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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.: 13807 

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  

217/2019 
από το πρακτικό της 15ης/ 19.12.2019 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα 10ο : Υποβολή Αιτήματος Χρηματοδότησης στον Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές 

υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και 

μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στην 

Πρόσκληση VΙΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. 29816/18-04-2019 για τη 

χρηματοδότηση της πράξης: «Μελέτες και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις 

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 10ο : Υποβολή Αιτήματος Χρηματοδότησης στον Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και 

πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και 

υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» του 

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

αριθμ. πρωτ. 29816/18-04-2019 για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Μελέτες και υλοποίηση 

μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις 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 του Υπουργείου Εσωτερικών εξέδωσε την με 

αριθμό 29816/18-04-2019 Πρόσκληση VΙΙΙ με την οποία καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι, ήτοι οι Δήμοι 

της χώρας, για την υποβολή αιτημάτων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο 

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

δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων 

πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας», που αφορούν για:  

 

Α) Τη σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας - σχεδίων κάτοψης και τεχνικών περιγραφών μονίμων 

συστημάτων πυροπροστασίας, 

 

Β) Την επικαιροποίηση παλαιών μελετών 

 

Γ) Τη σύνταξη και παράδοση των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στη 

μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

 

Δ) Την υλοποίηση και τη συντήρηση μέτρων και μέσων εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 55.000.000 ευρώ. Το ανώτατο ποσόν 

χρηματοδότησης ανά κατηγορία για κάθε σχολική μονάδα καθορίζεται ως ακολούθως:  

 

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις Α,Β, Γ:  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Νηπιαγωγεία-Ολιγοθέσια Δημοτικά 

(Μονοθέσια, Διθέσια, Τριθέσια) 

1.000 

Δημοτικά με λειτουργικότητα έως και 

6/θέσιο 

1.500 

Δημοτικά με λειτουργικότητα από 

7/θέσιο και άνω, Γυμνάσια - Λύκεια 

2.000 
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Για την ανώτερω περίπτωση Δ: 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Νηπιαγωγεία-Ολιγοθέσια Δημοτικά 

(Μονοθέσια, Διθέσια, Τριθέσια) 

1.500 

Δημοτικά με λειτουργικότητα έως και 

6/θέσιο 

2.000 

Δημοτικά με λειτουργικότητα από 

7/θέσιο και άνω, Γυμνάσια - Λύκεια 

3.000 

 

Για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης απαιτείται απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του 

Δήμου, η οποία θα επισυναφθεί ως απαραίτητο δικαιολογητικό κατά την υποβολή της πρότασης στο 

Υπουργείο Εσωτερικών.  

 

Ο Δήμος Αγιάς προτίθεται να προχωρήσει στην εκπόνηση σχετικών μελετών πυροπροστασίας των ενεργών 

σχολικών της μονάδων προκειμένου να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την ασφαλής και καλή 

λειτουργία τους.  

 

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

χρηματοδότηση της πράξης: «Μελέτες και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές 

μονάδες του Δήμου Αγιάς».  

 

Η εν λόγω πράξη αφορά στα παρακάτω υποέργα καθώς σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο της πρόσκλησης 
Κάθε σχολική μονάδα αποτελεί χωριστό υποέργο: 

α) ΥΠΟΕΡΓΟ 1:  Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

Λυκείου – ΕΠΑΛ Αγιάς που περιλαμβάνει την σύνταξη νέας μελέτης, την εκπόνηση τευχών 

δημοπράτησης και την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που θα προκύψουν από την 

εκπόνηση της μελέτης και την έγκρισή της από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  5.000,00 

Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

β) ΥΠΟΕΡΓΟ 2:  Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

Γυμνασίου Αγιάς που περιλαμβάνει την σύνταξη νέας μελέτης, την εκπόνηση τευχών δημοπράτησης και 

