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Από το πρακτικό της με αριθ. 11ης/2020 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως :75 

 

Θέμα:   Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ,  στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αρ. πρωτ.: 

7035/2019 (Κωδικός Πρόσκλησης: Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 2019), στον  Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1): 

«Αστική Αναζωογόνηση 2019», του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019-

2020» (Α΄ Πρόσκληση). 

Σήμερα την 23η  του μήνα  Ιουνίου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη και ώρα 09:00, συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.:  10361/19-06-2020 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 

(ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» και τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 

[με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε 

εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 

(Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με 

θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 

αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση 

συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το 

διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) μελών βρέθηκαν παρόντα  

επτά (7)  ήτοι: 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Βασίλειος Καρατζαφέρης - (τακτικό μέλος) 

6. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

7. Μιχάλης Σελέκος  - (τακτικό μέλος) 

 

Απόντες: κ. κ. Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος)- Θεόδωρος Σπηλιόπουλος    (τακτικό μέλος) 

 

 

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΞΣΛΩΗ3-30Δ



Ο Πρόεδρος της Ο.Ε κ. Αργυρόπουλος  Γ.  εισηγούμενος το 2
ο
  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών 

της Ο.Ε.  την  από 18-06-2020  εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα  εξής:  

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 

7035/2019 (Κωδικός Πρόσκλησης: Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 2019), στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π. 1): 

«Αστική Αναζωογόνηση 2019»,  του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 

2019- 2020» (Α’ Πρόσκληση). 

    Στο πλαίσιο υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος με τίτλο: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 

2019- 2020», από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, εκδόθηκε Πρόσκληση (Κωδ. Πρόσκλ.: Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 2019,  

Αρ. Πρωτ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ: 7035/2019) στον Άξονα Προτεραιότητας  1 (Α.Π. 1): «Αστική Αναζωογόνηση 

2019». 

    Η πρόσκληση αυτή, απευθύνεται στους Δήμους, ώστε να υποβληθούν  προτάσεις για την ένταξη και υλοποίηση 

έργων  που θα στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομικούς 

και κοινωνικούς στόχους. 

    Ειδικότερα και στο πλαίσιο του Μέτρου 1 «Σύνθετες Αστικές Αναπλάσεις», προβλέπεται η υποβολή προτάσεων 

για την υλοποίηση Ολοκληρωμένων Έργων Ανάπλασης Κοινοχρήστων Χώρων, τα οποία υποχρεωτικά θα πρέπει να 

διέπονται από τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και να έχουν ως στόχο την αύξηση της βιωσιμότητας των 

κοινόχρηστων χώρων παρέμβασης, αυξάνοντας παράλληλα τις αστικές ροές χωρίς να περιορίζονται οι δυνατότητες 

ελεύθερης πρόσβασης και αναψυχής. 

 

    Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Χαϊδαρίου εκπόνησε την υπ΄αριθ. 6/2020 μελέτη  και πρόκειται να υποβάλλει πρόταση 

για το έργο με τίτλο: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ».  

    Με το προτεινόμενο έργο, προβλέπεται η Ανακατασκευή της κεντρικής πλατείας του Δάσους Χαϊδαρίου, καθώς 

και των δύο πεζοδρόμων που συμβάλλουν σε αυτήν. Συγκεκριμένα, ο χώρος παρέμβασης βρίσκεται στη συμβολή των 

οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Γεωργίου Παπανδρέου, ενώ σε αυτόν περιλαμβάνεται ο πεζόδρομος Ηρώων 

Πολυτεχνείου (από Ναπολέοντος Σουκατζίδη μέχρι την προαναφερθείσα Πλατεία) και ο Πεζόδρομος της οδού 

Αφροδίτης (από την οδό Αγίας Παρασκευής μέχρι την Πλατεία).  

    Σε όλο το μήκος των δύο πεζοδρόμων, καθώς και γύρω από την Πλατεία, υπάρχουν γραμμικά ανεπτυγμένα 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (μαζικής εστίασης, καφετέριες), Τράπεζα και ορισμένα εμπορικά 

καταστήματα.  

