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Από το πρακτικό της με αριθ.  7ης/2020 Έκτακτης - δια περιφοράς  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως :  195 

Θέμα:  Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση κτιρίων που βρίσκονται  

στον Ιστορικό Πύργο “Παλατάκι” για την επανάχρησή τους», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ),  στο πλαίσιο της 

Πρόσκλησης  με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4319/2020 (Αρ. Πρωτ. 5294/2020), στον Άξονα Προτεραιότητας 14: 

«Διατήρηση και Προστασία του περιβάλλοντος- Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (Τ.Σ.)», - 

Έγκριση μελέτης  του έργου. 

 
    Σήμερα την 29η  του μήνα  Οκτωβρίου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Πέμπτη  με ώρα έναρξης στις 
13:00 και  ώρα λήξης στις 15:00, συνήλθε σε έκτακτη - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, 

ύστερα από την υπ΄ πρωτ.: 19979/27-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και 

εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α)  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» β)  την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : Κανόνες τήρησης 

αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, 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.32009/23-5-2020 (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»] 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. 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. Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος) 

8. Θεόδωρος Σπηλιόπουλος  (τακτικό μέλος) 

 

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:   

Ο Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Μιχάλης Σελέκος (τακτικό μέλος).   

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας [σε σύνολο (9) μελών συμμετείχαν 

(8) μέλη] ενημέρωσε τα μέλη ότι, η  με αριθμ.: 19979/27-10-2020 πρόσκληση εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, ως κατεπείγουσα,  καθώς κρίνεται  απαραίτητη η άμεση λήψη απόφασης επί των 

συγκεκριμένων θεµάτων της Η.Δ. για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και κάλεσε τα μέλη να 

αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το κατεπείγον συζήτησης των θεµάτων για την εύρυθµη 

λειτουργία του ∆ήµου και στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
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Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε τα μέλη για το 6
ο
 θέμα της ημερήσιας  διάταξης,  κατόπιν της   27-

10-2020 εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας, προτείνοντας την έγκρισή της, όπως παρακάτω: 

 

    Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ), εκδόθηκε η Πρόσκληση με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4319/2020 (Αρ. Πρωτ. 

5294/2020), για την υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και Προστασία του 

περιβάλλοντος- Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (Τ.Σ.)», ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ταμείο 

Συνοχής. 

 

    Η εν λόγω Πρόσκληση, στοχεύει στην ένταξη και χρηματοδότηση φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου 

Τομέα, για την υλοποίηση έργων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας 

και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται σε σημαντική θέση σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, 

περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα και ειδικότερα σε κτίρια τα οποία αποτελούν ιδιοκτησία των φορέων 

αυτών. 

 

    Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να οδηγούν στην αξιοποίηση και την ανάδειξη των κτιρίων αυτών, ως τουριστικό 

κεφάλαιο της περιοχής και η χρήση τους ως πολιτιστικά / πνευματικά, συνεδριακά, εκθεσιακά κέντρα, χώροι 

δημόσιων υπηρεσιών κ.α. 

 

    Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα υφιστάμενα κτίρια με στόχο την 

εξοικονόμηση ενέργειας, την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μείωση των εκπομπών των αερίων που 

προκαλούν την κλιματική αλλαγή. 

 

    Ο Δήμος Χαϊδαρίου, πρόκειται να προχωρήσει στην υποβολή πρότασης, στο εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, 

με τίτλο «Αποκατάσταση κτιρίων που βρίσκονται στον Ιστορικό Πύργο «Παλατάκι» για την επανάχρησή τους», η 

οποία αφορά την υλοποίηση έργου λειτουργικής αποκατάστασης και αναβάθμισης για την πλήρη επανάχρηση των 

κτιρίων «Παλατάκι», «Ν. Γύζη» και «Ιστορικό» και της οποίας ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσόν των 

2.976.000,00 € (συμπ. Του ΦΠΑ). 

 

Κατόπιν αυτών, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για: 

 

 Την έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση 

κτιρίων που βρίσκονται στον Ιστορικό Πύργο «Παλατάκι» για την επανάχρησή τους», 

 Την αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4319/2020 (Αρ. Πρωτ. 5294/2020), του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ), 

 Την έγκριση της αριθ. 11/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

 Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της 

πρότασης. 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

-την Πρόσκληση με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4319/2020 (Αρ. Πρωτ. 5294/2020), του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) για την υποβολή προτάσεων στον Άξονα 

Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και Προστασία του περιβάλλοντος- Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων 

(Τ.Σ.)» 

- την μελέτη  (Α.Μ. 11/2019) της Τεχνικής Υπηρεσίας του ανωτέρω έργου, συνολικού  προϋπολογισμού  2.976.000,00 €,  

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

-την από 27-10-2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

-τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40  του Ν. 4735/2020  και ισχύει  

 

 και κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων   –  απαντήσεων: ο Πρόεδρος κ. Αργυρόπουλος και οι κ.κ. 

δημοτικοί σύμβουλοι (τακτικά  μέλη)  Εμμανουήλ Πετούσης,  Ελένη Μπέλα,  Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος 

Καρατζαφέρης , Δήμητρα Δούμουρα,  Θεόδωρος Σπηλιόπουλος και Απόστολος Θεοφίλης, ψήφισαν υπέρ του θέματος.  
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Συνεπώς σε σύνολο παρευρισκομένων και ψηφισάντων (8) Μελών  η Οικονομική Επιτροπή, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα 

 

Την αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4319/2020 (Αρ. Πρωτ. 5294/2020), του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) για την υποβολή 

προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και Προστασία του περιβάλλοντος- Προαγωγή της αποδοτικής 

χρήσης των πόρων (Τ.Σ.)», ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. 

. 

Την έγκριση συμμετοχής στο Πρόγραμμα µε την υποβολή πρότασης με τίτλο «Αποκατάσταση κτιρίων που 

βρίσκονται στον Ιστορικό Πύργο “Παλατάκι” για την επανάχρησή τους» και  της μελέτης (Α.Μ. 11/2019) της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του ανωτέρω έργου, συνολικού  προϋπολογισμού  2.976.000,00 €,  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

 

Tην εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Ε. Ντηνιακού, για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο για τις 

ανάγκες υποβολής και υλοποίησης της πρότασης και της χρηματοδότησή της, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της ανωτέρω πρόσκλησης. 

 

                                                                                                        Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                        (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  30-10-2020 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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