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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Πέμπτη 19/12/2019 ώρα 23:15. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 20.12.2019  

Αριθμ. πρωτ.: 13806 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

                                    Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

216/2019 
από το πρακτικό της 15ης/ 19.12.2019 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα 9ο : Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης στον Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές 

υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την 

πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

ΙΙ» στην Πρόσκληση ΙΧ του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. πρωτ. 29878/18-04-2019 για τη 

χρηματοδότηση της πράξης: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και 

εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς». 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 19.12.2019, ώρα 18:00, συνήλθε 

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

13404/15.12.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, 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 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18. 

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

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)  

2. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αλεξανδρίδου Βασιλική 

4. Αναστασίου Ιωάννης 5. Γαλλής Γεώργιος1 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Ευσταθίου Ηλίας 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος2 9. Κασίδας Ιωάννης3 

10. Κορδίλας Δημήτριος 11. Καφετσιούλης Απόστολος 

12. Κρανιώτης Ευάγγελος 13. Μακροβασίλης Βασίλειος 

14. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 15. Μπαρμπέρης Πέτρος 

16. Μπατζιόλας Ζάχος 17. Μπελιάς Αντώνιος 

18. Ντάγκας Νικόλαος 19. Ολύμπιος Αθανάσιος 

20. Σκαρκάλης Χρήστος 21. Σωτηρίου Βασίλειος 

22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 23. Τσιαγκάλης Νικόλαος 

24. Τσιντζιράκος Ιωάννης 25. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

26. Κατσιάβας Αστέριος 27. Σμυρλής Βασίλειος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 
2 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης 
3 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Ζιμπής Κων/νος (Σκήτης), Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), 

Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Νάστου Ευαγγελία (Μαρμαρίνης), Πατσαβούρας Ιωάννης 

(Μεταξοχωρίου), Τζίκας Χρήστος (Σκλήθρου) και Τσιντζιράκος Βασίλειος (Μελιβοίας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός και Αλέξανδρος Ντελής. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

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

 

 

Θέμα 9ο : Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης στον Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και 

πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και 

χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» του 

Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στην Πρόσκληση ΙΧ του Υπουργείου Εσωτερικών με 

αριθ. πρωτ. 29878/18-04-2019 για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Κατασκευή ραμπών και 

χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του 

Δήμου Αγιάς». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πέτρος Μπαρμπέρης, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Ισότητας και Νεολαίας, 

που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

Το Τμήμα Αναπτυξιακών προγραμμάτων και διαχείρισης Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών εξέδωσε την 

με αριθ. πρωτ. 29878/18-04-2019 Πρόσκληση ΙΧ με την οποία καλούνται οι Δήμοι της χώρας, όπως 

περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ της Πρόσκλησης, για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου 

να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» που αφορά στην κατασκευή ή προκατασκευή και 

τοποθέτηση ραμπών πρόσβασης των ΑμεΑ, καθώς και στην κατασκευή χώρων υγιεινής για την 

εξυπηρέτηση των ΑμεΑ, στις σχολικές μονάδες που υπάγονται στη χωρική τους αρμοδιότητα.  

 

Βασικό στόχο αποτελεί η διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των ΑμεΑ στους χώρους των σχολείων.  

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 35.000.000,00 ευρώ. Το ανώτατο ποσό 

χρηματοδότησης για κάθε σχολική μονάδα (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια) των δήμων 

καθορίζεται σε 500€ για την κατασκευή ή προκατασκευή και τοποθέτηση ραμπών και 2.500€ για την 

κατασκευή χώρων υγιεινής. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν σε δράσεις κατασκευής ή προκατασκευής και 

τοποθέτησης ραμπών πρόσβασης των ΑμεΑ, καθώς και κατασκευής χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση 

των ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβασή τους στους 

χώρους των σχολείων. Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω κατασκευές θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες 

τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και σύμφωνα με τη 

νομοθεσία για την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ σε δημόσια κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ. Μη επιλέξιμες 

δαπάνες θεωρούνται οι δαπάνες από τυχόν εκπόνηση σχετικών μελετών.  

