ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 21/2018 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών
Σήμερα στις 20 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 8318/14-12-18 πρόσκληση
του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της
έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν.
3463/2006) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας
διάταξης.
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 (21)
1. Καρατέγος Μιχάλης
2. Τσεργάς Κων/νος
3. Σαϊτης Αστέριος
4. Ζάχος Βασίλειος
5. Αργυρίου Ιωάννης
6. Νταφούλης Κων/νος
7. Βλάγκας Ιωάννης
8. Έξαρχος Γεώργιος
9. Τσάτσαρης Χρήστος
10. Διψάνας Αχιλλεύς
11. Μπουζέκης Ευθύμιος
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (6 )
1. Ντόντος Γεώργιος
2. Ζησάκη Ξανθή
3. Κακαγιάννης Χρήστος

12. Γκατζόγιας Παναγιώτης
13. Πανάγου Ελευθερία
14. Κυρίτσης Γεώργιος
15. Τσιόπα Γεωργία
16. Τσέτσιλας Δημήτριος
17. Μανώλης Γεώργιος
18. Καραναστάσης Αθανάσιος
19. Μπίκας Χρήστος
20. Νικολάου Γεώργιος
21. Μαϊμάρης Δημήτριος

4. Τσιαπλές Θωμάς
5. Τζέκας Θωμάς
6.Τσούγιας Χρήστος
Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος,
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων [Κολότυχος Γεώργιος, Μιχαλάκης Σ., Ζαφείρης Κ., Λαϊνας Αθ., Σεβδαλής Ελ.,
Νταής Βας.] καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων [Βλαχοστέργιος Γεω].
Ο Πρόεδρος
του δημοτικού συμβουλίου κ. Καρατέγος, ύστερα από την
διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα συμφώνησαν ομόφωνα για την
συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
εισάγοντας το θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.
ΘΕΜΑ ( Ε.Η.Δ. 2ο) «Περί κάλυψης της χρηματικής διαφοράς μεταξύ προϋπολογισμού και
χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του έργου: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ»
Αριθμός Απόφασης ( 234)
Το θέμα εισηγήθηκε η Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τσιτσιουβά
Γεωργία.
Με την αριθ. 191/2018 προηγούμενη απόφαση Δ.Σ. αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:

➢ Η δήλωση θ ε τ ι κ ή ς πρόθεσης, για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του
έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, Ομάδα Γ: «Ανέγερση ή επέκταση σχολικών

κτιρίων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(γυμνάσια, γενικά λύκεια (ΓΕΛ), επαγγελματικά λύκεια (ΕΠΑΛ) και ειδικών
σχολείων».
➢ Η αποδοχή της υπ. αριθ. 21/2018 μελέτης του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ» μετά των συνοδευτικών σχεδίων.
➢ Δέσμευση, για την ένταξη του εν λόγω έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του
Δήμου Τεμπών, όταν αυτό τροποποιηθεί.
Σήμερα και κατόπιν επικοινωνίας της υπηρεσίας μας με τους χειριστές του
προγράμματος και της αξιολόγησης της υποβληθείσας πρότασης, ενημερωθήκαμε ότι η
χρηματοδότηση δεν θα φτάσει το 100% του προϋπολογισμού του έργου, καθώς αυτός
ξεπερνάει το ανώτατο μοναδιαίο κόστος 1500 € (προ ΦΠΑ) ανά τ.μ. ωφέλιμης επιφάνειας
καθώς ο προϋπολογισμός του έργου εμπεριέχει και σημαντικές επεμβάσεις στα υπάρχοντα
κτίρια.
Κατόπιν των ανωτέρω μας ζητήθηκε να δεσμευτεί ο Δήμος Τεμπών ότι, η χρηματική
διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του προϋπολογισμού του έργου και της
χρηματοδότησης του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», θα καλυφθεί από δημοτικούς πόρους, αφού
απορροφηθούν πρώτα, οι πόροι του προγράμματος.
Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά
Μπίκας: η αναγκαιότητα ενός σχολείου είναι πραγματικότητα. Αυτά που λέει η
προϊσταμένη όμως είναι σε άλλο επίπεδο. Προβληματίζομαι όμως με την αναγκαιότητα να
πρέπει να χρηματοδοτούμε έργα που είναι υποχρέωση του κράτους. Οι προβληματισμοί
είναι μεγάλοι. Με τη λογική αυτή δεν μπορώ να το καταψηφίσω αλλά δεν μπορώ και να το
ψηφίσω, έτσι απλά.
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του
Ν.3463/2006, τις ανωτέρω διατάξεις, την εισήγηση του θέματος και μετά από διαλογική
συζήτηση [Μειοψήφησε ο κ. Μπίκας, ο οποίος ψήφισε ΟΧΙ].
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Η χρηματική διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του προϋπολογισμού του έργου και
της χρηματοδότησης του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», θα καλυφθεί από δημοτικούς πόρους, αφού
πρώτα απορροφηθούν οι πόροι του προγράμματος.
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 234/2018
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………
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.
Καρατέγος Μιχ.

