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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το πρακτικό της αριθ. 6 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7η Μαΐου του έτους 2018 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 19:30 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα
από την αριθμ. 3854/03-05-2018 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:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ
ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΓΑΡΑΜΠΕΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
(ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
(ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΑΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)
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ΒΟΣΚΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ
ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.)
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ(ΠΥΡΓΩΝ)
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ(ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ)
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ΑΠΟΝΤΕΣ
ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
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ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ(ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ)
ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ( ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
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ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ(ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ)
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
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ΑΔΑ: ΨΨ8ΔΩΞΖ-7ΟΨ
Αριθμ. απόφασης : 107/2018
ΘΕΜΑ : « Έγκριση υποβολής πρότασης και αποδοχή χρηματοδότησης στα πλαίσια του
προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για ΤΗΝ «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων &
αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις » και εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των
μελών του σώματος την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Τερνεκτσή Ιωάννη η οποία έχει ως
εξής:
«Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Προσοτσάνης στην Πρόσκληση II του Προγράμματος
«Φιλόδημος II», Άξονας Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και
δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων
χώρων και λοιπές δράσεις», του Υπουργείου Εσωτερικών, αποδοχή χρηματοδότησης ποσού
46.500,00 ευρώ και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή πρότασης και όλων των
απαραίτητων ενεργειών που απαιτούνται»
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5133/23-02-2018 Πρόσκληση ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών(ΑΔΑ:
6Ο9Ψ465ΧΘ7-ΑΓΡ), έτσι όπως τροποποιήθηκε με το 10313/4-4-2018 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών(ΩΣΡ6465ΧΘ7-6Ξ9), για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και
δραστηριότητες των δήμων», ο Υπ. Εσωτερικών καλεί τους Δήμους της χώρας για την υποβολή
προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο ανωτέρω πρόγραμμα.
Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων 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/θμιας εκπαίδευσης και την αναβάθμιση της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης.
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.
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
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> Παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας τωνΑΔΑ:
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.
Οι υποψήφιοι Δήμοι υποβάλλουν τα αιτήματα ένταξης, υπογεγραμμένα από τον νόμιμο
εκπρόσωπο του δικαιούχου, στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Το αίτημα ένταξης συνοδεύεται από: Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου περί
αποδοχής της χρηματοδότησης 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 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.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 30η Μαΐου 2018.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 50.000.000 ευρώ (€). Το ανώτατο
ποσό χρηματοδότησης του Δήμου Προσοτσάνης, το οποίο διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην πρόσκληση κριτήρια, ανέρχεται σε 46.500,00 ευρώ. Σε περίπτωση που το
συνολικό κόστος του έργου, ξεπερνά το ανωτέρω ποσό, αυτό θα καλυφθεί από ιδίους πόρους ή
από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Δήμου Προσοτσάνης.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Δήμου Προσοτσάνης, προτείνεται η ανακατασκευή της
περίφραξης του Δημοτικού Σχολείου Φωτολίβους και η εξωτερική συντήρηση του Δημοτικού
Σχολείου Πετρούσας. Όσο αναφορά στην ανακατασκευή της περίφραξης του Δημοτικού
Σχολείου Φωτολίβους θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαίρεσης τμημάτων του παλαιού
τοιχίου περίφραξης, λόγω επικίνδυνης κλίσης και κατασκευής νέου, στις ίδιες θέσεις. Στο
Δημοτικό Σχολείο της Πετρούσας θα πραγματοποιηθούν εργασίες χρωματισμών εξωτερικών
επιφανειών. Η φιλοσοφία του έργου κα οι βασικές αρχές σχεδιασμού ουσιαστικά στηρίχθηκαν,
στο μεν Δημοτικό Σχολείο Φωτολίβους, στην αντιμετώπιση προβλημάτων αστοχιών στο δε
Δημοτικό Σχολείο της Πετρούσας, στην αντιμετώπιση της φθοράς του χρόνου. Όλες οι
παρεμβάσεις αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των μαθητών και στην αναβάθμιση
της ποιότητας φοίτησης.
Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι εργασίες:
3
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α/α
Είδος Εργασιών
1
2
1. Οικοδομικές εργασίες
1.1 Χωματουργικά, καθαιρέσεις