 

Για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, 

η οποία λαμβάνεται στη συνεδρίαση του οργάνου με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Στην 

περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την εκτέλεση του έργου εξ’ 

ολοκλήρου, το αρμόδιο συλλογικό όργανο θα πρέπει να δηλώνει στην παραπάνω απόφασή του, ότι θα 

καλύψει με ίδιους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που προκύπτει.  
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Κυρίαρχη μέριμνα του Δήμου είναι η εξάλειψη, η αποκατάσταση και η αποτροπή ανισοτήτων μεταξύ 

ατόμων με ή χωρίς αναπηρίες. Ο Δήμος, λαμβάνοντας υπόψη τις ελλείψεις που διαθέτει όσον αφορά τις 

προσβάσιμες από ΑμέΑ κτιριακές υποδομές και την ισχύουσα νομοθεσία, θέτει ως προτεραιότητα την 

υλοποίηση δράσεων στην κατεύθυνση της βελτίωσης της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ και των 

εμποδιζόμενων ατόμων σε όλα τα κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες ή αποτελούν χώρους εκπαίδευσης, 

άθλησης, πολιτισμού και γενικά συνάθροισης κοινού.  

 

Απώτερος στόχος είναι η ολοκλήρωση της αλυσίδας προσβασιμότητας με μια σειρά αλληλεξαρτώμενων και 

αλληλοσυμπληρούμενων παρεμβάσεων που διασφαλίζουν την αυτονομία, άνεση και ασφάλεια των ΑμεΑ 

και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων. 

 

Για το σκοπό αυτό προτείνεται να υποβληθεί πρόταση στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για τη 

χρηματοδότηση της πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ».  

 

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή ραμπών, για την γεφύρωση της υψομετρικής διαφοράς από τον 

περιβάλλοντα χώρο στην κεντρική είσοδο, στις σχολικές μονάδες που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Κατασκευή ραμπών 

Α/Α Σχολική Μονάδα 

1.  1ο Δημοτικό Σχολείο Αγιάς 

2.  1ο Νηπιαγωγείο Αγιάς 

3.  2ο Νηπιαγωγείο Αγιάς 

4.  Δημοτικό Σχολείο Ανάβρας 

5.  Νηπιαγωγείο Ανάβρας 

6.  Δημοτικό Σχολείο Δήμητρας 

7.  Νηπιαγωγείο Στομίου 

8.  Νηπιαγωγείο Ομολίου 

 

Οι χώροι των προαναφερόμενων κτιρίων διαμορφώνονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η κατακόρυφη 

προσπέλαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Για το σκοπό αυτό, οι υφιστάμενες υψομετρικές διαφορές 

καλύπτονται με εξωτερικές μόνιμες (σταθερές) ράμπες ήτοι με βατά κεκλιμένα επίπεδα που επιτρέπουν την 

προσπέλαση ατόµων ή / και αµαξιδίων, συνδέοντας τις δύο επιφάνειες διαφορετικής στάθµης.  

 

Προβλέπεται ακόμη η κατασκευή χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ, στις σχολικές μονάδες που 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Κατασκευή χώρων υγιεινής ΑΜΕΑ 

Α/Α Σχολική Μονάδα 

1 1ο Νηπιαγωγείο Αγιάς 

2 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγιάς 

3 2ο Νηπιαγωγείο Αγιάς 

4 Δημοτικό Σχολείο Μελιβοίας 

5 Δημοτικό Σχολείο Στομίου 

6 Νηπιαγωγείο Στομίου 

7 Γυμνάσιο Αγιάς 

8 Λύκειο-ΕΠΑΛ Αγιάς 

 

Σε όλα τα προαναφερόμενα σχολικά κτίρια κατασκευάζεται ένας μικτός (αγοριών – κοριτσιών) χώρος 

υγιεινής, προσπελάσιμος από άτομα με ειδικές ανάγκες, ελάχιστων εσωτερικών διαστάσεων 2,00μx2,25μ, 

με ικανό χώρο ελιγμών των αμαξιδίων μπροστά από τη θύρα του WC διαστάσεων 1,50μ x 1,70μ όταν η 

θύρα είναι ανοιγόμενη και 1,50μ x 1,50μ όταν η θύρα είναι συρόμενη. Ο χώρος αυτός σχεδιάστηκε 

σύμφωνα με τις οδηγίες σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για Όλους» του Γραφείου Μελετών για άτομα με 

αναπηρίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ειδικότερα του 

Κεφαλαίου 8: «Δημόσιοι Χώροι Υγιεινής», ενώ λήφθηκε υπόψη η ισχύουσα εθνική νομοθεσία που 

σχετίζεται με την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία. 
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Η πράξη αφορά στην υλοποίηση των υποέργων που περιγράφονται ακολούθως. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα 

με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου του Παραρτήματος Ι της σχετικής Πρόσκλησης, 

κάθε σχολική μονάδα αποτελεί χωριστό υποέργο. 

1. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ», 

συνολικού προϋπολογισμού 620,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

2. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΚΑΙ WC ΑΜΕΑ ΣΤΟ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ», 

συνολικού προϋπολογισμού 10.750,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

3. ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΑΜΕΑ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΑΣ», συνολικού 

προϋπολογισμού 6.600,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

4. ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΚΑΙ WC ΑΜΕΑ ΣΤΟ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ», 

συνολικού προϋπολογισμού 9.550,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

5. ΥΠΟΕΡΓΟ 5: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ», 

συνολικού προϋπολογισμού 3.970,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

6. ΥΠΟΕΡΓΟ 6: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΒΡΑΣ», 

συνολικού προϋπολογισμού 5.100,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

7. ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΒΡΑΣ», συνολικού 

προϋπολογισμού 1.360,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

8. ΥΠΟΕΡΓΟ 8: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ», 

συνολικού προϋπολογισμού 4.890,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

9. ΥΠΟΕΡΓΟ 9: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟΜΙΟΥ», συνολικού 

προϋπολογισμού 5.680,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

10. ΥΠΟΕΡΓΟ 10: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΚΑΙ WC ΑΜΕΑ ΣΤΟ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟΜΙΟΥ», 

συνολικού προϋπολογισμού 8.920,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

11. ΥΠΟΕΡΓΟ 11: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΣΤΟ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΜΟΛΙΟΥ», συνολικού 

προϋπολογισμού 620,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

12. ΥΠΟΕΡΓΟ 12: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  WC ΑΜΕΑ ΣΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ», συνολικού 

προϋπολογισμού 7.030,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

13. ΥΠΟΕΡΓΟ 13: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  WC ΑΜΕΑ ΣΤΟ  ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΕΠΑΛ 

ΑΓΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 5.340,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» 

ανέρχεται σε 70.430,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Το αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από 

το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 29878/18-04-2019 Πρόσκλησης ΙΧ του 

Υπουργείου Εσωτερικών, διαμορφώνεται σε 29.760,00 ευρώ (με το ΦΠΑ που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη), 

που αναλύεται ως εξής:  α) Για την κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ: 8 ράμπες x 500€/ράμπα =  4.000,00€, ήτοι 

4.960,00€ με το ΦΠΑ, β) Για την κατασκευή WC ΑΜΕΑ: 8 WC x 2.500€/ WC =  20.000,00€, ήτοι 

24.800,00€ με το ΦΠΑ.  

 

Επειδή το ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα δεν επαρκεί για την εκτέλεση του έργου εξολοκλήρου, 

είναι απαραίτητη η λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία θα δεσμεύεται για την 

κάλυψη της οικονομικής διαφοράς που προκύπτει, ύψους 40.670,00 ευρώ από ίδιους πόρους ή άλλο 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα.   

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

α. Την υπ’ αριθ. 29878/18-04-2019 Πρόσκληση ΙΧ του Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή 

αιτημάτων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»,  

β. Την ανάγκη για την βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ και των εμποδιζόμενων ατόμων σε όλα 

τα κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες ή αποτελούν χώρους εκπαίδευσης, άθλησης, πολιτισμού και γενικά 

συνάθροισης κοινού,  
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εισηγούμαι με απόφασή σας 

Α. Να εγκρίνετε την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στον Άξονα Προτεραιότητας: 

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

ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» του 

Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στην Πρόσκληση ΙΧ του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. 

πρωτ. 29878/18-04-2019, για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ 

ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 70.430,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:  

1. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΓΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 620,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

2. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΚΑΙ WC ΑΜΕΑ ΣΤΟ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΓΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 10.750,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

3. ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΑΜΕΑ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΑΣ», συνολικού 

προϋπολογισμού 6.600,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

4. ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΚΑΙ WC ΑΜΕΑ ΣΤΟ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΓΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 9.550,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

5. ΥΠΟΕΡΓΟ 5: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΔΗΜΗΤΡΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 3.970,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

6. ΥΠΟΕΡΓΟ 6: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΝΑΒΡΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 5.100,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

7. ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΒΡΑΣ», 

συνολικού προϋπολογισμού 1.360,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

8. ΥΠΟΕΡΓΟ 8: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ», 

συνολικού προϋπολογισμού 4.890,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

9. ΥΠΟΕΡΓΟ 9: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟΜΙΟΥ», 

συνολικού προϋπολογισμού 5.680,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

