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Απόζπαζκα
από ην πξαθηηθό ηεο 4εο ζπλεδξίαζεο ηεο

ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

λέαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ Ζιηνύπνιεο
ήκεξα 29 Οθησβξίνπ 2019, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 17:30 ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζπλεδξίαζε
ην Γεκνηηθό πκβνύιην Ζιηνύπνιεο κεηά ηελ αλαβαιιόκελε από 24.10.2019 ζπλεδξίαζε ιόγσ ηεο
παλειιαδηθήο απεξγίαο, ζύκθσλα κε ηελ νηθ.19836/24.10.2019 πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε
ζε θάζε ύκβνπιν, ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 64 θαη 74 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο ηα
άξζξα απηά αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηα άξζξα 71 ηνπ Ν. 4555/2018 θαη 2 ηνπ Ν. 4623/2019, αληίζηνηρα.
Μεηά ηε δηαπίζησζε όηη ην πκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν κειώλ ζαξάληα
έλα είλαη παξόληα ζαξάληα, δει. νη θ.θ. 1. Γεσξγάθεο ηαύξνο, Πξόεδξνο, 2. Γηαλλόπνπινο
Θεκηζηνθιήο, Αληηπξόεδξνο, 3. Κόθιαο Παλαγηώηεο, Γξακκαηέαο, 4. Αληδηλάο Ησάλλεο, 5. εθηειήο
Κσλ/λνο, 6. Πνύινο Ησάλλεο, 7. Βηδάιεο Παλαγηώηεο, 8. Υσκαηά Αηθαηεξίλε, 9. Παληαδόπνπινο Ζιίαο,
10. Φπξξόπνπινο Δπζηάζηνο, 11. εξέηε Υξηζηίλα, 12. Μπαζνύξεο Μαξίλνο, 13. Καιιαξύηεο Υξήζηνο,
14. θιαβελίηε Ησάλλα, 15. Καινύδεο Κσλ/λνο, 16. Εαλληάο Αλαζηάζηνο, 17. Παπαδόπνπινο Κσλ/λνο,
18. Κνξκά – Γθνπηδηάλα Γήκεηξα, 19. Γξεγνξέαο Ησάλλεο, 20. Δπζηαζίνπ Αλαζηάζηνο, 21. Καξαλδξέαο
Παλαγηώηεο, 22. Σζνπθαιάο Αλδξέαο, 23. Κνπξήο Μηραήι, 24. Σακβάθνο Γεκήηξηνο, 25. Κνθνηίλεο
Υξήζηνο, 26. Αζβεζηάο Γεκήηξηνο, 27. Κνλδύιεο Απόζηνινο, 28. Αξακπαηδήο Γαβξηήι, 29.
Ακνπξγηαλόο Αιέμαλδξνο, 30. Αζαλαζίνπ Αζαλάζηνο, 31. Καξαράιηνπ Αιεμάλδξα, 32. Σζαηζνύιε
Αλαζηαζία, 33. Κνύιηα Εσή, 34. Υησηέιεο Ησάλλεο, 35. ηπιηάξαο Θσκάο, 36. ηαζηλόπνπινο
Απόζηνινο, 37. Μαληάηεο Πέηξνο, 38. όθεο Γεώξγηνο, 39. Αγγειή Μαξία, 40. Φώηηνο Υξπζνπιάθεο,
όηη ν θ. Γηαλλόπνπινο Γεώξγηνο δελ πξνζήιζε αλ θαη πξνζθιήζεθε λόκηκα, όηη ν Γήκαξρνο θ.
Υαηδεδάθεο Γεώξγηνο, είλαη παξώλ, ν θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. Παξόληεο ζηε
ζπλεδξίαζε είλαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ, θ. Υξήζηνο σηεξόπνπινο, ν δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ
θ. Μαληαδάθεο Κσλ/λνο θαη ν Γηεπζπληήο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θ. Γνπξιήο Ησάλλεο.
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεξεί ε κόληκε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, Καιπνπδάλε Ακαιία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 265/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τπνβνιή αηηήκαηνο ρξεκαηνδόηεζεο ζην πξόγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ» κε ηίηιν

