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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  10/2018 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης: 56/2018
Στα Ψαρά σήμερα την 22η του μήνα Μαΐου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και

ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ψαρών, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 673/17-5-2018
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη  απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επτά (7) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κουτσοδόντη Αγγελική
2) Δημητρέλης Νικόλαος
3) Παπαμιχάλης Ιωάννης
4) Βασιλική Ευαγγελία
5) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
6) Κούτικα Αγγελική
7) Κουτσοδόντη Βασιλική

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του Δήμου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το
3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών τα
εξής:
Με  την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  7244/13-3-2018  πρόσκληση  ΙΙΙ  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  (ΑΔΑ:
ΩΩΙ6465ΧΘ7-5ΣΠ),  καλούνται  οι  δήμοι  της  χώρας  για  την  υποβολή  προτάσεων  προκειμένου  να
ενταχθούν  στο  Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ»  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  «Κοινωνικές  και
πολιτιστικές  υποδομές  και  δραστηριότητες  των  δήμων»,  που  αφορά  στην  Προμήθεια-τοποθέτηση
εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών.
Στον επισυναπτόμενο πίνακα της εν λόγω πρόσκλησης, καθορίζεται ανώτατο ποσό για το Δήμο Ψαρών
το ποσό των 130.000,00 ευρώ.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παραπάνω πρόσκληση: 
«Το αίτημα ένταξης συνοδεύεται από:

 Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου περί αποδοχής της συμμετοχής στο Πρόγραμμα, η
οποία  λαμβάνεται  στη  συνεδρίαση  του  οργάνου  με  την  απόλυτη  πλειοψηφία  των  παρόντων
μελών.
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ΘΕΜΑ: Περί αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου Ψαρών στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του
Υπουργείου  Εσωτερικών στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές  και  πολιτιστικές  υποδομές  και
δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο:
 «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας»

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Χατζησκουλίδης Χρήστος
4) Χαχούλης Φώτιος
5) Βασιλικής Ιωάννης
6) Μπεναρδής Γεώργιος

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΑΔΑ: Ψ2ΑΩΩΗΧ-7ΓΚ



Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την προμήθεια εξ’
ολοκλήρου, το δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει να δηλώνει στην παραπάνω απόφασή του, ότι θα καλύψει
με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που προκύπτει.

 Τεχνικό Δελτίο Προμήθειας, πλήρως συμπληρωμένο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα
(Παράρτημα 2 της παρούσης).

Ως έναρξη υποβολής αιτημάτων ένταξης στο Πρόγραμμα ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της παρούσας
πρόσκλησης και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η Μαΐου
2018».

Στο πλαίσιο  λοιπόν του  εν  λόγω προγράμματος  χρηματοδότησης  των  δήμων για  την  Προμήθεια-
τοποθέτηση  εξοπλισμού  για  την  αναβάθμιση  παιδικών  χαρών  των  δήμων  της  χώρας,  και  κατόπιν
εκτίμησης και καταγραφής των αναγκών υφιστάμενης παιδικής χαράς του δήμου, προτείνουμε την
αποδοχή  της  συμμετοχής  του  Δήμου  Ψαρών  στο Πρόγραμμα  “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”  του  Υπουργείου
Εσωτερικών στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες
των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των
δήμων  της  χώρας»  προκειμένου  ο  δήμος  μας  να  προβεί  στην  «προμήθεια  και  τοποθέτηση
εξοπλισμού  για  την  αναβάθμιση  της  παιδικής  χαράς  του  Δήμου  Ψαρών». Συγκεκριμένα
προβλέπεται  η  προμήθεια  και  τοποθέτηση  πιστοποιημένου  -  σύμφωνα  με  τις  απαιτούμενες
προδιαγραφές ασφαλείας και βάσει της κείμενης νομοθεσίας - εξοπλισμού (όργανα & κατασκευές),
ασφαλούς δαπέδου και κατάλληλου, επαρκούς φωτισμού, σε υφιστάμενη παιδική χαρά του δήμου. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:130.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

Κατόπιν των ανωτέρω αναφερομένων, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά με:

Α) Την  αποδοχή  της  συμμετοχής  του  Δήμου  Ψαρών  στο Πρόγραμμα  “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ”  του
Υπουργείου  Εσωτερικών  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  «Κοινωνικές  και  πολιτιστικές  υποδομές  και
δραστηριότητες  των  δήμων»  με  τίτλο:  «Προμήθεια-τοποθέτηση  εξοπλισμού  για  την  αναβάθμιση
παιδικών χαρών των  δήμων της  χώρας»,  (η  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  7244/13-3-2018 πρόσκληση ΙΙΙ  του
Υπουργείου Εσωτερικών). 

