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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 26 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.3570/21.2.2019 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 τρία, δηλ. οι κ.κ. 1. Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2. Χρυσουλάκης Φώτιος,
Αντιπρόεδρος, 3. Γιαννάκης Χρήστος, 4. Παπαδόπουλος Κων/νος, 5. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 6. Σερέτη
Χριστίνα, 7. Καλαρρύτης Χρήστος, 8. Ζαννιά Ευφημία, 9. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 10. Δημητρόπουλος
Άγγελος, 11. Καλούδης Κων/νος, 12. Μπασούρης Μαρίνος, 13. Κούρτης Ανδρέας, 14. Κουρή Μαρία, 15.
Γρηγορέας Ιωάννης, 16. Καπίρη Ελένη, 17. Κοκοτίνης Χρήστος, 18. Καλαντίδης Δημήτριος, 19. Ασβεστάς
Δημήτριος, 20. Αντύπας Γεώργιος, 21. Δουβή Αγγελική, 22. Αγαδάκος Γεώργιος, 23. Τσατσούλη
Αναστασία, 24. Χιωτέλης Ιωάννης, 25. Ευσταθίου Αναστάσιος, 26. Κουρής Μιχαήλ, 27. Πανταζόπουλος
Δημήτριος, 28. Πίκουλα Αργυρώ, 29. Σόφης Γεώργιος, 30. Σεφτελής Κων/νος, 31. Χατζηδάκης Γεώργιος,
32. Αντζινάς Ιωάννης, 33. Βιδάλης Παναγιώτης, ότι οι κ.κ. 1. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, Γραμματέας,
2. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 3. Νικηφόρος Ιωάννης, 4. Γεωργίου Δημήριος, 5. Αναγνώστου Ιωάννης, 6.
Πούλος Ιωάννης, 7. Χωματά Αικατερίνη, 8. 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 Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κατσάρης και η Πρόεδρος του Σωματείου
Εργαζομένων κ. Καραγιαννίδου.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 54/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «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» - Αποδοχή των όρων της
χρηματοδότησης και έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης του Δήμου

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Αγαδάκος, Δ. Πανταζόπουλος, Δουβή, Πίκουλα, Ζαννιά,
Καλαντίδης, Κουρής, Ευσταθίου, Σεφτελής, Χατζηδάκης, Αντζινάς, Βιδάλης)

Ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου, κ. Παπαγεωργίου, που εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 2645/2019 έγγραφο
του Δημάρχου, κ. Βαλασόπουλου, 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 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» 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 προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και
τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση στάσεων των δήμων με στόχο έχει τη βελτίωση
των εν λόγω υποδομών και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του επιβατικού
κοινού.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 15.990.000 ευρώ και κατανέμεται στους Δήμους
της Χώρας ανάλογα με τον πληθυσμό κάθε Δήμου.
Για το Δήμο Ηλιούπολης το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της πρόσκλησης
ανέρχεται σε 100.000 ευρώ για τον εξοπλισμό έως 50 στάσεων.
Σύμφωνα με την πρόσκληση είναι επιλέξιμη προς χρηματοδότηση κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην
προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων

(όπως καθίσματα σταθερά ή

ανακλινόμενα, φωτισμός, καλάθι αχρήστων ) για την δημιουργία ή και αναβάθμιση στάσεων των δήμων.
Οι στάσεις που προβλέπονται να δημιουργηθούν ή αναβαθμιστούν πρέπει να ανήκουν σε εγκεκριμένες αστικές
ή δημοτικές γραμμές.
Οι τύποι των στεγάστρων που μπορούν να επιλεγούν είναι τρεις ( τύπος Α , τύπος Β και τύπος Γ). Τα
χαρακτηριστικά τους αλλά και οι βασικές αρχές κατασκευής τους με τα οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι
προτεινόμενες στάσεις αναφέρονται στο συνημμένο στην πρόσκληση Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών και
Βασικών Αρχών Κατασκευής και τοποθέτησης στεγάστρων του ΟΑΣΑ.
Σημειώνεται ότι τα βασικά στοιχεία του προτεινόμενου έργου (Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή , σκαριφήματα
τοποθέτησης στεγάστρων, φωτογραφική τεκμηρίωση ανά στάση, χάρτης διαδρομής με επισήμανση των θέσεων
των στάσεων του προτεινόμενου έργου), θα υποβληθούν στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών
(ΟΑΣΑ), προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τη θέση των στεγάστρων και την κατ’ αρχήν συμμόρφωση του
προτεινόμενου έργου με τις βασικές αρχές κατασκευής & τοποθέτησης τύπων στεγάστρων. Η γνωμοδότηση
αυτή πρέπει να συνοδεύει το αίτημα ένταξης του Δήμου.
Περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 23/1/2019 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
εκτίμηση του προϋπολογισμού του και τεκμηριώνεται η ανάγκη υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης για το
Έργο (Προμήθεια): «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την
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δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου
Ηλιούπολης»,

προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ. Το προτεινόμενο έργο αφορά στη δημιουργία ή /και

αναβάθμιση είκοσι ενός (21) στάσεων εντός του Δήμου Ηλιούπολης εκ των οποίων οι δεκαεπτά (17)
εξυπηρετούν τις τρεις (3) γραμμές της εγκεκριμένης Δημοτικής Συγκοινωνίας και οι υπόλοιπες τέσσερις (4)
το δίκτυο ΟΑΣΑ. Οι δεκαεννέα (19) θα είναι τύπου Α και οι υπόλοιπες δύο (2) θα είναι τύπου Β, σύμφωνα με
το υφιστάμενο πλάτος του πεζοδρομίου στα σημεία που θα τοποθετηθούν, χωροθετημένες σε διάφορα σημεία
της πόλης μας.
Οι αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων για την εκτέλεση των προμηθειών, 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 30η Ιουνίου 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. 4721/23-1-2019 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών και της
χρηματοδότησης μέχρι του ποσού 100.000 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 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). Συγκεκριμένα, για την υποβολή 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 100.000,00 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.
Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Αποδέχεται τους όρους της με Α.Π. 4721/23-1-2019 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών και της
χρηματοδότησης μέχρι του ποσού 100.000 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 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). Συγκεκριμένα, για την υποβολή
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 100.000,00 ευρώ
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3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, κ. Βασίλειο Βαλασόπουλο, 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 54/2019 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Χ.Γιαννάκης, Κ.Παπαδόπουλος, Α.Μαρκουλάκη, Χ.Σερέτη,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

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

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 4.3.2019

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι.Γρηγορέας, Ε.Καπίρη, Χ.Κοκοτίνης, Φ.Χρυσουλάκης,
Δ.Ασβεστάς, Γ.Αντύπας, Α.Τσατσούλη, Ι.Χιωτέλης, Γ.Σόφης,

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
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