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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 17ης/2020 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. αποφάσεως : 126

Θέμα: Έγκριση υποβολής πρότασης προς χρηματοδότηση από το «Ταμείο Αλληλεγγύης», με τίτλο: «Διαμόρφωση
και Ανακατασκευή Κοινοχρήστων Χώρων στο Δήμο Χαϊδαρίου»- Έγκριση της αριθ. 18/2020 μελέτης.
Σήμερα την 31η του μήνα Αυγούστου, του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.: τ.α.: 15186/27-08-2020
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.32009/23-52020 (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 έξι
(6) ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
Εμμανουήλ Πετούσης - (τακτικό μέλος).
Ελένη Μπέλα (τακτικό μέλος)
Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος)
Ευάγγελος Ζεβόλης (αναπληρωματικό μέλος)
-Μιχάλης Σελέκος (τακτικό μέλος)

Απόντες: κ. κ . Βασίλειος Καρατζαφέρης (τακτικό μέλος) - Δήμητρα Δούμουρα (τακτικό μέλος)- Απόστολος
Θεοφίλης (τακτικό μέλος) - Θεόδωρος Σπηλιόπουλος (τακτικό μέλος).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Μεταβολές:
- Πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος της τακτικής συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την εκτός
ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος ως κατεπείγον: 1. Αποδοχή δωρεάς τροφίμων από το Ι.Σ.Ν. (Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος) σε συνεργασία με τη ΚΕΔΕ.
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-Η Οικονομική Επιτροπή - ομόφωνα – εγκρίνει ( για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου) την ένταξη
του ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή του ως 1ο θέμα στην ημερησία διάταξη (Ν. 3852/2010 άρθρο 75 όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18).
-Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής: το ΕΗΔ θέμα,
ως 1ο θέμα ΗΔ και το 1ο , 2ο , 3ο , 4ο, 5ο, 6ο και 7ο θέμα της ΗΔ σε 2ο , 3ο 4ο , 5ο, 6ο, 7ο και 8ο θέμα ΗΔ
αντίστοιχα.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε κ. Αργυρόπουλος Γ., εισηγούμενος το 8ο (πλέον) θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των
μελών της Ο.Ε. την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 45/2020 επιστολή από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προς το Δήμο,
παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την υλοποίηση έργων, από το «Ταμείο
Αλληλεγγύης».
Ειδικότερα, για τους Δήμους όπου λειτουργούν μονάδες φιλοξενίας μεταναστών, δημιουργήθηκε το «Ταμείο
Αλληλεγγύης» το οποίο το διαχειρίζεται το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, μέσω του οποίου μπορούν να
χρηματοδοτούνται έργα για την στήριξη των τοπικών κοινωνιών που επιβαρύνονται από τη λειτουργία των
υπαρχουσών μονάδων φιλοξενίας, καθώς και για τη λειτουργική ενίσχυση των μονάδων αυτών.
Στο πλαίσιο αυτό, από το Δήμο μας, πρόκειται να υποβληθεί πρόταση – αίτηση χρηματοδότησης για τη
«Διαμόρφωση και Ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Χαϊδαρίου», η οποία περιλαμβάνει τη διαμόρφωση
και ανακατασκευή στα ακόλουθα σημεία:

Κ.Χ. 28 (Βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λεωφ. Αθηνών και Σίμου Θεολόγου στον Σκαραμαγκά, υπάρχει
εκεί παιδική χαρά και διαμορφωμένος περιβάλλων χώρος και χρειάζεται ουσιαστικές παρεμβάσεις ώστε να καταστεί
και πάλι λειτουργικός και επισκέψιμος χώρος, λόγω των πολλών ετών κατασκευής και της ελλιπούς συντήρησης).

Κ.Χ. 33 (Βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δανάης και Προμηθέως της περιοχής Σκαραμαγκά, υπάρχει εκεί
γήπεδο μπάσκετ το οποίο είναι σαφώς μη λειτουργικό και κατ’ ουσία επικίνδυνο προς χρήση, λόγω της από αρκετών
δεκαετιών κατασκευής του).

Κ.Φ. 36 (Βρίσκεται στη συμβολή των οδών Σίμου Θεολόγου και Δανάης, είναι οικόπεδο του Δήμου
Χαϊδαρίου και σε αυτό προβλέπεται η υλοποίηση παρεμβάσεων ώστε να μετατραπεί σε χώρο επισκέψιμο για τους
κατοίκους της περιοχής Σκαραμαγκά).
Για τα τρία (3) προαναφερθέντα σημεία, αναφέρεται ότι αυτά ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου Χαϊδαρίου,
γεγονός που αποδεικνύεται από τα αποσπάσματα του Κτηματολογίου, τα οποία θα επισυναφθούν στην πρόταση,
βρίσκονται στην ίδια Συνοικία και σε εγγύτητα με τη Μονάδα Φιλοξενίας Μεταναστών που δραστηριοποιείται στην
πόλη μας, καθώς επίσης και ότι κρίνεται ως αναγκαία η υλοποίηση του εν λόγω έργου ώστε να εξυπηρετείται ο
πληθυσμός της περιοχής Σκαραμαγκά και Κάτω Αφαίας που γειτνιάζει με την υπάρχουσα μονάδα φιλοξενίας και
ταυτόχρονα να ενισχυθεί λειτουργικά η μονάδα αυτή.
Κατόπιν αυτών, από την Τεχνική Υπηρεσία κατατέθηκε πρόταση Διαμόρφωσης – Ανακατασκευής για τα τρία
σημεία παρέμβασης, με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 918.000,00 €, στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται
στην αριθ. 18/2020 μελέτη.
Στο πλαίσιο αυτό, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει για:

Την έγκριση υποβολής πρότασης προς χρηματοδότηση από το «Ταμείο Αλληλεγγύης»

Την έγκριση της αριθμ. 18/2020 μελέτης

Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή κάθε συναφούς εγγράφου.
Ακολούθως ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την 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.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο κ. Μ. Σελέκος, τακτικό μέλος της Ο.Ε. δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά και τόνισε ότι θα
πρέπει τα θέματα αυτά να συζητούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο για να γίνεται επεξεργασία προτάσεων από το σύνολο
των Δημοτικών Συμβούλων.
Συνεπώς επί παρευρισκομένων 6 μελών σε σύνολο 6 ψηφισάντων, η Οικονομική Επιτροπή,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Α) την έγκριση της μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση και Ανακατασκευή
κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Χαϊδαρίου» προϋπολογισμού 918.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. (Α.Μ.
18/2020)
Β) την υποβολή πρότασης του Δήμου Χαϊδαρίου προς χρηματοδότηση στο «Ταμείο Αλληλεγγύης» του

Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου του ανωτέρω έργου.
Γ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, για την υπογραφή κάθε συναφούς εγγράφου.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 31-08-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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