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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της με αριθμό 6/2018 

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου 

 

ΘΕΜΑ 16
Ο 

 :  Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον 

άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με 

τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις». 

 

Στον Άλιμο και στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα Βασίλη Κατσή), σήμερα 

28  Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 

Συμβούλιο, κατόπιν της με αρ.πρωτ. 6021/23-03-2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, που 

επιδόθηκε σε κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010 για να συζητήσει και αποφασίσει πάνω στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 

 

Διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 33 μελών στην έναρξη της συνεδρίασης ήταν 

παρόντα τα πρώτα 25 μέλη εκ των αναγραφόμενων: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1 ΣΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  1 ΔΟΥΔΩΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ 

2 ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  2 ΛΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

3 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 3 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

4 ΒΡΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  4 ΚΛΕΩΠΑ-ΜΠΙΣΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 

5 ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

6 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 6 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

7 ΠΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 7 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ-ΑΡΜΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  

8 ΑΡΑΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

  9 ΓΑΡΥΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

  10 ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ-ΠΑΓΟΥΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 

  11 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

 

Αν και νόμιμα είχαν κληθεί 

12 ΓΚΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ 

  13 ΣΥΡΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ  

  14 ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

  15 ΠΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

  16 ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

  17 ΜΠΕΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 

  18 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 

  19 ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 

  20 ΜΕΞΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

  21 ΠΡΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

  22 ΔΗΜΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 

  23 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

  24 ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

  

 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τμήμα Διοικητικής  

Υποστήριξης 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 
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25 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

  26 ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 

   

Παρευρίσκεται και ο Δήμαρχος Αλίμου κ. Ανδρέας Κονδύλης. 

 

Μοιράζονται τα πρακτικά των υπ΄αριθμ. 23/2017 – 04/2018 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης προτείνεται από τον Πρόεδρο η 

συζήτηση δύο (2)  έκτακτων θέματος με τίτλο: 

 

1
ο
 έκτακτο: 

 

 

2
Ο
 έκτακτο :  

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων για την καταβολή έκτακτης επιχορήγησης στα 

Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου» και «Σχολική 

Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου». 

Ορισμός υπαλλήλων (τακτικών – αναπληρωματικών) στην Επιτροπή Επίλυσης 

φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2018 (συμπλήρωση της 

471/2018 απόφασης Δ.Σ.) 

 

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου κρίνουν ότι απαιτείται να συζητηθούν για την εύρυθμη λειτουργία 

των Υπηρεσιών του Δήμου και ψηφίζουν ομόφωνα ότι είναι κατεπείγοντα  και τα εγγράφουν στην 

ημερήσια διάταξη μετά τα τακτικά θέματα, σύμφωνα με το άρθρο 75 §3 του Ν. 3852/2010. 

 

Γίνεται συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως.  

 

Κατά τη συζήτηση του 6
ου

 θέματος της ημερήσιας διάταξης, προσήλθε η κ.Μελισσαράτου Λουκία. 

 

Μετά τη συζήτηση του 13 
ου 

θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο κ.Γιαννακόπουλος 

Δημήτριος. 

 

Κατά τη συζήτηση του 16
ου

 θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησαν οι κ.κ. Προυντζοπούλου 

Παναγιώτα & Πέτσας Ιωάννης. 

 

Το 17
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε. 

 

Τα 23
ο
 –  35

Ο
 και 1

ο
 -  2

ο
 έκτακτο προτάθηκαν προς συζήτηση, πριν τη συζήτηση του 22

ου
 θέματος. 

 

Κατά τη συζήτηση του 2
ου

 έκτακτου θέματος αποχώρησε ο κ. Δήμου Ταξιάρχης. 

 

Πάνω στο 16ο θέμα ο Πρόεδρος του Δ.Σ θέτει υπόψη των μελών την εισήγηση του Δημάρχου, κ. Ανδρέα 

Κονδύλη, που έχει ως εξής: 

 

           Στα πλαίσια της πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον 

άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο 

«Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις», ο Δήμος μας προτίθεται 

να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης.  

Σας υποβάλλουμε συνημμένα την υπ΄ αριθμ 24/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

συνολικού προϋπολογισμού 236.158,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). 

Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων για την επισκευή, συντήρηση σχολικών 

κτιρίων και αύλειων χώρων καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης που στόχο έχει τη βελτίωση των 

υποδομών της Α/βαθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

στον τομέα της εκπαίδευσης.  

Κατόπιν των προαναφερόμενων εισηγούμαστε  

• την αποδοχή της χρηματοδότησης, όπως αυτή ορίζεται στη με αρ. πρωτ. 5133/23.02.2018 (ΑΔΑ: 

6O9Ψ465ΧΘ7 –ΑΓΡ) με ανώτατο όριο χρηματοδότησης για το Δήμο Αλίμου, το ποσό των 194.900,00 

ευρώ.  
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• Την έγκριση της υπ΄ αριθμ. 24/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

• την έγκριση  υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο παραπάνω  πρόγραμμα. 

• την δέσμευση ότι το ποσό της χρηματοδότησης για την υλοποίηση της προμήθειας που δεν θα 

επαρκεί αυτή από το πρόγραμμα θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου. 

και παρακαλούμε για τη δική σας απόφαση. 

 

Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ κατά πλειοψηφία 

Με είκοσι δύο (22) ψήφους ΥΠΕΡ και μια (1) ψήφο ΛΕΥΚΟ (Καμαρινού Κυριακή) 

 

1. Εγκρίνουν την αποδοχή της χρηματοδότησης, όπως αυτή ορίζεται στη με αρ. πρωτ. 

5133/23.02.2018 (ΑΔΑ: 6O9Ψ465ΧΘ7 –ΑΓΡ) με ανώτατο όριο χρηματοδότησης για το Δήμο 

Αλίμου, το ποσό των 194.900,00 ευρώ.  

2. Εγκρίνουν την υπ΄ αριθμ. 24/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως έχει.  

3. Εγκρίνουν την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον 

άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» 

με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις». 

4. Δεσμεύονται ότι το ποσό της χρηματοδότησης για την υλοποίηση της προμήθειας που δεν θα 

επαρκεί αυτή από το πρόγραμμα θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου. 

5. Εξουσιοδοτούν τον Δήμαρχο για κάθε σχετική ενέργεια και υπογραφή που τυχόν απαιτηθεί στα 

πλαίσια υποβολής της ανωτέρω πρότασης  και για κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια. 

Για επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 116/2018. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΥΦΑΛΑΚΗΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

(Υπογραφές) 
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