
           Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 6334/22.02.2019 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

  από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 5ης Τακτικής Συνεδρίασης 

                του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  059/2019                                                                          ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για την αποδοχή συμμετοχής 

στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα 

προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές  

υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με 

τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση 

αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» 

  

Σήμερα την 21η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5511/15.02.2019 πρόσκληση του Προέδρου κ. 

Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο 

και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  15.02.2019. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                                                            

                                                                                        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ,  

ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒAΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΖΩΤΙΑΔΗΣ ΖΩΤΟΣ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΙΧΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 28, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος, κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του θέματος της 

ημερήσιας διάταξης 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Φεγγερός Β., Σταματόπουλος Γ., Κουτσιανάς Π. & Χρόνης 

Γ. παρευρέθηκαν στη συζήτηση του 1ου θέματος εκτός ημερησίας διατάξεως και αποχώρησαν 

στα υπόλοιπα της Συνεδρίασης και μέχρι πέρατος αυτής. Ο Γραμματέας Δ.Σ. κ. Τσακανίκας Α. 

αποχώρησε πριν από τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως και μέχρι 

πέρατος αυτής. 

                 ******************* 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης 

για την αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας: 

«Κοινωνικές και πολιτιστικές  υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο 

«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων». 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 5852/19.02.2019 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας ενημερώνουμε ότι: 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1) Του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α/08-06-06). 

2) Το N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) 

3) Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

4) Το Π.Δ. 99/2017 (Α΄141) «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας 

των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών 

προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων», 

5) Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

6) Της λοιπής νομοθεσίας εκτέλεσης έργων. 

και αφού λάβετε υπόψη: 
       Την με αρ. πρωτοκ. 2225/14.01.2019 (ΑΔΑ:6ΠΕΜ465ΧΘ7-ΙΟ4) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του 

Υπουργείου Εσωτερικών/Γενική Δ/νση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & 

Αναπτυξιακής Πολιτικής/Δ/νση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής/Τμήμα 

Αναπτυξιακών προγραμμάτων και Διαχείρησης Π.Δ.Ε προς τους Δήμους της Χώρας για την 

υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που 

αφορά στην «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των 
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Δήμων». 

       Η πρόσκληση αφορά τη χρηματοδότηση των Δήμων της χώρας για την κατασκευή, 

επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων καθώς και για κάθε άλλη 

συναφή δράση αυτών, που στόχο έχει τη βελτίωση των εν λόγω υποδομών, και την 

αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του ερασιτεχνικού και 

μαζικού αθλητισμού.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πρόσκληση:  

 Άρθρο 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «Ο συνολικός προϋπολογισμός της 

πρόσκλησης ανέρχεται σε 50.000.000,00 ευρώ (€). ………………………….: • Κάθε 

Δικαιούχος έχει δικαίωμα μόνο μίας (1) Αίτησης, με το συνολικό ανώτατο ποσό 

χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα να ανέρχεται σε 600.000 €. • Κάθε Αίτηση μπορεί 

να περιλαμβάνει έως δύο (2) κύρια υποέργα, με ελάχιστο προϋπολογισμό κύριου 

υποέργου τα 30.000 €» 

 Άρθρο 5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ «Το αίτημα 

ένταξης συνοδεύεται από: • Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου περί 

αποδοχής της συμμετοχής στο Πρόγραμμα, η οποία λαμβάνεται στη συνεδρίαση του 

οργάνου με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών». 

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε: 

1) Την αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Ιλίου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» 

στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και 

δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση 

αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»  

2) Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το ως άνω πρόγραμμα δεν 

επαρκεί για το έργο/προμήθεια εξ ολοκλήρου, η οικονομική διαφορά που 

ενδεχομένως θα προκύψει θα καλυφθεί με ίδιους πόρους του Δήμου Ιλίου ή από 

άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης   

                                            ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                

  Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,                                                          

                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Αποδέχεται τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» στον άξονα 

προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με 

τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων». 

Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το ως άνω πρόγραμμα δεν επαρκεί 

για το έργο/προμήθεια εξ ολοκλήρου, η οικονομική διαφορά που ενδεχομένως θα 
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προκύψει θα καλυφθεί με ίδιους πόρους του Δήμου Ιλίου ή από άλλο χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα. 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

              

          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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