«Δθπόλεζε κειεηώλ θαη πινπνίεζε κέηξσλ θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο
ρώξαο» - Απνδνρή ησλ όξσλ ηεο ρξεκαηνδόηεζεο θαη έγθξηζε ππνβνιήο αηηήκαηνο έληαμεο ηνπ Γήκνπ.
(Από ηε ζπλεδξίαζε έρνπλ απνρσξήζεη νη θ.θ. εξέηε, Καιαξξύηεο, θιαβελίηε, Καινύδεο,
Παπαδόπνπινο, Κνξκά-Γθνπηδηάλα, Κνπξήο, Κνλδύιεο, Υξπζνπιάθεο, Ακνπξγηαλόο, Καξαράιηνπ,
Μαληάηεο, όθεο)
O Αληηδήκαξρνο θ. εθηειήο πνπ εηζεγήζεθε ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε
ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ ππ’ αξηζ. πξση. νηθ.20515/2019 έγγξαθό ηνπ, ην νπνίν έρεη σο
εμήο:
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Παξαθαινύκε όπσο εηζάγεηε ην παξόλ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα απνδνρή ησλ όξσλ ηεο
πξόζθιεζεο θαη έγθξηζε ππνβνιήο αηηήκαηνο έληαμεο ηνπ Γήκνπ κε πξόηαζε ρξεκαηνδόηεζεο ζην πιαίζην
ηεο Πξόζθιεζεο VIII κε ηίηιν «Δθπόλεζε κειεηώλ θαη πινπνίεζε κέηξσλ θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο ζηηο
ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο ρώξαο» ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ» ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, γηα ηελ
νπνία ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:
Η ελ ιόγσ πξόζθιεζε θαιεί ηνπο Γήκνπο ηεο Υώξαο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα
εληαρζνύλ ζην πξόγξακκα «ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ» πνπ αθνξά ζηε ζύληαμε κειεηώλ θαη πινπνίεζε κέηξσλ θαη
κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ ππάγνληαη ζηε ρσξηθή ηνπο αξκνδηόηεηα. ύκθσλα κε
ηελ πξόζθιεζε επηιέμηκεο ζεσξνύληαη νη δαπάλεο πνπ αθνξνύλ:
α) ζηελ εθπόλεζε λέσλ κειεηώλ ή ηελ επηθαηξνπνίεζε παιαηώλ κειεηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ αλαγθαίσλ ζρεδίσλ θαη ηερληθώλ πεξηγξαθώλ κνλίκσλ ζπζηεκάησλ ππξνπξνζηαζίαο, θαζώο
θαη ησλ ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο, γηα ηα ζρνιηθά θηίξηα ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ επηιεμηκόηεηα ησλ παξαπάλσ κειεηώλ, απνηειεί ε έγθξηζή ηνπο από
ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία.
β)ηελ πινπνίεζε ησλ πξνβιεπόκελσλ ζηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο κέηξσλ θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο, πνπ
αθνξνύλ ζηελ εγθαηάζηαζε, ζπκπιήξσζε ή αληηθαηάζηαζε (θαηά πεξίπησζε) θαη έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο
ησλ θνξεηώλ, κόληκσλ θαη ινηπώλ κέζσλ ή/θαη ζπζηεκάησλ ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο ζηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο.
Σν πξόγξακκα πινπνηείηαη έσο 31-12-2020 κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο, ελώ σο εκεξνκελία έλαξμεο
επηιεμηκόηεηαο θάζε είδνπο δαπάλεο νξίδεηαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο πξόζθιεζεο. (18-4-2019).
Πεξίνδνο ππνβνιήο αηηήζεσλ είλαη από 18-4-2019 έσο 31-12-2019.
ην ζπλεκκέλν έληππν Δ.01-01.01 «Αλάγθεο Έξγσλ» (Μειέηε θνπηκόηεηαο) πνπ πξνβιέπεηαη ζην
Δγρεηξίδην Γηαδηθαζηώλ Γηνηθεηηθήο Ιθαλόηεηαο ηνπ Γήκνπ ππάξρεη ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπ πξνηεηλόκελνπ
έξγνπ κε εθηίκεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ θαη
ρξεκαηνδόηεζεο

ηεθκεξηώλεηαη ε αλάγθε ππνβνιήο αηηήκαηνο

γηα ην Έξγν: «ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ: ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ

ΜΕΣΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΩΝ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΙ ΥΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ
ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ» πξνϋπνινγηζκνύ 177.940 επξώ. ην πιαίζην ηνπ πξνηεηλόκελνπ έξγνπ πεξηιακβάλνληαη:
-

πκπιήξσζε ησλ θαθέισλ ππξαζθάιεηαο θαη πινπνίεζε πξνβιεπόκελσλ κέηξσλ θαη κέζσλ
ππξνπξνζηαζίαο γηα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 1ν, 3ν, 4ν, 5ν, 6ν, 7ν, 8ν – 17ν , 10ν, 11ν, 15ν θαη 20ν
Γεκνηηθά ρνιεία .