    Δεδομένου ότι η Πλατεία αυτή είναι η πλέον κεντροβαρική της περιοχής του Δάσους Χαϊδαρίου, εκ των 

πραγμάτων αποτελεί πόλο έλξης για σημαντικό αριθμό των κατοίκων της περιοχής αυτής. Η αρχική κατασκευή της 

πλατείας και των πεζοδρόμων, χρονολογείται από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, με αποτέλεσμα σήμερα να 

αποτελεί μια έκταση, με σημαντικές φθορές στα υλικά δαπεδόστρωσης, στον αναγκαίο αστικό εξοπλισμό, στα 

αρχιτεκτονικά στοιχεία που σήμερα υπάρχουν (σιντριβάνια, παρτέρια υπερυψωμένα, καθώς και στο φυσικό επίπεδο).  

    Κατόπιν αυτών, κρίνεται ως απόλυτα αναγκαία η ανακατασκευή της συνολικής έκτασης, στη βάση της 

ολοκληρωμένης εφαρμογής του βιοκλιματικού σχεδιασμού, ώστε να δημιουργηθεί ένας νέος χώρος, αισθητικά, 

λειτουργικά και περιβαλλοντικά αναβαθμισμένος, για την ασφαλή χρήση από τα παιδιά, την εν γένει εξυπηρέτηση 

των επισκεπτών της, αλλά συνακόλουθα και για την ενίσχυση και υποστήριξη της επισκεψιμότητας των 

παρακειμένων εγκαταστάσεων και καταστημάτων. 

      

Ο προϋπολογισμός του εν λόγω έργου ανέρχεται σε 1.068.342,00 €. με ΦΠΑ. 

Το ποσό που δικαιούται ο Δήμος προς χρηματοδότηση ανέρχεται σε 477.933,50 €.  

  

     Στο πλαίσιο αυτό,  καλείται η Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ΄αριθ. 6/2020 μελέτης,  την έγκριση 

υποβολής της Πρότασης, για το έργο με τίτλο  «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ» στο ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΤΑΜΕΙΟ, σύμφωνα με την προαναφερθείσα Πρόσκληση.  

    Παράλληλα, με την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι ο Δήμος Χαϊδαρίου θα 

καλύψει το υπερβάλλον ποσό, από αυτό που δικαιούται προς χρηματοδότηση και μέχρι την κάλυψη του 

προϋπολογισμού του έργου. 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΞΣΛΩΗ3-30Δ



Ακολούθως ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο  και έλαβε υπόψη  την από 18-06-2020  εισήγηση  της Τεχνικής 

Υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό  τροποποιήθηκε: [με το άρθρο 3 του Ν. 

4623/2019, με το άρθρο  14 του Ν. 4625/2019, με το άρθρο 26 του 4690/2020 , με το άρθρο  10 του 4674/2020], 

συζήτησε διεξοδικά το θέμα.  

 

Συνεπώς  επί  παρευρισκομένων 7 μελών σε σύνολο 7 ψηφισάντων, η Οικονομική Επιτροπή, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα 

 

Εγκρίνει: 

 

α) την  υπ΄αριθ. 6/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας,  για το έργο με τίτλο  «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ» 

προϋπολογισμού 1.068.342,00 €. με ΦΠΑ. 

 

 β)  την υποβολή της πρότασης με τίτλο:  «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ» που θα υποβληθεί στο χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2019-2020 στον Άξονα 

Προτεραιότητας  1 (Α.Π. 1): «Αστική Αναζωογόνηση 2019». στο πλαίσιο του Μέτρου 1 «Σύνθετες Αστικές Αναπλάσεις», 

(Α’ Πρόσκληση). 

 

γ) την κάλυψη του επιπλέον ποσού από πόρους του Δήμου, για την υλοποίηση  της πρότασης με τίτλο 

«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΗΡΩΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ» που θα υποβληθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2019-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας  1 (Α.Π. 1): «Αστική 

Αναζωογόνηση 2019»  στο πλαίσιο του Μέτρου 1 «Σύνθετες Αστικές Αναπλάσεις» . 

 

δ) την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου ώστε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της πρότασης. 

 

                                                                                                       Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                       (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  23-06-2020 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΞΣΛΩΗ3-30Δ
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