την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που θα προκύψουν από την εκπόνηση της μελέτης και 

την έγκρισή της από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία με 

αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  5.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

γ) ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

1ου 6/θέσιου Δημοτικού σχολείου Αγιάς που περιλαμβάνει την σύνταξη νέας μελέτης, την εκπόνηση 

τευχών δημοπράτησης και την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που θα προκύψουν από την 

εκπόνηση της μελέτης και την έγκρισή της από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  3.500,00 

Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

δ) ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

2ου 11/θέσιου Δημοτικού σχολείου Αγιάς που περιλαμβάνει την σύνταξη νέας μελέτης, την εκπόνηση 

τευχών δημοπράτησης και την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που θα προκύψουν από την 

εκπόνηση της μελέτης και την έγκρισή της από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  5.000,00 

Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

ε) ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

1ου Νηπιαγωγείου Αγιάς που περιλαμβάνει την σύνταξη νέας μελέτης, την εκπόνηση τευχών 

δημοπράτησης και την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που θα προκύψουν από την 

εκπόνηση της μελέτης και την έγκρισή της από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  2.500,00 

Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 
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στ)  ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

2ου Νηπιαγωγείου Αγιάς που περιλαμβάνει την σύνταξη νέας μελέτης, την εκπόνηση τευχών 

δημοπράτησης και την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που θα προκύψουν από την 

εκπόνηση της μελέτης και την έγκρισή της από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  2.500,00 

Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

η) ΥΠΟΕΡΓΟ 7: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

4/θέσιου Δημοτικού σχολείου Δήμητρας που περιλαμβάνει την σύνταξη νέας μελέτης, την εκπόνηση 

τευχών δημοπράτησης και την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που θα προκύψουν από την 

εκπόνηση της μελέτης και την έγκρισή της από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  3.500,00 

Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

θ) ΥΠΟΕΡΓΟ 8: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

Νηπιαγωγείου Δήμητρας που περιλαμβάνει την σύνταξη νέας μελέτης, την εκπόνηση τευχών 

δημοπράτησης και την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που θα προκύψουν από την 

εκπόνηση της μελέτης και την έγκρισή της από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  2.500,00 

Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

ι) ΥΠΟΕΡΓΟ 9: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

4/θέσιου Δημοτικού σχολείου Ανάβρας που περιλαμβάνει την σύνταξη νέας μελέτης, την εκπόνηση 

τευχών δημοπράτησης και την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που θα προκύψουν από την 

εκπόνηση της μελέτης και την έγκρισή της από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  3.500,00 

Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

κ) ΥΠΟΕΡΓΟ 10: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

Νηπιαγωγείου Ανάβρας που περιλαμβάνει την σύνταξη νέας μελέτης, την εκπόνηση τευχών 

δημοπράτησης και την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που θα προκύψουν από την 

εκπόνηση της μελέτης και την έγκρισή της από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  2.500,00 

Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

λ) ΥΠΟΕΡΓΟ 11: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

6/θέσιου Δημοτικού σχολείου Στομίου που περιλαμβάνει την σύνταξη νέας μελέτης, την εκπόνηση τευχών 

δημοπράτησης και την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που θα προκύψουν από την 

εκπόνηση της μελέτης και την έγκρισή της από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  3.500,00 

Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

μ) ΥΠΟΕΡΓΟ 12: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

Νηπιαγωγείου Στομίου που περιλαμβάνει την σύνταξη νέας μελέτης, την εκπόνηση τευχών δημοπράτησης 

και την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που θα προκύψουν από την εκπόνηση της μελέτης 

και την έγκρισή της από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία με 

αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  2.500,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

ν) ΥΠΟΕΡΓΟ 13: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

Νηπιαγωγείου Ομολίου που περιλαμβάνει την σύνταξη νέας μελέτης, την εκπόνηση τευχών δημοπράτησης 

και την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που θα προκύψουν από την εκπόνηση της μελέτης 

και την έγκρισή της από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία με 

αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  2.500,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

ξ) ΥΠΟΕΡΓΟ 14: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

6/θέσιου Δημοτικού σχολείου Μελιβοίας που περιλαμβάνει την σύνταξη νέας μελέτης, την εκπόνηση 

τευχών δημοπράτησης και την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που θα προκύψουν από την 

εκπόνηση της μελέτης και την έγκρισή της από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  3.500,00 

Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

 

 

ΑΔΑ: 6Ζ1ΠΩ6Ι-5ΚΤ



Σελίδα 5 από 8 

ο) ΥΠΟΕΡΓΟ 15: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

Νηπιαγωγείου Μελιβοίας που περιλαμβάνει την σύνταξη νέας μελέτης, την εκπόνηση τευχών 

δημοπράτησης και την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που θα προκύψουν από την 

εκπόνηση της μελέτης και την έγκρισή της από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  2.500,00 

Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

➢ Την την με αριθμό 29816/18-04-2019 Πρόσκληση VΙΙΙ 

➢ Την ανάγκη για εκπόνηση σχετικών μελετών πυροπροστασίας των ενεργών σχολικών μονάδων του 

Δήμου Αγιάς προκειμένου να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την ασφαλής και καλή λειτουργία 

τους. 

➢ Τις ενεργές σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς  

εισηγούμαι με απόφασή σας: 

 

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

πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων 

και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στην 

Πρόσκληση VΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. 29816/18-04-2019 για τη χρηματοδότηση 

της πράξης: «Μελέτες και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του 

Δήμου Αγιάς» με συνολικό αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  

50.000,00 Ευρώ και 12.000,00 Ευρώ ΦΠΑ, συνολικά 62.000,00 με ΦΠΑ που περιλαμβάνει τα εξής 

υποέργα:  

1. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

Λυκείου – ΕΠΑΛ Αγιάς με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  

5.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

2. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

Γυμνασίου Αγιάς με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  5.000,00 

Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

3. ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

1ου 6/θέσιου Δημοτικού σχολείου Αγιάς με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  3.500,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

4. ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

2ου 11/θέσιου Δημοτικού σχολείου Αγιάς με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  5.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

5. ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

1ου Νηπιαγωγείου Αγιάς με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  

2.500,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

6. ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

2ου Νηπιαγωγείου Αγιάς με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  

2.500,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

7. ΥΠΟΕΡΓΟ 7: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

4/θέσιου Δημοτικού σχολείου Δήμητρας με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  3.500,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

8. ΥΠΟΕΡΓΟ 8: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

Νηπιαγωγείου Δήμητρας με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  

2.500,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

9. ΥΠΟΕΡΓΟ 9: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

4/θέσιου Δημοτικού σχολείου Ανάβρας με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  3.500,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

10. ΥΠΟΕΡΓΟ 10: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

Νηπιαγωγείου Ανάβρας με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  

2.500,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

ΑΔΑ: 6Ζ1ΠΩ6Ι-5ΚΤ



Σελίδα 6 από 8 

11. ΥΠΟΕΡΓΟ 11: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

6/θέσιου Δημοτικού σχολείου Στομίου με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  3.500,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

12. ΥΠΟΕΡΓΟ 12: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

Νηπιαγωγείου Στομίου με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  

2.500,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

13. ΥΠΟΕΡΓΟ 13: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

Νηπιαγωγείου Ομολίου με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  

2.500,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

14. ΥΠΟΕΡΓΟ 14: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

6/θέσιου Δημοτικού σχολείου Μελιβοίας με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  3.500,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

15. ΥΠΟΕΡΓΟ 15: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

Νηπιαγωγείου Μελιβοίας με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  

2.500,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

 

Β. Να βεβαιώσετε ότι η πράξη : «Μελέτες και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις 

σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς» δεν έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση σε κάποιο άλλο πρόγραμμα 

και ότι δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί. 

