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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 291
Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου: «Λειτουργική και αισθητική
αναβάθμιση της οδού Βουτσινά» από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού
Ισοζυγίου» 2019-2020, στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019»
Πρακτικό τής με αριθ. 19/2019 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 18ης του
μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2019.
Στον Χολαργό σήμερα, 18.12.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου Χολαργού, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 29621/13.12.2019
πρόσκληση του Προέδρου του Νικόλαου Κουκή, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με της
διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη
συνεδρίαση 25 και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δημήτριος Οικονόμου
Νικόλαος Κουκής
Μιχαήλ Υφαντής
Ειρήνη Βεντουζά Παπανικολάου
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Μιχαήλ Χατζής
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Αθανάσιος Βαλυράκης

Χρήστος Πετράκης
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη
Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Γεώργιος Πολύδωρας
Δημήτριος Τούτουζας
Γεώργιος Ανυφαντής
Γεώργιος Αυγερινός
Βασιλική (Βάνα) Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου

Νικήτας Κανάκης
Νικόλαος Καραγιάννης
Μαρία Σιώτου
Αναστασία Χαμηλοθώρη Κουγιουμτζοπούλου
Χαράλαμπος Στάϊκος
Αντώνιος Ρεκλείτης
Περικλής Ζήκας

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μαρία Αθανασάκου Μουντάκη
Χρυσούλα (Χρύσα) Παρίση
Αθανάσιος Κούτρας

Δήμητρα (Μιμή) Ρουφογάλη

Λουκάς Ρίζος

Παναγιώτης Δεμέστιχας
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας

Γεώργιος Ρεμούνδος

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Παπάγου και
Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν της ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα
Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών τής συνεδρίασης.
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 2ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης,
έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κο Ηλία Αποστολόπουλο, ο οποίος είπε τα κάτωθι:
Με την υπ΄ αριθ. 141.9.1/2018 απόφαση του Πράσινου Ταμείου, εντάχθηκε στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018, στον άξονα προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση
2018» για τον Δήμο Παπάγου - Χολαργού, το έργο «Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση οδού Βουτσινά» με
προϋπολογισμό ένταξης τριακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ (366.979,00€). Για το
εν λόγω έργο έχει υπογραφεί η υπ΄ αριθ. 2019178 σύμβαση, προϋπολογισμού 1.193.087,24€.
Σύμφωνα με νέα πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου την υπ’ αριθ. 7035/02-12-2019, κλήθηκαν οι Δήμοι της
χώρας να υποβάλλουν πρόταση χρηματοδότησης στον άξονα προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019»
του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020. Ο άξονας
προτεραιότητας του Χρηματοδοτικού Προγράμματος περιλαμβάνει δύο (2) μέτρα:
•
•

Μέτρο 1: Σύνθετες αστικές αναπλάσεις
Μέτρο 2: Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο

Κάθε Δήμος δύναται να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για ένταξη σε ένα μόνο από τα Μέτρα του
Προγράμματος και να καταθέσει έως δύο (2) προτάσεις εντός του ίδιου Μέτρου.
Στους δυνητικούς δικαιούχους παρέχεται επίσης η δυνατότητα υποβολής προς ένταξη ήδη
συμβασιοποιημένων έργων με βασική προϋπόθεση α) η υπογραφή της σύμβασης να έχει γίνει εντός του έτους
2019, β) να υπάρχει και να βεβαιώνεται η ομαλή εξέλιξή τους και γ) να μην αποτελούν αντικείμενο
συμπληρωματικής σύμβασης.
Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά Δήμο διαμορφώνεται ανάλογα με το πληθυσμιακό του μέγεθος
και σε συνάρτηση με τα Μέτρα του χρηματοδοτικού προγράμματος.
Για το Μέτρο 1 «Σύνθετες Αστικές Αναπλάσεις», το ανώτατο ύψος χρηματοδότησης διαμορφώνεται από
τον τύπο Χ1= (200.000+Π*5)*σΑΠ, όπου Π=ο μόνιμος ή εναλλακτικά ο πραγματικός-de facto πληθυσμός και
σΑΠ = ο συντελεστής Αστικής Πυκνότητας, ο οποίος για τον Δήμο Παπάγου - Χολαργού που ανήκει στην
Περιφερειακή Ενότητα Αθηνών και θεωρείται αμιγώς αστικός Δήμος, ανέρχεται σε ποσοστό 1,1.
Σύμφωνα με τον τύπο το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης για τον Δήμο Παπάγου - Χολαργού, ανέρχεται
σε Χ1=[200.000 + (44.539*5)]*1,1 = (200.000 + 222.695)*1,1 = 422.695*1,1 = 464.695,00€.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη:
1. την αριθ. 7035/02-12-2019 πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου,
2. τον Οδηγό Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»
2019-2020,
3. το μόνιμο πληθυσμό του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία της
απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011, ανέρχεται σε 45.539 κατοίκους.
Εισηγούμαστε:
1.

την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για το έργο «Λειτουργική και αισθητική
αναβάθμιση της οδού Βουτσινά» στον άξονα προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του
χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου και
συγκεκριμένα στο Μέτρο 1: «Σύνθετες Αστικές Αναπλάσεις», έως του ανώτατου ποσού
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χρηματοδότησης το οποίο για τον Δήμο Παπάγου - Χολαργού ανέρχεται σε τετρακόσιες εξήντα
τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (464.695,00€).
2. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, για την υπογραφή
οποιουδήποτε εγγράφου στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου
«Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020 και της εν λόγω πρόσκλησης.
3. την κάλυψη της οικονομικής διαφοράς που θα προκύψει κατά την υλοποίηση της σύμβασης του
έργου «Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση οδού Βουτσινά» από ιδίους πόρους του Δήμου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις τού άρθρου 65
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:
1.

την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για το έργο «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της
οδού Βουτσινά» στον άξονα προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του χρηματοδοτικού
προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου και συγκεκριμένα στο
Μέτρο 1: «Σύνθετες Αστικές Αναπλάσεις», έως του ανώτατου ποσού χρηματοδότησης το οποίο ,για
τον Δήμο Παπάγου - Χολαργού, ανέρχεται σε τετρακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια
ενενήντα πέντε ευρώ (464.695,00€),

2. την κάλυψη της οικονομικής διαφοράς που θα προκύψει κατά την υλοποίηση της σύμβασης του
έργου «Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση οδού Βουτσινά» από ιδίους πόρους του Δήμου,
3. την εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού κο Ηλία Αποστολόπουλο, ως νόμιμου
εκπροσώπου του Δήμου, για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου στο πλαίσιο του
χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 20192020 και της εν λόγω πρόσκλησης.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρία Σιώτου και Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου.
Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Βασίλειος Σιαμάνης και
Δημήτριος Τούτουζας.
Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 291/2019.
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Νικόλαος Κουκής

Γεώργιος Πολύδωρας
Τα Μέλη

Δ. Οικονόμου, Μ. Υφαντής, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α. Αυγουρόπουλος, Μ. Χατζής, Μ. Τράκας, Α.
Βαλυράκης, Χ. Πετράκης, Β. Νικάκη, Μ. Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Γ. Ανυφαντής, Γ.
Αυγερινός, Β. Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου, Ν. Κανάκης, Ν. Καραγιάννης, Μ. Σιώτου, Α. Χαμηλοθώρη Κουγιουμτζοπούλου, Χ. Στάϊκος, Α. Ρεκλείτης, Π. Ζήκας.

