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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 19ης/2020 Τακτικής – δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. αποφάσεως : 138

Θέμα:

Έγκριση υποβολής πρότασης στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης
ΑΣΔΑ_31 (Α/Α ΟΠΣ: 4332), Άξονας Προτεραιότητας 06: «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό
Περιβάλλον», με τίτλο «Δημιουργία και Αναβάθμιση Υποδομών Πολιτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου»'» - Ορισμός
Υπεύθυνου Πράξης».
Σήμερα την 24η του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, με ώρα έναρξης 19:00
και ώρα λήξης στις 20:00, συνήλθε σε τακτική- δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από
την υπ΄ πρωτ.: τ.α.17034/18-09-2020 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΄/07-062010) – «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 το άρθρο 3 της
ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020) 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»] 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.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της Ο.Ε. δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών
συμμετείχαν στη δια περιφοράς συνεδρίαση τα οκτώ (8) μέλη, ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
Εμμανουήλ Πετούσης - (τακτικό μέλος).
Ελένη Μπέλα (τακτικό μέλος)
Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος).
Βασίλειος Καρατζαφέρης - (τακτικό μέλος)
Δήμητρα Δούμουρα - (τακτικό μέλος)
Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος)
Θεόδωρος Σπηλιόπουλος (τακτικό μέλος)

Δεν δήλωσε την συμμετοχή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση: ο κ. Μιχάλης
Σελέκος (τακτικό μέλος).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο (9) μελών
συμμετείχαν (8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής - δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε κ. Αργυρόπουλος Γ., ενημέρωσε δια περιφοράς τα μέλη για το 3ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης κατόπιν της από 18-09-2020 εισήγησης της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
& Δικτύων, η οποία έχει ως εξής:
Θέτουμε υπόψη του Προέδρου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, τα εξής:
την Πρόσκληση του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.), ως Ενδιάμεσου Φορέα
Διαχείρισης του Ε.Π. «ATTIKH» (Άξονας Προτεραιότητας (06: Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό
Περιβάλλον), Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΣΔΑ_31 / 1093 Α/Α ΟΠΣ: 4332, με τίτλο: «Δημιουργία και Αναβάθμιση
Υποδομών Πολιτισμού στη Δυτική Αθήνα»,
την πρόταση την οποία πρόκειται να υποβάλλει ο Δήμος Χαϊδαρίου, ως μοναδικός Δικαιούχος, με
τίτλο: «Δημιουργία και Αναβάθμιση Υποδομών Πολιτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου», η οποία περιλαμβάνει παρεμβάσεις
που εντάσσονται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της
ΟΧΕ/ΒΑΑ, οι οποίες αφορούν στην Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας της Περιοχής Παρέμβασης, με ανάδειξη
υφιστάμενων και «νέων» (αναδυόμενων) Πόλων Επισκεψιμότητας και σύγχρονου Πολιτισμού. Ενδεικτικά
αναφέρονται οι παρακάτω παρεμβάσεις:
το Αμφιθέατρο της Στέγης Πολιτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου το οποίο πληρεί τα κριτήρια φιλοξενίας της
Κινηματογραφικής Λέσχης, και λοιπών θεατρικών και μουσικοχορευτικών παραστάσεων, σε συνδυασμό με τις
διαλέξεις του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, με τις κατάλληλες παρεμβάσεις θα εκσυγχρονιστεί και θα αποτελέσει τον
πυρήνα για την αναβάθμιση της πολιτιστικής δραστηριότητας του Δήμου. Στην προτεινόμενη Πράξη, θα
ενσωματωθεί ο «Καθολικός Σχεδιασμός», η προώθηση και ανάπτυξη προσβάσιμων υποστηρικτικών υποδομών,
τεχνολογιών, εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο την άρση των υφιστάμενων εμποδίων σε άτομα με αναπηρία.
η αρμοδιότητα λειτουργίας των προτεινόμενων υποδομών (Αμφιθέατρο της Στέγης Πολιτισμού _ πρώην
Ν.Ε.Λ.Ε.) ανήκει στο Δήμο Χαϊδαρίου (ίδετε ως σχετικό, τον υφιστάμενο ΟΕΥ).
Ημ/νία λήξης υποβολής της πρότασης : 30-09-2020.
Παρακαλείσθε όπως λάβετε Απόφαση ως εξής:
1) Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «Δημιουργία και Αναβάθμιση Υποδομών Πολιτισμού του
Δήμου Χαϊδαρίου», συνολικού προϋπολογισμού έως: 100.000,00 €,
2) Τον ορισμό της κας Συλάκου Μαρίας, Aναπληρώτριας Δ/ντριας Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης & Δικτύων, ως Υπεύθυνης της Πράξης, η οποία εξουσιοδοτείται να αποκτήσει δικαιώματα
πρόσβασης στη Διαχείριση Δελτίων ΕΣΠΑ 2014-2020 (Συμπλήρωση Δελτίου, Υποβολή Δελτίου, Υποβολή Αίτησης
Χρηματοδότησης). Στο πλαίσιο των καθηκόντων της, ως Υπεύθυνου Πράξης, θα περιλαμβάνονται:
η σύνταξη και συνυπογραφή του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και του/των Τεχνικών Δελτίων
Υποέργου/ων,
η σύνταξη και η υποβολή, στις προθεσμίες που προβλέπονται, των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και των
Δελτίων Παρακολούθησης Πράξης,
η επικοινωνία με τη Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής
Αθήνας,
η παροχή στοιχείων και η σύνταξη και υποβολή της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης πράξης.
3) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες, ώστε να υποβληθεί, η εν άνω αναφερόμενη
πρόταση χρηματοδότησης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Στρατηγικού
Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Δικτύων, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 και στη συνέχεια
τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν.4625/2019, το άρθρο 177 του Ν. 4635/2019, το άρθρο 117 του Ν. 4674/2020 & το
άρθρο 21 του Ν. 4690/2020.
Ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων – απαντήσεων.
Ο Πρόεδρος κ. Γ. Αργυρόπουλος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ( τακτικά μέλη) κ.κ. Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη Μπέλα,
Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης , Δήμητρα Δούμουρα, & Θεόδωρος Σπηλιόπουλος, ψήφισαν υπέρ του
θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος (τακτικό μέλος) κ. Απόστολος Θεοφίλης ψήφισε λευκό.