 

Γ. Να δεσμευτείτε ότι η οικονομική διαφορά που τυχόν προκύψει σε περίπτωση που το αιτούμενο ποσό 

χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» δεν επαρκεί για την εκτέλεση της πράξης 

εξολοκλήρου, θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου. 

 

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 πρότασης χρηματοδότησης  και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της 

προτεινόμενης πράξης. 

 

 

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 με αριθμό 29816/18-04-2019 Πρόσκληση VΙΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών, 

- την ανάγκη για εκπόνηση σχετικών μελετών πυροπροστασίας των ενεργών σχολικών μονάδων του 

Δήμου Αγιάς προκειμένου να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την ασφαλής και καλή 

λειτουργία τους. 

- τις ενεργές σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς  

- 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: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων 

και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στην 

Πρόσκληση VΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. 29816/18-04-2019 για τη χρηματοδότηση 

της πράξης: «Μελέτες και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του 

Δήμου Αγιάς» με συνολικό αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  

50.000,00 Ευρώ και 12.000,00 Ευρώ ΦΠΑ, συνολικά 62.000,00 με ΦΠΑ που περιλαμβάνει τα εξής 

υποέργα που περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:  

 

ΑΔΑ: 6Ζ1ΠΩ6Ι-5ΚΤ



Σελίδα 7 από 8 

1. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

Λυκείου – ΕΠΑΛ Αγιάς με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  

5.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

2. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

Γυμνασίου Αγιάς με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  5.000,00 

Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

3. ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

1ου 6/θέσιου Δημοτικού σχολείου Αγιάς με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  3.500,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

4. ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

2ου 11/θέσιου Δημοτικού σχολείου Αγιάς με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  5.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

5. ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

1ου Νηπιαγωγείου Αγιάς με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  

2.500,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

6. ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

2ου Νηπιαγωγείου Αγιάς με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  

2.500,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

7. ΥΠΟΕΡΓΟ 7: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

4/θέσιου Δημοτικού σχολείου Δήμητρας με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  3.500,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

8. ΥΠΟΕΡΓΟ 8: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

Νηπιαγωγείου Δήμητρας με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  

2.500,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

9. ΥΠΟΕΡΓΟ 9: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

4/θέσιου Δημοτικού σχολείου Ανάβρας με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  3.500,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

10. ΥΠΟΕΡΓΟ 10: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

Νηπιαγωγείου Ανάβρας με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  

2.500,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

11. ΥΠΟΕΡΓΟ 11: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

6/θέσιου Δημοτικού σχολείου Στομίου με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  3.500,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

12. ΥΠΟΕΡΓΟ 12: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

Νηπιαγωγείου Στομίου με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  

2.500,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

13. ΥΠΟΕΡΓΟ 13: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

Νηπιαγωγείου Ομολίου με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  

2.500,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

14. ΥΠΟΕΡΓΟ 14: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

6/θέσιου Δημοτικού σχολείου Μελιβοίας με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  3.500,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

15. ΥΠΟΕΡΓΟ 15: Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

Νηπιαγωγείου Μελιβοίας με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  

2.500,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

 

Β. Βεβαιώνουμε ότι η πράξη : «Μελέτες και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις 

σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς» δεν έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση σε κάποιο άλλο πρόγραμμα 

και ότι δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί. 

 

Γ. Δεσμευόμαστε ότι η οικονομική διαφορά που τυχόν προκύψει σε περίπτωση που το αιτούμενο ποσό 

χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» δεν επαρκεί για την εκτέλεση της πράξης 

εξολοκλήρου, θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου. 

 

ΑΔΑ: 6Ζ1ΠΩ6Ι-5ΚΤ



Σελίδα 8 από 8 

Δ. Εξουσιοδοτούμε 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 πρότασης χρηματοδότησης  και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της 

προτεινόμενης πράξης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 217/2019. 
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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