Β) Την υποβολή αιτήματος ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα, προκειμένου ο Δήμος Ψαρών να προβεί
στην «προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση της παιδικής χαράς του Δήμου
Ψαρών»,  με την οποία προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση πιστοποιημένου - σύμφωνα με τις
απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας και βάσει της κείμενης νομοθεσίας - εξοπλισμού (όργανα &
κατασκευές), ασφαλούς δαπέδου και κατάλληλου, επαρκούς φωτισμού, σε υφιστάμενη παιδική χαρά
του δήμου. 
Η εν λόγω προμήθεια είναι απαραίτητη για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της
ψυχαγωγίας  των  ανηλίκων,  καθώς  στοχεύει  στην  ορθή,  λειτουργική  ανασχεδίαση  υφιστάμενης
παιδικής χαράς, η οποία σε εναρμόνιση με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας, θα πληροί τις απαιτούμενες
προδιαγραφές  ασφαλείας  όπως  αυτές  ορίζονται  από  την  ισχύουσα  νομοθεσία,  συμβάλλοντας  έτσι
σημαντικά στη σωματική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών, όλων των ηλικιακών ομάδων.

Γ) Την  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  ως  νόμιμο  εκπρόσωπο  για  κάθε  σχετική  με  την  υποβολή
πρότασης ενέργεια.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση καθώς και:
 τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
 την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  7244/13-3-2018  πρόσκληση  ΙΙΙ  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  (ΑΔΑ:

ΩΩΙ6465ΧΘ7-5ΣΠ)
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης
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ΑΔΑ: Ψ2ΑΩΩΗΧ-7ΓΚ



Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την  αποδοχή  της  συμμετοχής  του  Δήμου  Ψαρών  στο Πρόγραμμα  “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ”  του
Υπουργείου  Εσωτερικών  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  «Κοινωνικές  και  πολιτιστικές  υποδομές  και
δραστηριότητες  των  δήμων»  με  τίτλο:  «Προμήθεια-τοποθέτηση  εξοπλισμού  για  την  αναβάθμιση
παιδικών χαρών των  δήμων της  χώρας»,  (η  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  7244/13-3-2018 πρόσκληση ΙΙΙ  του
Υπουργείου Εσωτερικών). 

Β) Την υποβολή αιτήματος ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα, προκειμένου ο Δήμος Ψαρών να προβεί
στην «προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση της παιδικής χαράς του Δήμου
Ψαρών»,  με την οποία προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση πιστοποιημένου - σύμφωνα με τις
απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας και βάσει της κείμενης νομοθεσίας - εξοπλισμού (όργανα &
κατασκευές), ασφαλούς δαπέδου και κατάλληλου, επαρκούς φωτισμού, σε υφιστάμενη παιδική χαρά
του δήμου. 

Η εν λόγω προμήθεια είναι απαραίτητη για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της
ψυχαγωγίας  των  ανηλίκων,  καθώς  στοχεύει  στην  ορθή,  λειτουργική  ανασχεδίαση  υφιστάμενης
παιδικής χαράς του δήμου, η οποία σε εναρμόνιση με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας θα πληροί τις
απαιτούμενες  προδιαγραφές  ασφαλείας  όπως  αυτές  ορίζονται  από  την  ισχύουσα  νομοθεσία,
συμβάλλοντας  έτσι  σημαντικά  στη  σωματική  και  πνευματική  ανάπτυξη  των  παιδιών,  όλων  των
ηλικιακών ομάδων.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 130,000,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Γ) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ψαρών ως νόμιμο εκπρόσωπο για κάθε σχετική με την υποβολή
πρότασης ενέργεια.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  56/2018
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
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Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος

ΑΔΑ: Ψ2ΑΩΩΗΧ-7ΓΚ
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