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ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 106/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το πρακτικό της αριθ. 5 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η Απριλίου του έτους 2018 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 19:30 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την
αριθμ. 3659/26-04-2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και
έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του
Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006).
Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου
κ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.
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ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

1

ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)

2

ΒΟΣΚΟΥ -ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ

2

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
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ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
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ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
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ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

4

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
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ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

5

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
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ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
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ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
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ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

7

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ)
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ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

9

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
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ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

11

ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
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ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

1

ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)

13

2

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ)

14

ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
(ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)

3

ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)

15

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

4

ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)

16

ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5

ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ)

17

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
(ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ )

6

ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ)

7

ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)

8

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)

9

ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)

10

ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)

11

ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)

18

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ.
1

ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

2

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3
4

ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5

ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ

6

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

7

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

8

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

9

ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ.
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Αριθμ. απόφασης : 106/2018
ΘΕΜΑ : « Έγκριση υποβολής πρότασης και αποδοχή χρηματοδότησης στα πλαίσια του
προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για «Προμήθεια –τοποθέτηση εξοπλισμού για την
αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών
του σώματος την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Τερνεκτσή Ιωάννη η οποία έχει ως εξής:
«ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έγκριση:
Α. αποδοχής της χρηματοδότησης και της συμμετοχής του Δήμου Προσοτσάνης στο
πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»,στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και
πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθειατοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της
Χώρας».
Β.Κάλυψης από ίδια συμμετοχή του Δήμου Προσοτσάνης της οικονομικής διαφοράς
που θα προκύψει για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης των παιδικών χαρών
Γ.Υποβολής πρότασης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Προσοτσάνης για όλες τις
περαιτέρω ενέργειες
Με την υπ. αριθμ. 7244/13-3-2018 (ΑΔΑ:ΩΩΙ6465ΧΘ7-5ΣΠ) πρόσκληση του ΥΠΕΣ ο Δήμος
Προσοτσάνης χρηματοδοτείται με το ποσό των 213.000,00€ για την προμήθεια και τοποθέτηση
εξοπλισμού των παιδικών χαρών με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα
της ψυχαγωγίας των ανηλίκων.
Επιλέξιμες δαπάνες είναι:
• Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση του εξοπλισμού τωνπαιδικών
χαρών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας..
• Κάθε είδους δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλούς δαπέδου των παιδικών
χαρών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
• Κάθε είδους δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλου και επαρκούς φωτισμού,
βάσει της κείμενης νομοθεσίας
Μη επιλέξιμες δαπάνες είναι:
• Δαπάνες που αφορούν την περίφραξη των παιδικών χαρών
• Δαπάνες εκπόνησης μελετών και πιστοποίησης.
Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, με δυνατότητα παράτασης σε
περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των δήμων. Η παράταση δίνεται με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η Μαΐου 2018.
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.
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Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την προμήθεια εξ’
ολοκλήρου, το δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει να δηλώνει στην παραπάνω απόφασή του, ότι θα
καλύψει με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που
προκύπτει.
•Τεχνικό Δελτίο Προμήθειας, πλήρως συμπληρωμένο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην υπ.
αριθμ. 7244/13-3-2018
Σε περίπτωση χρηματοδότησης από άλλη πηγή θα πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του
προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων
πηγών χρηματοδότησης του δήμου.
Επισημαίνεται ότι στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνεται και το κόστος της ειδικής πινακίδας με τα
στοιχεία του Προγράμματος.
Υπογραμμίζεται ότι η χρηματοδότηση ανέρχεται έως το ύψος των νομικών δεσμεύσεων.
Τα προϊόντα των εκπτώσεων που προκύπτουν με βάση τη συμβασιοποίηση των προμηθειών
διατίθενται σε νέα έργα, ή δράσεις ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Μετά την ολοκλήρωση των δράσεων που αφορούν στις προμήθειες για την αναβάθμιση των
παιδικών χαρών και εντός εξαμήνου από την οριστική τους παραλαβή, οι δικαιούχοι προβαίνουν
σε ενέργειες κλεισίματος, συντάσσοντας και αποστέλλοντας στη Διεύθυνση Οικονομικής
καιΑναπτυξιακής Πολιτικής σχετική έκθεση στην οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικώς και το
πιστοποιητικό καταλληλότητας.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη τήρηση των παραπάνω όρων, ο Υπουργός Εσωτερικών εκδίδει
απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εις βάρος του δικαιούχου.
Μέχρι σήμερα ο Δήμος Προσοτσάνης έχει ήδη πραγματοποιήσει παρεμβάσεις σε 11 παιδικές χαρές
εκ των οποίων η μία έχει χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο ταμείο (ΚΑ:35/7322.01) και οι υπόλοιπες
από πόρους του Δήμου σχετικός ΚΑ:35/7322.04 .
Επειδή στόχος του Δήμου Προσοτσάνης είναι η διατήρηση τουλάχιστον μίας πιστοποιημένης
παιδικής χαράς σε κάθε τοπική κοινότητα του Δήμου Προσοτσάνης και σε περιοχές με αυξημένη
επισκεψιμότητα επιθυμητή είναι η ύπαρξη και περισσότερων παιδικών χαρών, μέσω του
προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ παρέχεται η δυνατότητα στο Δήμο Προσοτσάνης, να συμπληρώσει
τον απαιτούμενο εξοπλισμό στις ανωτέρω παιδικές χαρές προσθέτοντας όπου αυτό είναι εφικτό και
νέα όργανα , δάπεδα ασφαλείας και φωτιστικά έτσι ώστε να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η
λειτουργικότητα των ανωτέρω παιδικών χαρών και παράλληλα να προχωρήσει και στη στη
βελτίωση των υπόλοιπων παιδικών χαρών οι οποίες λόγω έλλειψης πιστώσεων δεν είχαν
δρομολογηθεί περαιτέρω ενέργειες για την αναβάθμισή τους.
Στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν την περίφραξη και την
πιστοποίηση των παιδικών χαρών. Επειδή όμως για την πλειοψηφία των παιδικών χαρών θα
χρειαστεί βελτίωση και αντικατάσταση των περιφράξεων γεγονός που αυξάνει σημαντικά το κόστος
των παρεμβάσεων προτείνεται οι όποιες διαφορές προκύψουν να καλυφθούν από πόρους του
Δήμου και ειδικότερα από τους ΚΑ:35/7322.06 και 35/7322.05 (Προμήθεια και εγκατάσταση
εξοπλισμού για τη βελτίωση των παιδικών χαρών του Δήμου Προσοτάνης (Β Φάση)
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω το ΔΣ Προστσάνης καλείται αποφασίσει και να εγκρίνει:
Α. Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 213.000,00€ και της συμμετοχής του Δήμου
Προσοτσάνης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»,στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και
πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια-τοποθέτηση
εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας».
Β. Την κάλυψη από ίδια συμμετοχή του Δήμου Προσοτσάνης της οικονομικής διαφοράς που θα
προκύψει για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης των παιδικών χαρών
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Γ. Την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»,στον άξονα προτεραιότητας
«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθειατοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας» και
εξουσιοδότηση του Δημάρχου Προσοτσάνης για όλες τις περαιτέρω ενέργειες
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και έχοντας υπ΄όψιν :
•

τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,

•

την υπ΄αριθμ. 7244/13-03-2018 Πρόσκληση ΙΙΙ του για την υποβολή αιτήσεων
χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

•

μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και πιο

συγκεκριμένα στα πλαίσια της υπ΄αριθμ. 7244/13-03-2018 Πρόσκλησης ΙΙΙ που αφορά τον άξονα
προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο
«Προμήθεια –τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της
χώρας ».
Β. Αποδέχεται τη χρηματοδότηση ποσού 213.000,00€ όπως αυτή προκύπτει από την
υπ΄αριθμ. 7244 /13-03-2018 πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με την οποία
γίνεται κατανομή του προαναφερόμενου ποσού στο Δήμο Προσοτσάνης από πόρους ΣΑΕΠ με
ΚΑ :2017ΣΕ05500010 για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας.
Γ. Δεσμεύεται, ότι σε περίπτωση που δεν επαρκέσει η χρηματοδότηση του προγράμματος
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την ανωτέρω προμήθεια , θα καλύψει την οικονομική διαφορά που θα
προκύψει με ιδίους πόρους και ειδικότερα από τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στους
ΚΑ:35/7322.06 και Κ.Α. 35/7322.05 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2018.
Δ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Λύσσελη Άγγελο ώστε να ενεργεί ως εκπρόσωπος στο
πλαίσιο του προγράμματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 106/2018
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Άγγελος Λύσσελης

Ο Ειδικός γραμματέας

Τα Μέλη :