Συνεπώς [επί συμμετεχόντων (8) μελών, σε σύνολο (8) ψηφισάντων, (7) ψήφισαν υπέρ, (1) λευκό ]

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.

Εγκρίνει την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «Δημιουργία και Αναβάθμιση Υποδομών
Πολιτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου», συνολικού προϋπολογισμού έως: 100.000,00 €, στα πλαίσια της
Πρόσκλησης του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.), ως Ενδιάμεσου Φορέα
Διαχείρισης του Ε.Π. «ATTIKH» (Άξονας Προτεραιότητας (06: Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό
Περιβάλλον), Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΣΔΑ_31 / 1093 Α/Α ΟΠΣ: 4332.

2.

Ορίζει την κα Συλάκου Μαρία, Aναπληρώτρια
Δ/ντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης & Δικτύων, ως Υπεύθυνης της Πράξης, η οποία εξουσιοδοτείται να αποκτήσει δικαιώματα
πρόσβασης στη Διαχείριση Δελτίων ΕΣΠΑ 2014-2020 (Συμπλήρωση Δελτίου, Υποβολή Δελτίου, Υποβολή
Αίτησης Χρηματοδότησης).

3.

Στο πλαίσιο των καθηκόντων της, ως Υπεύθυνου Πράξης, θα περιλαμβάνονται:
 -η σύνταξη και συνυπογραφή του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και του/των Τεχνικών Δελτίων
Υποέργου/ων,
 -η σύνταξη και η υποβολή, στις προθεσμίες που προβλέπονται, των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και των
Δελτίων Παρακολούθησης Πράξης,
 -η επικοινωνία με τη Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής
Αθήνας,
 -η παροχή στοιχείων και η σύνταξη και υποβολή της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης πράξης.
4

Εξουσιοδοτεί τον κ. Δημάρχο για τις περαιτέρω ενέργειες, ώστε να υποβληθεί, η εν άνω αναφερόμενη
πρόταση χρηματοδότησης.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 25-09-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)
(Υπογραφές)

