ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4ης/01-10-2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 31/2019
ΘΕΜΑ:
3ο
Έκτακτο

Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ, με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών για την πυροπροστασία σε
σχολικές μονάδες»

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 1η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2019, ημέρα της
εβδομάδας Τρίτη και ώρα 9.00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού, συνήλθε σε
τακτική Συνεδρίαση, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ.
153/26-09-2019 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού
Βάϊας.
Παρόντος του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο, η
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο - 17 - μελών παραβρέθηκαν -16- μέλη και
ονομαστικά οι:
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Παρόντες
Απόντες
Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
1 Τράντα Ιωάννα
Κουρτέλης Κωνσταντίνος
Αγγέλης Δημήτριος
Τσιτσιόκας Νικόλαος
Γκίκας Ιωάννης
Εμμανουήλ Δημήτριος
Καμκούτης Θωμάς
Αχίλλας Γεώργιος
Ζορζοβίλης Ζήνων
Κουκόλη Σοφία
Τσέγκος Νικόλαος
Τέτος Νικόλαος
Παπαδημητρίου Ζήνων
Θεοχαροπούλου Ελευθερία
Μανώλας Αριστείδης
Γκαμπράνη Ειρήνη
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
Αθανασόπουλος Αθανάσιος,Πρόεδρος
Μυλωνά Κατίνα
Κουκάλης Ζήνων
Μύρος Δημήτριος
Ζυγανιτίδου Ειρήνη
Τζάτσου Βάϊα
Παπανδρίτσα Μαρία
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
Πούλιος Δημήτριος- Καταφυγίου
1 Βρακόπουλος Αντώνιος -Πολυφύτου
Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Στην αρχή της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης, η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα : «Υποβολή
αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, με τίτλο:
«Εκπόνηση μελετών για την πυροπροστασία σε σχολικές μονάδες» για να
συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον. Το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα
χαρακτήρισε το θέμα ως κατεπείγον προς συζήτηση μετά την ολοκλήρωση των θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ.
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, η
Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα
παρακάτω:
Με το με αρ. πρωτ. 64946/18-09-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών εκδόθηκε
η 1η Τροποποίηση της πρόσκλησης VΙΙΙ του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με την οποία
παρατείνεται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ένταξης έως
31 Δεκεμβρίου 2019.
Η Πρόσκληση VΙΙΙ αφορά στη χρηματοδότηση των δήμων για:
Α. την σύνταξη μελετών πυροπροστασίας, την επικαιροποίηση παλαιών μελετών και τη
σύνταξη και παράδοση τευχών δημοπράτησης, συνολικά με το ποσό των 2.000€ για
κάθε σχολική μονάδα (δημοτικό 7/θέσιο και άνω, Γυμνάσιο-Λύκειο)
Β. Την υλοποίηση και τη συντήρηση μέτρων και μέσων εγκεκριμένης μελέτης
πυροπροστασίας με ποσό 3.000€ για κάθε σχολική μονάδα.(δημοτικό 7/θέσιο και άνω,
Γυμνάσιο-Λύκειο)
Την 1-10-2019 κατατέθηκαν στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Βελβεντού σχετικά
αιτήματα από δύο σχολικές μονάδες.
1.Το με υπ΄αριθμ. 178/01-10-2019 αίτημα του Διευθυντή του 12/θέσιου δημοτικού
σχολείου Βελβεντού για μελέτη πυρασφάλειας και υλοποίηση σε ολόκληρο το κτίριο
2. Το με αρ. πρωτ. 179/01-10-2019 αίτημα της Διευθύντριας του Λυκείου Βελβεντού για
επικαιροποίηση της μελέτης και υλοποίηση στο κεντρικό κτίριο του Γυμνασίου –Λυκείου
και νέα μελέτη πυρασφάλειας και υλοποίηση στην προσθήκη της αίθουσας πολλαπλών
χρήσεων και γυμναστηρίου του Γυμνασίου –Λυκείου
Με βάση τα παραπάνω η τεχνική υπηρεσία εισηγείται την υποβολή αιτήματος
χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στα πλαίσια της πρόσκληση VΙΙΙ με
τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις
σχολικές μονάδες της χώρας» για τις ανάγκες εκπόνησης μελετών και υλοποίησης
μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στο 12/θέσιο Δημοτικό σχολείο Βελβεντού και στο
Γυμνάσιο-Λύκειο Βελβεντού.
Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για
την εκτέλεση των ενεργειών που προβλέπονται από την πρόσκληση, το Δημοτικό
συμβούλιο θα πρέπει να δηλώσει ότι η οικονομική διαφορά που θα προκύψει θα
καλυφθεί από ίδιους πόρους ή άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, έθεσε τις
απόψεις και τις προτάσεις στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα
μαγνητοφωνημένα πρακτικά και
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ,
με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών για την πυροπροστασία σε σχολικές μονάδες της χώρας»
για τις ανάγκες εκπόνησης μελετών και υλοποίησης μέτρων και μέσων πυροπροστασίας
στο 12/θέσιο Δημοτικό σχολείο Βελβεντού και στο Γυμνάσιο-Λύκειο Βελβεντού.
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Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/2019.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό 02 Οκτωβρίου 2019
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Βάϊα Μαλλού
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