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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

54/2018 
από το πρακτικό της 4

ης
/ 30.03.2018 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 12
ο
: Έγκριση υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 5133/23-02-2018 του 

Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές 

υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων 

& αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις». 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Παρασκευή 30.03.2018, ώρα 6:00 μ.μ., 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 2207/26.03.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου Μάρκου, που δημοσιεύθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους 

Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 

67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος  

2. Αργυρούλης Ιωάννης 3. Γιάνναρος Γεώργιος 
4. Γιαννουλέα Χριστίνα 5. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

6. Κασίδας Ιωάννης 7. Κούκας Γεώργιος 

8. Λέτσιος Βασίλειος 9. Μπάτσικας Βασίλειος 

10. Μπεϊνάς Αντώνιος 11. Σιμούλης Θωμάς 

12. Σκαρκάλης Χρήστος 13. Σμυρλής Βασίλειος 

14. Ριζούλης Στέφανος 15. Σουλιώτης Θεόδωρος 

16. Τσιώνης Αστέριος 17. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

Απόντες 

18. Αγγελακόπουλος Ρίζος 19. Αναστασίου Ιωάννης 

20. Βατζιάς Αντίγονος 21. Ζιούλη Αναστασία 

22. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 23. Μασούρας Γεώργιος 

24. Καλαγιάς Γρηγόριος
1
 25. Ολύμπιος Αθανάσιος 

26. Σκαπέτης Αντώνιος 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1
 Κατέθεσε επιστολή που αναφέρει τους λόγους αποχής της παράταξης «Δώτιον Πεδίον» από τη συνεδρίαση. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
ΑΔΑ: ΩΔΖ7Ω6Ι-2ΣΒ



Σελίδα 2 από 4 

Λήξη συνεδρίασης, Παρασκευή 30/03/2018 ώρα 21:15 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Κολοβός 

Νικόλαος (Καστρίου), Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας 

Σωτήριος (Σωτηρίτσας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:  

 

Θέμα  12
ο
: Έγκριση υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 5133/23-02-2018 του 

Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και 

πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση 

σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα 

εξής: 

 

«Στις 23/02/2018, το Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης  Π.Δ.Ε. της Δ/νσης Οικονομικής & 

Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών εξέδωσε την υπ’ αρ. πρωτ. 5133/23-02-2018 (ΑΔΑ: 

6Ο9Ψ465ΧΘ7-ΑΓΡ) πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και 

δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και 

λοιπές δράσεις». 

 

Η δράση αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων 

χώρων, καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης, που στόχο έχει τη βελτίωση των υποδομών της Α/βαθμιας 

και Β/βαθμιας εκπαίδευσης και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της 

εκπαίδευσης.  

 

Στην πρόσκληση διευκρινίζονται ότι οι επιλέξιμες δαπάνες είναι: 

 Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων. 

 Συναφείς δράσεις (ενδεικτικά αναφέρονται): 
 Κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση των 

μαθητών στον χώρο του σχολείου,  

 Παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των μαθητών κατά την 

προσέλευση και πρόσβαση στα σχολικά κτίρια, ήτοι διαγραμμίσεις οδών, τοποθέτηση 

ανακλαστικών οδοστρώματος και εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων περιορισμού της 

ταχύτητας των οχημάτων και πινακίδων σήμανσης. 

 

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες των δράσεων που αφορούν στη συνολική ενεργειακή αναβάθμιση των 

σχολικών κτιρίων. Επιπλέον, δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες των δράσεων που εμπίπτουν στην άσκηση των 

αρμοδιοτήτων των σχολικών επιτροπών. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 50.000.000 ευρώ. Καθορίζεται ανώτατο ποσό 

χρηματοδότησης ανά δικαιούχο (Δήμο), το οποίο για τον Δήμο Αγιάς διαμορφώνεται στο ποσό των 

44.600,00€.  
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Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης, o Δήμος μας προτίθεται να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησής του 

για την επισκευή και την συντήρηση των σχολικών κτιρίων του δήμου και την υλοποίηση του έργου: 

«Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Αγιάς» συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ.  
 

Το επιπλέον ποσό του προϋπολογισμού, πέραν των 44.600,00 ευρώ που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, δηλαδή το ποσό των 15.400,00 ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «ΚΑΠ για 

Συντήρηση και Επισκευή σχολικών κτιρίων του Δήμου Αγιάς».  

 

Είναι γνωστό ότι τα σχολικά κτίρια του Δήμου μας αντιμετωπίζουν  σημαντικά προβλήματα και κρίνεται 

απαραίτητη η συντήρηση και η επισκευή τους.  

 

Σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση, για την υποβολή αιτήματος ένταξης απαιτείται απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου για την αποδοχή της χρηματοδότησης, η οποία λαμβάνεται στη συνεδρίαση του οργάνου με την 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Στην περίπτωση δε που το ποσό χρηματοδότησης από το 

πρόγραμμα δεν επαρκεί για την εκτέλεση του έργου εξολοκλήρου, το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να 

δηλώνει στην απόφασή του ότι θα καλύψει με ίδιους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την 

οικονομική διαφορά που προκύπτει. 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι με απόφασή σας: 

 

Α. Να αποδεχτείτε τη χρηματοδότηση του Δήμου Αγιάς και τους όρους της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 

5133/23-02-2018 του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και 

πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών 

κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».  

 

Β. Να εγκρίνετε την υποβολή αιτήματος ένταξης στην Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 5133/23-02-2018 του 

Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές 

και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων 

και λοιπές δράσεις», για τη χρηματοδότηση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου 

Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00€ ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

 

Γ. Να βεβαιώσετε ότι η οικονομική διαφορά που προκύπτει – δεδομένου ότι το ποσό χρηματοδότησης από το 

πρόγραμμα δεν επαρκεί για την εκτέλεση του έργου εξολοκλήρου - θα καλυφθεί από το Δήμο Αγιάς και 

συγκεκριμένα από το πρόγραμμα «ΚΑΠ για Συντήρηση και Επισκευή σχολικών κτιρίων του Δήμου 

Αγιάς».  
 

Δ. Να εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για την 

υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη του φακέλου 

υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου».  

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

- την υπ’ αρ. πρωτ. 5133/23-02-2018 (ΑΔΑ: 6Ο9Ψ465ΧΘ7-ΑΓΡ) πρόσκληση του Τμήματος 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης Π.Δ.Ε. της Διεύθυνσης Οικονομικής και 

Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης 

στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές 

υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & 

αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»,  

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  
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Α. Αποδεχόμαστε τη χρηματοδότηση του Δήμου Αγιάς και τους όρους της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 

5133/23-02-2018 του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και 

πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών 

κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».  

 

Β. Εγκρίνουμε την υποβολή αιτήματος ένταξης στην Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 5133/23-02-2018 του 

Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές 

και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων 

και λοιπές δράσεις», για τη χρηματοδότηση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων 

Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00€ ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

 

Γ. Βεβαιώνουμε ότι η οικονομική διαφορά που προκύπτει, δεδομένου ότι το ποσό χρηματοδότησης από το 

πρόγραμμα δεν επαρκεί για την εξολοκλήρου εκτέλεση του έργου, θα καλυφθεί από το Δήμο Αγιάς και 

συγκεκριμένα από το πρόγραμμα «ΚΑΠ για Συντήρηση και Επισκευή σχολικών κτιρίων του Δήμου 

Αγιάς».  

 

Δ. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για την 

υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη του φακέλου 

υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και υλοποίηση 

του προτεινόμενου έργου.  

 

Ε. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον 

ενέργειες.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 54/2018. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  
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