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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY
17Η Συνεδρίαση 16-05-2022
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 87/2022
ΘΕΜΑ: Περί εγκρίσεως για την υποβολή πρότασης με τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου
Αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Καισαριανής», συνολικού
προϋπολογισμού 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για
χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΣΑΠ-2022 του Πράσινου
Ταμείου.
Πρακτικό της με αριθμό 17ης/2022 τακτική; δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία θα διεξαχθεί την 16η
του μηνός ΜΑΙΟΥ έτους 2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 08:00 π. μ. στο δημοτικό
κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8859/12-05-2022 έγγραφη
πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της
Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75
παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού
περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του»
(ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και
λειτουργία των δήμων».
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του
Δημάρχου-Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη.
Ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος
1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Γραφίδου Γεσθημανή
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6. Παραγυιού Άννα
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο ΔΕ Διοικητική
Γραμματέα του Δήμου Φιλοπούλου Στυλιανή.
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος
εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 8832/12-05-2022 εισήγηση
της διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος κ. Κωνσταντοπούλου
Βασιλικής η οποία έχει ως εξής :
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συγκεκριμένα το Πράσινο Ταμείο
με την με Α.Π.2479/27.04.2022 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης: ΣΑΠ-2022) για τη
δράση «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) καλεί, σύμφωνα με το συνημμένο
πίνακα, τους επιλέξιμους Δήμους της χώρας, προκειμένου να ενταχθούν στο
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022,
Δράση Σ.Α.Π.
Το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ενισχύει
έργα, δράσεις και άλλες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην περιβαλλοντική
αναβάθμιση των πόλεων και στην πολεοδομική αποκατάσταση και εξισορρόπηση της
επιβάρυνσης που προκαλείται από τη διατήρηση αυθαίρετων κατασκευών,
επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους. Χρηματοδοτεί
δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου οι οποίες επιλέγονται από τις προβλεπόμενες στο
άρθρο 77 του ν. 4495/2017: «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 Α΄) όπως ισχύει.
Ο Άξονας προτεραιότητας του Χρηματοδοτικού Προγράμματος περιλαμβάνει τη
σύνταξη των Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.), το περιεχόμενο των οποίων
πρέπει
να
είναι
σύμφωνο
με
τα
άρθρα
3-7
της
υπ΄αρ.
ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/1100888/887/30-11-2021 απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Β΄5553)
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 121 του Ν.4819/2021 (Α΄129),
υφίσταται ανάγκη εκπόνησης προγράμματος καθορισμού των απαραίτητων
παρεμβάσεων εξασφάλισης προσβασιμότητας των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων,
συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πεζή μετακίνησης, των οδεύσεων διαφυγής,
χώρων εκτόνωσης, σημείων προσωρινής περίθαλψης και σημείων καταφυγής πολιτών
εντός των διοικητικών ορίων των ΟΤΑ, υποχρεωτικά έως και την 31.12.2022.
Το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας περιλαμβάνει:
Α. Παραδοτέο Π.1. – Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης.
Στο Παραδοτέο Π.1. περιλαμβάνονται:
1. Τεχνική Έκθεση περιγραφής / ανάλυσης και αξιολόγησης της υφιστάμενης
κατάστασης ως προς την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους υπαίθριους
δημόσιους χώρους και στα δημόσια κτίρια.
Β. Παραδοτέο Π.2. – Πρόταση.
Στο Παραδοτέο Π.2. περιλαμβάνονται:
1. Τεχνική Έκθεση περιγραφής των προτεινόμενων παρεμβάσεων ως προς την
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εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους υπαίθριους δημόσιους χώρους και
στα δημόσια κτίρια.
2. Χάρτες του Δήμου όπου σημειώνονται τα σημεία, οι οδεύσεις και οι
προτεινόμενες διαδρομές που απαιτείται να γίνουν παρεμβάσεις ώστε να
καταστούν προσβάσιμες.
3. Χρονοδιάγραμμα και προγραμματισμός υλοποίησης των οριζόμενων από το
Σ.Α.Π. απαιτούμενων διαμορφώσεων και κατασκευών.
Ο Δήμος Καισαριανής στο πλαίσιο της προαναφερθείσας πρόσκλησης βάσει του
σχετικού οδηγού του Πράσινου Ταμείου, δικαιούται την υποβολή πρότασης με
μέγιστο προϋπολογισμό 37.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ο οποίος
καθορίστηκε αποκλειστικά με πληθυσμιακά κριτήρια.
Σύμφωνα επίσης με τον Οδηγό διαχείρισης το επιχειρησιακό σχέδιο που θα
υλοποιηθεί, υποβάλλεται υποχρεωτικά στο Πράσινο Ταμείο και η ύπαρξή του ενδέχεται
να αποτελεί προϋπόθεση για την χρηματοδότηση της παρεμβάσεων για την επίτευξη
της προσβασιμότητας στους δημόσιους χώρους στο μέλλον.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α') με τίτλο
«Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και
σύμφωνα με το άρθρο 117, παράγραφος 2 αυτού, στις αρμοδιότητες της Οικονομικής
Επιτροπής περιήλθε η λήψη αποφάσεων για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του
Δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και
αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και
οποιουδήποτε άλλου φορέα.
Παρακαλούμε
απόφαση για:

όπως

λάβετε

Α.
Την
υποβολή
πρότασης
με
τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής
προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Καισαριανής», συνολικού προϋπολογισμού
37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της
πρόσκλησης με κωδικό ΣΑΠ-2022 του Πράσινου Ταμείου.
Β. Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την εγγραφή της εν λόγω πρότασης
στον προϋπολογισμό του Δήμου, εφόσον αυτή εγκριθεί.
Γ. Την κάλυψη του επιπλέον ποσού από ίδιους πόρους του Δήμου, στην περίπτωση
που ο προϋπολογισμός της υποβαλλόμενης πρότασης είναι μεγαλύτερος από το
ανώτατο ποσό χρηματοδότησης με βάση τον οδηγό του Πράσινου Ταμείου .

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.
3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλείται η Οικονομική
Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη :
 Την εισήγηση
Περιβάλλοντος

της

της

διευθύντριας

Τεχνικών

Υπηρεσιών

και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α)Εγκρίνει την υποβολή πρότασης με τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής
προσβασιμότητας
(Σ.Α.Π.)
στο
Δήμο
Καισαριανής»,
συνολικού
προϋπολογισμού 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για
χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΣΑΠ-2022 του Πράσινου
Ταμείου.
Β)Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την εγγραφή της εν λόγω πρότασης
στον προϋπολογισμό του Δήμου, εφόσον αυτή εγκριθεί.
Γ)Την κάλυψη του επιπλέον ποσού από ίδιους πόρους του Δήμου, στην
περίπτωση που ο προϋπολογισμός της υποβαλλόμενης πρότασης είναι
μεγαλύτερος από το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης με βάση τον οδηγό του
Πράσινου Ταμείου .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 87/2022
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Γραφίδου Γεσθημανή
6. Παραγυιού Άννα

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καισαριανή
16/05/2022
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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