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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης αποδοχής των όρων συμμετοχής
και υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, πρόσκληση ΑΤ06 “Αστική
Αναζωογόνηση”, με τίτλο “Παρεμβάσεις βελτίωσης και
ανασυγκρότησης αστικού περιβάλλοντος στο Δήμο
Παπάγου-Χολαργού”.
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Χολαργός σήμερα την 18η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη, ώρα
10.00 π.μ. και μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής
μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ .Ά/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1, ύστερα από
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 13-11-2020, συνήλθε σε
Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:
Παρόντες

Απόντες

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, Πρόεδρος
Μιχάλης Τράκας
Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου
Γεώργιος Ανυφαντής
Χρήστος Πετράκης
Νικόλαος Καραγιάννης
Μιχάλης Υφαντής
Χαράλαμπος Στάικος
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.
Η Πρόεδρος κ. Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών
την από 11-11-2020 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού &
Ανάπτυξης για τη λήψη απόφασης αποδοχής των όρων συμμετοχής και υποβολής
αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, πρόσκληση ΑΤ06
“Αστική Αναζωογόνηση”, με τίτλο “Παρεμβάσεις βελτίωσης και ανασυγκρότησης
αστικού περιβάλλοντος στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού”, ως ακολούθως:
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 14576/24.07.2020 Πρόσκληση (ΑΤ06) του Υπουργείου
Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν να υποβάλλουν πρόταση χρηματοδότησης
στο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, άξονα προτεραιότητας “Ποιότητα ζωής
και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών” και τίτλο
“Αστική Αναζωογόνηση”.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Μέτρο
IV και V, οι Δήμοι των περιφερειακών ενοτήτων Αττικής, έχουν τη δυνατότητα να
προτείνουν και να χρηματοδοτηθούν για παρεμβάσεις αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού,
αποκατάστασης και επανάχρησης κτιρίων για την αξιοποίηση της δημοτικής
περιουσίας, καθώς και για δράσεις και παρεμβάσεις βιώσιμης και ολοκληρωμένης
ανάπτυξης των αστικών περιοχών και του οικιστικού περιβάλλοντος.
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Σύμφωνα με την εν λόγω Πρόσκληση, κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα να
υποβάλλει μια (1) αίτηση χρηματοδότησης, με μέγιστο συνολικό αριθμό δύο (2)
κύριων υποέργων και ανώτατο ποσό χρηματοδότησης έως 10.000.000,00 € (προ
Φ.Π.Α). λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα προαπαιτούμενα της εν λόγω πρόσκλησης.
Με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου
αλλά και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, ο Δήμος ΠαπάγουΧολαργού δύναται να μετάσχει στην συγκεκριμένη πρόσκληση, υποβάλλοντας αίτημα
χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο “Παρεμβάσεις βελτίωσης και
ανασυγκρότησης αστικού περιβάλλοντος Δήμου Παπάγου-Χολαργού” η οποία θα
περιλαμβάνει τα εξής δυο (2) υποέργα:
Υποέργο 1ο : Κατασκευή κολυμβητηρίου στο Αθλητικό Κέντρο Χολαργού
Υποέργο 2ο : Βιοκλιματική Ανάπλαση παραδρόμου Λ.Μεσογείων
Φάση Α΄: Σύνταξη μελετών εφαρμογής και συγκεκριμένα:
•

o Υδραυλική

•

o Αρχιτεκτονική

•

o Φυτοτεχνική

•

o Συγκοινωνιακή

•

o Ηλεκτρομηχανολογική

•

o ΣΑΥ/ ΦΑΥ και Τεύχη Δημοπράτησης

Φάση Β΄: Κατασκευή Έργου
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 22766/09.04.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών ΟικονομικώνΑνάπτυξης και Επενδύσεων-Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ειδικό
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών
Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» (Β 1386)
2. την υπ’ αριθ. πρωτ.14576/24.07.2020 Πρόσκληση ΑΤ06 του ανωτέρω
χρηματοδοτικού προγράμματος με τίτλο “Αστική Αναζωογόνηση”
3. την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων
Εισηγούμαστε:
α) την αποδοχή των όρων συμμετοχής και την υποβολή αιτήματος
χρηματοδότησης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ”, Πρόσκληση ΑΤ06 “Αστική Αναζωογόνηση” του Υπουργείου
Εσωτερικών του άξονα προτεραιότητας “Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία
των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών” και τίτλο πράξης “Παρεμβάσεις
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βελτίωσης και ανασυγκρότησης αστικού περιβάλλοντος Δήμου ΠαπάγουΧολαργού”,
β) την αποδοχή συνολικού ανώτατου ποσού χρηματοδότησης έως 10.000.000,00 €
πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με όσα προβλεφθούν στο σχετικό Τεχνικό Δελτίο Έργου,
γ) την κάλυψη της οικονομικής διαφοράς που θα προκύψει από ιδίους πόρους του
Δήμου ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, στην περίπτωση που ο συνολικός
προϋπολογισμός της αίτησης είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το
Πρόγραμμα,
δ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, για την
υπογραφή των σχετικών τεχνικών δελτίων και κάθε απαιτούμενου εγγράφου για την
υποβολή της πρότασης και την αποδοχή της αιτούμενης χρηματοδότησης.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη της:
•
•
•

Την εισήγηση της Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Εγκρίνει:
α) την αποδοχή των όρων συμμετοχής και την υποβολή αιτήματος
χρηματοδότησης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ”, Πρόσκληση ΑΤ06 “Αστική Αναζωογόνηση” του Υπουργείου
Εσωτερικών του άξονα προτεραιότητας “Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία
των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών” και τίτλο πράξης “Παρεμβάσεις
βελτίωσης και ανασυγκρότησης αστικού περιβάλλοντος Δήμου ΠαπάγουΧολαργού”,
β) την αποδοχή συνολικού ανώτατου ποσού χρηματοδότησης έως 10.000.000,00 €
πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με όσα προβλεφθούν στο σχετικό Τεχνικό Δελτίο Έργου,
γ) την κάλυψη της οικονομικής διαφοράς που θα προκύψει από ιδίους πόρους του
Δήμου ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, στην περίπτωση που ο συνολικός
προϋπολογισμός της αίτησης είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το
Πρόγραμμα,
δ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, για την
υπογραφή των σχετικών τεχνικών δελτίων και κάθε απαιτούμενου εγγράφου για την
υποβολή της πρότασης και την αποδοχή της αιτούμενης χρηματοδότησης.
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Η Πρόεδρος

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη
Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.

Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου
Χρήστος Πετράκης
Μιχάλης Υφαντής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
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