-

πκπιήξσζε ησλ θαθέισλ ππξαζθάιεηαο θαη πινπνίεζε πξνβιεπόκελσλ κέηξσλ θαη κέζσλ
ππξνπξνζηαζίαο γηα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 1ν, 4ν, 5ν, 6ν, 7ν, 8ν, 10ν, 11ν, 13ν, 14ν, 15ν, 16ν, 17ν,
19ν, 22ν θαη 24ν Νεπηαγσγεία.

-

πκπιήξσζε ησλ θαθέισλ ππξαζθάιεηαο θαη πινπνίεζε πξνβιεπόκελσλ κέηξσλ θαη κέζσλ
ππξνπξνζηαζίαο γηα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 1ν, 2ν, 5ν, 7ν Γπκλάζηα θαη 1ν, 2ν, 3ν, 4o 5ν Λύθεηα θαη
1o ΔΠΑΛ.

Σν αλώηαην πνζό ρξεκαηνδόηεζεο αλά θαηεγνξία γηα ηα ζρνιεία παξέκβαζεο ηνπ Γήκνπ είλαη :
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σολική Δομή

Απιθμόρ σολικών

Ποζό Υπημαηοδόηηζηρ ανά

ςνολικό ποζό

μονάδων

ζσολική μονάδα

Υπημαηοδόηηζηρ

(κε ζπκπεξ. ΦΠΑ)

(κε ζπκπεξ. ΦΠΑ)

ύνηαξη Μελεηών
Νεπηαγσγεία

16

1.000€

16.000€

Γεκνηηθά κε ιεηηνπξγηθόηεηα έσο θαη 6/ζέζην

1

1.500€

1.500€

Γεκνηηθά κε ιεηηνπξγηθόηεηα από 7/ζέζην θαη άλσ

10

2.000€

20.000€

Γπκλάζηα – Λύθεηα

10

2.000€

20.000

Τλοποίηζη πποβλεπόμενων μέηπων και μέζων πςποπποζηαζίαρ
Νεπηαγσγεία

16

1.500€

24.000€

Γεκνηηθά κε ιεηηνπξγηθόηεηα έσο θαη 6/ζέζην

1

2.000€

2.000€

Γεκνηηθά κε ιεηηνπξγηθόηεηα από 7/ζέζην θαη άλσ

10

3.000€

30.000€

Γπκλάζηα – Λύθεηα

10

3.000€

30.000€

ύλνιν

143.500€

ΦΠΑ 24%

34.440€

Γενικό ύνολο

177.940€

ε πεξίπησζε πνπ θαηόπηλ νινθιήξσζεο ησλ κειεηώλ πξνθύςεη όηη ην πνζό ρξεκαηνδόηεζεο από ην
Πξόγξακκα δελ επαξθεί γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνβιεπόκελσλ ζε απηέο κέηξσλ θαη κέζσλ πινπνίεζεο ν
Γήκνο ζα θαιύςεη κε ίδηνπο πόξνπο ή άιιν ρξεκαηνδνηηθό πξόγξακκα ηελ νηθνλνκηθή δηαθνξά.
Οη αλαζέζεηο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ, αθνινπζνύλ ηνπο εζληθνύο θαλόλεο πνπ ηηο
δηέπνπλ. Η

παξαθνινύζεζε θαη πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθείκελνπ ησλ έξγσλ

πξαγκαηνπνηείηαη κε επζύλε ησλ αξκόδησλ θαηά πεξίπησζε Τπεξεζηώλ ηνπ δηθαηνύρνπ.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ δεηείηαη ε ιήςε απόθαζεο γηα:
- Σελ απνδνρή ησλ όξσλ ηεο κε Α.Π. 29816/18-4-2019 Πξόζθιεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ όπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ κε Α.Π. 64946/18-9-2019 1ε Σξνπνπνίεζε απηήο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο κέρξη
ηνπ πνζνύ 177.940 επξώ.
- Σελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ κε ππνβνιή αίηεζεο έληαμεο ζην Πξόγξακκα ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ
ζύκθσλα κε

