4721/23-1-2019) με την υποβολή της πρότασης
χρηματοδότησης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση
στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του
επιβατικού κοινού του Δήμου Ηλιούπολης», προϋπολογισμού 115.500,00 ευρώ.


Δεσμεύεται ότι ο Δήμος θα καλύψει με ίδιους πόρους ή άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την
οικονομική διαφορά που προκύπτει πέραν της διατιθέμενης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
χρηματοδότησης.
Η αιτούμενη αλλαγή στον προϋπολογισμό προέκυψε μετά την υποβολή των στοιχείων στον

Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) και την 227/26-11-2019 σχετική γνωμοδότηση του
για τη θέση των στεγάστρων και την κατ’ αρχήν συμμόρφωση του προτεινόμενου έργου – προμήθειας με
τις βασικές αρχές κατασκευής & τοποθέτησης τύπων στεγάστρων της Πρόσκλησης, στην οποία υπήρχε η
παρατήρηση αλλαγής 2 στάσεων

από τύπου Α σε τύπου Β, με συνεπακόλουθο την αλλαγή του

προϋπολογισμού.
Ως εκ τούτου η προς υποβολή τελική πρόταση αφορά στην δημιουργία τριάντα (30) στάσεων εντός
του Δήμου Ηλιούπολης εκ των οποίων είκοσι δύο (22) θα είναι τύπου Α, επτά (7) τύπου Β και μία (1)
τύπου Γ. Από τις στάσεις αυτές δέκα (10) εξυπηρετούν τις τρεις (3) γραμμές της εγκεκριμένης Δημοτικής
Συγκοινωνίας, δύο (2) εξυπηρετούν αποκλειστικά το δίκτυο ΟΑΣΑ, ενώ οι υπόλοιπες δέκα οκτώ (18) είναι
κοινές.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 310/2019 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Π. ΚΟΚΛΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ι.Αντζινάς, Κ.Σεφτελής, Ι.Πούλος,Π.Βιδάλης, Α.Χωματά,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ.Καλαρρύτης, Κ.Καλούδης, Θ.Γιαννόπουλος,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 19.12.2019

Μ.Μπασούρης, Ε.Ψυρρόπουλος, Α.Ευσταθίου,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Ταμβάκος, Χ.Κοκοτίνης,, Γ.Αραμπατζής,
Α.Αθανασίου, Α.Στασινόπουλος, Μ. Αγγελή,

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
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