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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 3/2020 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 

 Σήμερα στις 18 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30’ 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1318/14-02-20  πρόσκληση 
του Προέδρου του Δ. Σ.  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, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 26 ) 

1. Κυρίτσης Γεώργιος  15. Τσεργάς Κων/νος 

2. Μητσογιάννης νικ.  16.  Ζησάκη Ξανθή 

3. Νικολάου Γεώργιος  17.  Διψάνας Αχιλλεύς  

4. Ζαρδούκας Κων.  18.  Σαϊτης Αστέριος 

5. Γκατζόγιας Παναγιώτης  19. Τσούγιας Χρήστος 

6. Κρικώνης Χρ.  20. Αργυρίου Ιωάννης 

7. Γκανάτσιος Ζήσης   21. Καρατέγος Μιχάλης 

8. Κακαγιάννης Χρ.  22. Ανδρέου Νικ.  

9. Καραναστάσης Αθανάσιος  23. Κοντογιάννης Ιωα.  

10. Σίμος Βασ.  24. Νταναβάρα Αργυρή 

11. Τόπη - Σαΐτη Ζωή  25.  Χαδουλός Κων. 

12. Βλάχος Αθαν.  26.  Ντόντος Γεωργ. 

13. Μαϊμάρης Δημ.  27.  -- 

14. Κολλάτος Κων/νος   

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 1 ) 

1. Κωστή Μαρία    Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος. 
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  

υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών  Κοινοτήτων  εκ των οποίων 

παρέστησαν οι:   Γκουντής Μιχ. (Συκουρίου), Μπανιώρας Γεωργ. (Γόννων),  Γκουντουβάς 
Θεοφ. (Καλλιπεύκης), Αναγνωστοπούλου Θ.. (Αιγάνης), Ζήλος Δημ. (Ραψάνης), Καραπάνου-
Μαγαλιού Αν. (Μακρυχωρίου), Σαϊτης Γεώργ. (Κυψελοχωρίου), Μακρυγιάννης Γ. (Όσσας), 
Σελήνης Νικ. (Σπηλιάς),  Στρούλιος Δημ. (Τεμπών), Βλαχοστέργιος Γεωργ. (Ιτέας), Μήτσιου Ι. 
(Κρανέας), Γκουγκουλιάς Γ. (Παραποτάμου),  Σακκαβός Ι. (Νέσσωνος). 

  Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Κυρίτσης  ύστερα από την διαπίστωση 
ύπαρξης απαρτίας,  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας 
διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (8ο). «Πρόθεση  Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης ΙΧ του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»  
Αριθμός   Απόφασης ( 33) 
 



 Το θέμα εισηγήθηκε η Προϊσταμένη του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Τσιτσιουβά 
Γεωργία. 
   
Το Υπουργείο Εσωτερικών -Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης ΠΔΕ, 
δημοσίευσε την Πρόσκληση ΙX, με αριθ. πρωτ. 29878/18-04-2019 (καθώς και την υπ’ αριθ. 
πρωτ. 64982/18-09-2019 1η τροποποίησή της και την υπ’ αριθ. πρωτ. 92970/30-12-2019 2η 
τροποποίησή της), με την οποία καλεί τους Δήμους της χώρας για την υποβολή προτάσεων 
προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και συγκεκριμένα 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» που αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων για την κατασκευή 
ή προκατασκευή και τοποθέτηση ραμπών και χώρων υγιεινής για ΑΜΕΑ στις σχολικές 
μονάδες τους και αποσκοπεί στη βελτίωση των υποδομών της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, 7.361 σχολικές 
μονάδες της χώρας δεν διαθέτουν ράμπα για να εισέλθει αναπηρικό αμαξίδιο και 9.917 
σχολικές μονάδες δεν διαθέτουν χώρους υγιεινής για ΑΜΕΑ. 
 
Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης για κάθε σχολική μονάδα (νηπιαγωγεία, δημοτικά, 
γυμνάσια, λύκεια) των δήμων του Παραρτήματος ΙΙ, 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. Επισημαίνεται ότι, στις επιλέξιμες δαπάνες 
συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ.  
Μη επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες από τυχόν εκπόνηση σχετικών μελετών. Επίσης, δεν 
εντάσσονται στο Πρόγραμμα δράσεις που είναι ήδη ενταγμένες για χρηματοδότηση σε 
άλλα προγράμματα. Επιπλέον, δεν εντάσσονται δράσεις που έχουν τη δυνατότητα άμεσης 
ένταξης σε άλλα Προγράμματα. 
 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων, κατόπιν των 
τροποποιήσεων της σχετικής πρόσκλησης,  ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2020.  
 
Ας σημειωθεί ότι, το 2018-2019 με χρηματοδότηση του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ -στο 
πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ- κατασκευάστηκαν 15 ράμπες πρόσβασης ΑΜΕΑ σε όλες τις 
σχολικές μονάδες του Δήμου μας εκτός από μία στο Δημοτικό Σχολείο Καλοχωρίου. 
Συνεπώς, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης μπορούμε να υποβάλλουμε πρόταση 
χρηματοδότησης μόνο για την κατασκευή χώρων υγιεινής ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του 
Δήμου Τεμπών καθώς και για την τοποθέτηση μίας μόνο ράμπας ΑΜΕΑ στο Δημοτικό 
Σχολείο Καλοχωρίου.  
 
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ βάσει του Παραρτήματος ΙΙ της σχετικής πρόσκλησης: 
1. W.C. AMEA : 

• Πρωτοβάθμια εκπαίδευση :    13 σχολ. Μονάδες Χ 2.500 €  = 32.500,00 € 

• Δευτεροβάθμια εκπαίδευση :      7 σχολ. Μονάδες Χ 2.500 € = 17.500,00 € 



              50.000,00 € 
2. ΡΑΜΠΕΣ ΑΜΕΑ : 

• Πρωτοβάθμια εκπαίδευση :           1 σχολ. Μονάδα Χ 500 €  =     500,00 € 
 
Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούμε όπως αποφανθείτε θετικά δηλώνοντας την 
αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Τεμπών στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  και την πρόθεσή 
σας να υποβάλουμε πρόταση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΧ. 
 

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, την εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση.  
  

Αποφασίζει  Ομόφωνα  
 

 Τη δήλωση θ ε τ ι κ ή ς  πρόθεσης για  την συμμετοχή του Δήμου Τεμπών στο 
πρόγραμμα ΦΦΙΙΛΛΟΟΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΙΙΙΙ  και την υποβολή  πρότασης  χρηματοδότησης έργου - στο 
πλαίσιο της ΠΠρρόόσσκκλληησσηηςς  IIXX.. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 33/2020 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

              (υπογραφή)                     (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
Κυρίτσης Γεωργ. 


