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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 31 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.1495/25.1.2019 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 ένα, δηλ. οι κ.κ. 1. Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2. Κορμά – Γκουτζιάνα
Δήμητρα, Γραμματέας, 3. Γιαννάκης Χρήστος, 4. Παπαδόπουλος Κων/νος, 5. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 6.
Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 7. Σερέτη Χριστίνα, 8. Καλαρρύτης Χρήστος, 9. Ζαννιά Ευφημία, 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.
Κοκοτίνης Χρήστος, 19. Καλαντίδης Δημήτριος, 20. Ασβεστάς Δημήτριος, 21. Αντύπας Γεώργιος, 22.
Δουβή Αγγελική, 23. Τσατσούλη Αναστασία, 24. Χιωτέλης Ιωάννης, 25. Κουρής Μιχαήλ, 26.
Πανταζόπουλος Δημήτριος, 27. Πούλος Ιωάννης, 28. Σεφτελής Κων/νος, 29. Χατζηδάκης Γεώργιος, 30.
Αντζινάς Ιωάννης, 31. Βιδάλης Παναγιώτης, ότι οι κ.κ. 1. Χρυσουλάκης Φώτιος, Αντιπρόεδρος, 2. Γεωργίου
Δημήριος, 3. Καπίρη Ελένη, 4. Αναγνώστου Ιωάννης, 5. Αγαδάκος Γεώργιος, 6. Ευσταθίου Αναστάσιος, 7.
Πίκουλα Αργυρώ, 8. Σόφης Γεώργιος, 9. Χωματά Αικατερίνη, 10. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 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
Δήμαρχου κ. Παπαγεωργίου, ο Συμπαραστάτης του Δημότη κ. Αραμπατζής, ο κ. Κοντονίκας, ο Διευθυντής
Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κατσάρης και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επισκευών κ. Κακάτσιος.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 46/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για το έργο «Αναβάθμιση της διαμόρφωσης
και του αστικού εξοπλισμού του κοινόχρηστου χώρου του Άλσους ΚΙΝΤΗΣ» στο χρηματοδοτικό
πρόγραμμα «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου.

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Δ .Πανταζόπουλος, Ασβεστάς, Καλαντίδης, Σεφτελής,
Δουβή, Πούλος)
O Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος που εισηγήθηκε το 40ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 2054/2019 έγγραφό της Διεύθυνσης
Προγραμματισμού - Οργάνωσης 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 του άλσους ΚΙΝΤΗΣ» στην
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πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου με αριθμό 5182/9-10-2017 για τον άξονα 2 «Αστική Αναζωογόνηση 2017»
του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου» για την οποία σας γνωρίζουμε τα
ακόλουθα:
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.
Η πρόταση που προτίθεται να υποβάλει ο Δήμος μας είναι το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση της διαμόρφωσης
και του αστικού εξοπλισμού του κοινοχρήστου χώρου του Aλσους ΚΙΝΤΗΣ» με Α.Μ. 3/19, προϋπολογισμό
247.681,25€. Η εν λόγω πρόταση εντάσσεται στο Μέτρο 2 «Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού» στο οποίο η
χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο προβλέπεται σε ποσοστό 80%. Το ποσό των 49.536,25€ πέρα της
χρηματοδότησης θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.
Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η λήψη απόφασης για :
1. Την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου με αριθμό
5182/9-10-2017 για τον άξονα 2 «Αστική Αναζωογόνηση 2017» του χρηματοδοτικού προγράμματος
«Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου» με τίτλο «Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού
εξοπλισμού του κοινοχρήστου χώρου του άλσους ΚΙΝΤΗΣ» (Α.Μ. 3/19) προϋπολογισμού 247.681,25€
στο Μέτρο 2 «Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού» της Πρόσκλησης.
2. Την κάλυψη από ίδιους πόρους του Δήμου του επιπλέον ποσού 49.536,25€ που αντιστοιχεί στο 20% του
Π/Υ του έργου
3. 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.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(δηλώνοντας λευκό οι κ.κ. Τσατσούλη και Χιωτέλης)
1. Εγκρίνει την υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου με αριθμό
5182/9-10-2017 για τον άξονα 2 «Αστική Αναζωογόνηση 2017» του χρηματοδοτικού προγράμματος
«Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου» με τίτλο «Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού
εξοπλισμού του κοινοχρήστου χώρου του άλσους ΚΙΝΤΗΣ» (Α.Μ.3/19) προϋπολογισμού 247.681,25€
στο Μέτρο 2 «Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού» της Πρόσκλησης.

2

ΑΔΑ: Ω1ΘΣΩΡΥ-Α6Ο

2. Την κάλυψη από ίδιους πόρους του Δήμου του επιπλέον ποσού 49.536,25€ που αντιστοιχεί στο 20%
του Π/Υ του έργου
3.

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Βαλασόπουλο Βασίλειο, ως νόμιμο εκπρόσωπο 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 46/2019 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

Χ.Γιαννάκης, Κ.Παπαδόπουλος, Α.Μαρκουλάκη, Ε.Ψυρρόπουλος,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Ε.Ζαννιά, Θ.Γιαννόπουλος, Κ.Καλούδης,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 5.2.2019

Α.Δημητρόπουλος, Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης, Μ.Κουρή,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι.Νικηφόρος, Ι.Γρηγορέας, Χ.Κοκοτίνης, Γ.Αντύπας, Α.Τσατσούλη,
Ι.Χιωτέλης, Μ.Κουρής Γ.Χατζηδάκης, Ι.Αντζινάς, Π.Βιδάλης

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
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