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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό τη̋ υπ’ αριθμ. 20η̋ Τακτική̋ Συνεδρίαση̋ του Δημοτικού
Συμβουλίου Ιλίου
Αριθ. Απόφαση̋ 227/2019

ΘΕΜΑ
Λήψη

απόφαση̋

για

την

υποβολή

αιτήματο̋

χρηματοδότηση̋ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
μέσω τη̋ Πρόσκληση VIII στον άξονα προτεραιότητα̋
«Κοινωνικέ̋

και

Πολιτιστικέ̋

υποδομέ̋

και

δραστηριότητε̋

των Δήμων» με τίτλο «Εκπόνηση

μελετών

υλοποίηση

και

μέτρων

και

μέσω

πυροπροστασία̋ στι̋ σχολικέ̋ μονάδε̋ τη̋ χώρα̋»
Σήμερα την 17η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.30 μ.μ. το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο
«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48410/11.10.2019 πρόσκληση του
Προέδρου κ. Χαραλαμπόπουλου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και
επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλου̋ του̋ Δημοτικού̋ Συμβούλου̋ την
11.10.2019.
Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.:ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,

ΛΙΟΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ,
ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΚΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Δ.Σ.: ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών
βρέθηκαν παρόντα 40, ο Πρόεδρο̋ κο̋ Χαραλαμπόπουλο̋ Ιωάννη̋, εισέρχεται αμέσω̋ στην
εξέταση του 16ου θέματο̋ τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋.

*******************
Ο Πρόεδρο̋ του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλο̋ Ιωάννη̋ εισάγει στο
Συμβούλιο για συζήτηση το 16ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ που αφορά την λήψη απόφαση̋ για
την υποβολή αιτήματο̋ χρηματοδότηση̋ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ μέσω τη̋ Πρόσκληση
VIII στον άξονα προτεραιότητα̋ «Κοινωνικέ̋ και Πολιτιστικέ̋ υποδομέ̋ και δραστηριότητε̋ των
Δήμων» με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσω πυροπροστασία̋ στι̋
σχολικέ̋ μονάδε̋ τη̋ χώρα̋».
Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 46147/08.10.2019 έγγραφο τη̋
Διεύθυνση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:
«Σα̋ ενημερώνουμε ότι:
Σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋:
(1)

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

(2)

Το N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική τη̋ Αυτοδιοίκηση̋ και τη̋ Αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋
- Πρόγραμμα Καλλικράτη̋» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010)

(3)

Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση τη̋ διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλε̋ διατάξει̋».

(4)

Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχέ̋ δημοσιονομική̋ διαχείριση̋ και εποπτεία̋
(ενσωμάτωση τη̋ Οδηγία̋ 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλε̋ διατάξει̋»

(5)

Του Ν. 4250/2014 «Διοικητικέ̋ Απλουστεύσει̋ - Καταργήσει̋, Συγχωνεύσει̋ Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπέ̋ ρυθμίσει̋» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,

(6)

Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιε̋ Συμβάσει̋ Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στι̋ Οδηγίε̋ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),

(7)

Τη̋ λοιπή̋ νομοθεσία̋ εκτέλεση̋ έργων.

και αφού λάβετε υπόψη:
1.

Την με αρ. πρωτοκ. 29816/18-04-2019 (ΑΔΑ: 64ΣΗ465ΧΘ7-Υ5Μ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VΙΙΙ του
Υπουργείου Εσωτερικών/ Γενική Δ/νση Οικονομικών Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ &
Αναπτυξιακή̋ Πολιτική̋ / Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείριση̋ Π.Δ.Ε. για
την Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότηση̋ στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα
προτεραιότητα̋ «Κοινωνικέ̋ και πολιτιστικέ̋ υποδομέ̋ και δραστηριότητε̋ των
δήμων» με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσω
πυροπροστασία̋ στι̋ σχολικέ̋ μονάδε̋ τη̋ χώρα̋».

2.