Κωδικός
Άρθρου
3

Α.Τ
4

Κωδικός
Αναθεώρησης
5

Μον.
Μέτρησης
6

Ποσότητα
7

Τιμή
μονάδος(Ευρώ)
8

Μερική
Δαπάνη
9

1

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με
χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη
γαιώδη-ημιβραχώδη

20.05.01

1.01 ΟΙΚ 2124

μ3

75,00

5,15

386,25

2

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό
υλικό λατομείου
χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη
γαιώδη-ημιβραχώδη

20.20

1.02 ΟΙΚ 2162

μ3

21,16

19,03

402,67

3

Αποξήλωση μεταλλικών
κιγκλιδωμάτων και επανατοποθέτηση

22.65.02 Σχ.

ΟΙΚ 2275
1.03 ΟΙΚ 6401

kg

3000

0,80

2.400,00

22.15.01

1.04 ΟΙΚ 2226

μ3

21

60,00

1.260,00
4.448,92

Καθαίρεση περίφραξης από
οπλισμένο
σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων
4 μεθόδων καθαίρεσης
Σύνολο 1.1 Χωματουργικά, καθαιρέσεις
1.2. Σκυροδέματα
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου,
διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή
πυργογερανού για κατασκευές από
5 σκυρόδεμα κατηγορίας C10/15

32.01.01

1.05 ΟΙΚ 3211

μ3

12

78,00

Ολική
Δαπάνη
10

4.448,92

936,00

4
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6

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου,
διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή
πυργογερανού για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

32.01.05

1.06 ΟΙΚ 3215

μ3

54

95,00

5.130,00

7

Ξυλότυποι χυτών τοίχων

38.01

1.07 ΟΙΚ 3801

μ2

420

13,50

5.670,00

38.20.02

1.08 ΟΙΚ 3873

kg

4620

1,07

4.943,40
16.679,40

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας
8 B500C.
Σύνολο 1.2 Σκυροδέματα
1.3. Τοιχοποιίες Επιχρίσματα
Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών
επιχρισμάτων με χρήση χρωμάτων,
ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής
9 βάσεως
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με
10 τσιμεντοκονίαμα
Σύνολο 1.3 Τοιχοποιίες Επιχρίσματα
1.4. Λοιπά Τελειώματα
Ειδική πινακίδα με τα στοιχεία του
11 Προγράμματος
Σύνολο 1.4 Λοιπά Τελειώματα

77.80.2

1.09 ΟΙΚ 7785.1

μ2

585,00

10,10

5.908,50

71.21

1.10 ΟΙΚ 7121

μ2

10,00

13,50

135,00
6.043,50

1.11

τεμ.

1

300,00
Άθροισμα εργασιών
ΓΕ & ΟΕ 18,00%
Άθροισμα 1
Απρόβλεπτα 15%
Αναθεώρηση
Άθροισμα 2
Φ.Π.Α
Γενικό Σύνολο

300,00
300,00

16.679,40

6.043,50

300,00
27.471,82
4.944,93
32.416,75
4.862,51
200,00
37.479,27
8.995,02
46.474,29
5
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Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για:
Α) Την έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Προσοτσάνης στην Πρόσκληση II του Προγράμματος
«Φιλόδημος II», Άξονας Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες
των δήμων» με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές
δράσεις», του Υπουργείου Εσωτερικών,
Β) Την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 46.500,00 ευρώ
και να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο για την υποβολή πρότασης και όλων των απαραίτητων
ενεργειών που απαιτούνται.»
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. 5133/23-02-2018 Πρόσκληση ΙΙ 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. 5133/23-02-2018 Πρόσκλησης ΙΙ που αφορά

τον

άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων»
με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις ».
Β. Αποδέχεται τη χρηματοδότηση ποσού 46.500,00€ όπως αυτή προκύπτει από την
υπ΄αριθμ. 5133/23-02-2018 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. Οι εργασίες οι οποίες θα εκτελεστούν αποτυπώνονται στον παραπάνω πίνακα που
αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσης.
Δ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Λύσσελη Άγγελο ώστε να ενεργεί ως εκπρόσωπος στο
πλαίσιο του προγράμματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 107/2018
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Ειδικός γραμματέας

Τα Μέλη :

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Άγγελος Λύσσελης
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