10. ΥΠΟΕΡΓΟ 10: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΚΑΙ WC ΑΜΕΑ ΣΤΟ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΤΟΜΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 8.920,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

11. ΥΠΟΕΡΓΟ 11: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΣΤΟ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΜΟΛΙΟΥ», 

συνολικού προϋπολογισμού 620,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

12. ΥΠΟΕΡΓΟ 12: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  WC ΑΜΕΑ ΣΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ», συνολικού 

προϋπολογισμού 7.030,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

13. ΥΠΟΕΡΓΟ 13: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  WC ΑΜΕΑ ΣΤΟ  ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΥΚΕΙΟΥ-

ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 5.340,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

 

Β. Να βεβαιώσετε ότι η πράξη: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», 

δεν έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση σε κάποιο άλλο πρόγραμμα και δεν υφίσταται άμεσα 

δυνατότητα να ενταχθεί. 

 

Γ. Να δεσμευτείτε ότι η οικονομική διαφορά που προκύπτει, δεδομένου ότι το ποσό 

χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» δεν επαρκεί για την εκτέλεση του έργου 

εξολοκλήρου, θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου. 

 

Δ. Να εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του 

Δήμου, για την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη 

σύνταξη του φακέλου υποβολής πρότασης χρηματοδότησης  και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες 

για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου Παιδείας, Αθλητισμού, Ισότητας και Νεολαίας, 

- τις διατάξεις 65 παρ.1 του ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την υπ’ αριθμ. 29878/18-04-2019 Πρόσκληση ΙΧ του Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή 

αιτημάτων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»,  

- την υπ’ αριθμ. 215/2019 (ΑΔΑ: Ω37ΦΩ6Ι-1ΙΝ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με 

θέμα: «Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή ραμπών και 

χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου 

Αγιάς» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του», 

- την ανάγκη για την βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ και των εμποδιζόμενων ατόμων σε 

όλα τα κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες ή αποτελούν χώρους εκπαίδευσης, άθλησης, πολιτισμού 

και γενικά συνάθροισης κοινού,  

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,  

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στον Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές 

και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων 

υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» του Προγράμματος 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στην Πρόσκληση ΙΧ του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. πρωτ. 29878/18-

04-2019, για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την 

πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς», συνολικού 

προϋπολογισμού 70.430,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που περιλαμβάνει τα εξής 

υποέργα:  

1. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΓΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 620,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

2. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΚΑΙ WC ΑΜΕΑ ΣΤΟ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΓΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 10.750,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

3. ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΑΜΕΑ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΑΣ», συνολικού 

προϋπολογισμού 6.600,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

4. ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΚΑΙ WC ΑΜΕΑ ΣΤΟ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΓΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 9.550,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

5. ΥΠΟΕΡΓΟ 5: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΔΗΜΗΤΡΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 3.970,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

6. ΥΠΟΕΡΓΟ 6: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΝΑΒΡΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 5.100,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

7. ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΒΡΑΣ», 

συνολικού προϋπολογισμού 1.360,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

8. ΥΠΟΕΡΓΟ 8: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ», 

συνολικού προϋπολογισμού 4.890,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

9. ΥΠΟΕΡΓΟ 9: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟΜΙΟΥ», 

συνολικού προϋπολογισμού 5.680,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

10. ΥΠΟΕΡΓΟ 10: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΚΑΙ WC ΑΜΕΑ ΣΤΟ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΤΟΜΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 8.920,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

11. ΥΠΟΕΡΓΟ 11: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΣΤΟ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΜΟΛΙΟΥ», 

συνολικού προϋπολογισμού 620,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

12. ΥΠΟΕΡΓΟ 12: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  WC ΑΜΕΑ ΣΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ», συνολικού 

προϋπολογισμού 7.030,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

13. ΥΠΟΕΡΓΟ 13: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  WC ΑΜΕΑ ΣΤΟ  ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΥΚΕΙΟΥ-

ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 5.340,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 
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Β. Βεβαιώνουμε ότι η πράξη: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και 

εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς», δεν έχει ήδη ενταχθεί για 

χρηματοδότηση σε κάποιο άλλο πρόγραμμα και δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί. 

 

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

από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» δεν επαρκεί για την εκτέλεση του έργου εξολοκλήρου, θα 

καλυφθεί από πόρους του Δήμου. 

 

Δ. Εξουσιοδοτούμε τον Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, 

για την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη 

σύνταξη του φακέλου υποβολής πρότασης χρηματοδότησης  και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες 

για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 216/2019. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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