Με την ω̋ άνω πρόσκληση καλούνται οι δήμοι τη̋ xώρα̋ για την υποβολή προτάσεων
προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά στη σύνταξη
μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασία̋ στι̋ σχολικέ̋ μονάδε̋ που
υπάγονται στη χωρική του̋ αρμοδιότητα.. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 5. ΟΔΗΓΙΕΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ τη̋ πρόσκληση̋ « ……Το αίτημα
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ένταξη̋ συνοδεύεται από: • Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την υποβολή αιτήματο̋
χρηματοδότηση̋ η οποία λαμβάνεται στη συνεδρίαση του οργάνου με την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών. Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότηση̋
από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την εκτέλεση των ενεργειών που προβλέπονται από την
παρούσα Πρόσκληση, το αρμόδιο συλλογικό όργανο θα πρέπει να δηλώνει στην παραπάνω
απόφασή του, ότι θα καλύψει με ιδίου̋ πόρου̋ ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την
οικονομική διαφορά που προκύπτει».
3.

Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των δήμων τη̋ χώρα̋ για:
Α) Τη σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασία̋ - σχεδίων κάτοψη̋ και τεχνικών
περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασία̋,
Β) Την επικαιροποίηση παλαιών μελετών
Γ) Τη σύνταξη και παράδοση των τευχών δημοπράτηση̋ για την υλοποίηση των
προβλεπόμενων στη μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασία̋
Δ) Την υλοποίηση και τη συντήρηση μέτρων και μέσων εγκεκριμένη̋ μελέτη̋
πυροπροστασία̋

4.

Ο συνολικό̋ προϋπολογισμό̋ τη̋ Πρόσκληση̋ ανέρχεται σε 55.000.000 ευρώ.
Το ανώτατο ποσό χρηματοδότηση̋ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ανά κατηγορία
για κάθε σχολική μονάδα καθορίζεται ω̋ ακολούθω̋:
Για τι̋ ανωτέρω περιπτώσει̋ Α, Β, Γ:
Νηπιαγωγεία-Ολιγοθέσια Δημοτικά (Μονοθέσια, Διθέσια, Τριθέσια) 1.000€
Δημοτικά με λειτουργικότητα έω̋ και 6/θέσιο 1.500€
Δημοτικά με λειτουργικότητα από 7/θέσιο και άνω, Γυμνάσια - Λύκεια 2.000€
Για την ανωτέρω περίπτωση Δ:
Νηπιαγωγεία- Ολιγοθέσια Δημοτικά (Μονοθέσια, Διθέσια, Τριθέσια) 1.500€
Δημοτικά με λειτουργικότητα έω̋ και 6/θέσιο 2.000€
Δημοτικά με λειτουργικότητα από 7/θέσιο και άνω, Γυμνάσια - Λύκεια 3.000€

5.

Το πρόγραμμα υλοποιείται έω̋ την 31η Δεκεμβρίου 2020, με δυνατότητα παράταση̋ σε
περιπτώσει̋ δικαιολογημένων αιτημάτων των δήμων. Η παράταση δίνεται με απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών.

Παρακαλούμε όπω̋ αποφασίσετε:
(1)

Την υποβολή αιτήματο̋ χρηματοδότηση̋ του Δήμου μα̋ από το πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» μέσω τη̋ Πρόσκληση̋ VIII στον άξονα προτεραιότητα̋ «Κοινωνικέ̋
και πολιτιστικέ̋ υποδομέ̋ και δραστηριότητε̋ των δήμων» με τίτλο: «Εκπόνηση
μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσω πυροπροστασία̋ στι̋ σχολικέ̋ μονάδε̋
τη̋ χώρα̋».

Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότηση̋ από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την
εκτέλεση των ενεργειών που προβλέπονται από την παρούσα Πρόσκληση, η οικονομική
διαφορά που θα προκύψει θα καλυφθεί με ιδίου̋ πόρου̋ ή από άλλο χρηματοδοτικό
πρόγραμμα.»
Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋

(2)

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την υποβολή αιτήματο̋ χρηματοδότηση̋ του Δήμου μα̋ από το πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» μέσω τη̋ Πρόσκληση̋ VIII στον άξονα προτεραιότητα̋ «Κοινωνικέ̋ και
πολιτιστικέ̋ υποδομέ̋ και δραστηριότητε̋ των δήμων» με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και
υλοποίηση μέτρων και μέσω πυροπροστασία̋ στι̋ σχολικέ̋ μονάδε̋ τη̋ χώρα̋».
Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότηση̋ από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την
εκτέλεση των ενεργειών που προβλέπονται από την παρούσα Πρόσκληση, η οικονομική
διαφορά που θα προκύψει θα καλυφθεί με ιδίου̋ πόρου̋ ή από άλλο χρηματοδοτικό
πρόγραμμα.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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