ηελ σο άλσ αλαθεξόκελε Πξόζθιεζή. πγθεθξηκέλα, γηα ηελ ππνβνιή πξόηαζεο

ρξεκαηνδόηεζεο κε ηίηιν: «ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ: ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΩΝ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΜΔΣΡΩΝ
ΚΑΙ ΜΔΩΝ ΠΤΡΟΠΡΟΣΙΑ ΣΙ ΥΟΛΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ» .
- Σελ δέζκεπζε όηη ν Γήκνο ζα θαιύςεη κε ίδηνπο πόξνπο ή άιιν ρξεκαηνδνηηθό πξόγξακκα ηελ
νηθνλνκηθή δηαθνξά πνπ ηπρόλ πξνθύςεη πέξαλ ηεο δηαηηζέκελεο από ην Πξόγξακκα ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ
ρξεκαηνδόηεζεο θαη έσο ην ύςνο ησλ λνκηθώλ δεζκεύζεσλ.
- Σελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ, σο λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο αίηεζεο
ρξεκαηνδόηεζεο, θαζώο θαη γηα θάζε άιιε ζρεηηθή ελέξγεηα πνπ απαηηεζεί γηα ηελ ππνβνιή ηεο
πξόηαζεο θαη ηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή πινπνίεζή ηεο.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην
αθνύ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65, 67 θαη 69 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ην Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ)
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Οκόθσλα Απνθαζίδεη
1. Δγθξίλεη ηελ απνδνρή ησλ όξσλ ηεο κε Α.Π. 29816/18-4-2019 Πξόζθιεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθώλ όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ κε Α.Π. 64946/18-9-2019 1ε Σξνπνπνίεζε απηήο θαη ηεο
ρξεκαηνδόηεζεο κέρξη ηνπ πνζνύ 177.940 επξώ.
2. Δγθξίλεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ κε ππνβνιή αίηεζεο έληαμεο ζην Πξόγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ
ζύκθσλα κε ηελ σο άλσ αλαθεξόκελε Πξόζθιεζή. πγθεθξηκέλα, γηα ηελ ππνβνιή πξόηαζεο
ρξεκαηνδόηεζεο κε ηίηιν: «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ: ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ
ΜΔΣΡΧΝ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΠΤΡΟΠΡΟΣΗΑ ΣΗ ΥΟΛΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ» .
3. Γεζκεύεηαη όηη ν Γήκνο Ζιηνύπνιεο ζα θαιύςεη κε ίδηνπο πόξνπο ή άιιν ρξεκαηνδνηηθό
πξόγξακκα ηελ νηθνλνκηθή δηαθνξά πνπ ηπρόλ πξνθύςεη πέξαλ ηεο δηαηηζέκελεο από ην
Πξόγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ ρξεκαηνδόηεζεο θαη έσο ην ύςνο ησλ λνκηθώλ δεζκεύζεσλ.
4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Ζιηνύπνιεο, θ. Γεώξγην Υαηδεδάθε, σο λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ Γήκνπ,
γηα ηελ ππνγξαθή ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο, θαζώο θαη γηα θάζε άιιε ζρεηηθή ελέξγεηα πνπ
απαηηεζεί γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξόηαζεο θαη ηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή πινπνίεζή ηεο.

Η απόθαζη αυηή πήρε αριθμό 265/2019 και είναι αναρηηηέα ζηο διαδίκηυο.
Μεηά ηε ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΣΑΤΡΟ

Π. ΚΟΚΛΑ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Η.Αληδηλάο, Κ.εθηειήο, Η.Πνύινο,Π.Βηδάιεο, Α.Υσκαηά,

ΠΗΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ζ.Παληαδόπνπινο, Δ.Φπξξόπνπινο, Μ.Μπαζνύξεο, Α.Εαλληάο,

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 4.11.2019

Θ.Γηαλλόπνπινο, Η.Γξεγνξέαο, Α.Δπζηαζίνπ, Π.Καξαλδξέαο,

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Α.Σζνπθαιάο, Γ.Σακβάθνο, Υ.Κνθνηίλεο, Γ.Αζβεζηάο
Γ.Αξακπαηδήο, Α.Αζαλαζίνπ, Α.Σζαηζνύιε, Ε.Κνύιηα,
Η.Υησηέιεο, Θ.ηπιηάξαο, Α.ηαζηλόπνπινο, Μ.Αγγειή

ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΣΑΤΡΟ
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