
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το υπ’ αριθ. 6/2018 πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας 

 
Αρ. απόφ. 216/2018                                                      

Π ε ρ ί λ η ψ η 
Έγκριση α) συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές 
υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» στην πράξη με 
τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων 
χώρων και λοιπές δράσεις», β) υποβολής πρότασης και γ) 
εξουσιοδότησης του Δημάρχου. 

 
Σήμερα 16 Απριλίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με 
ημερομηνία 12-4-2018 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, 
τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων 
και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε  ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού 
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα  33 μέλη: 

 
                  Παρόντες                                                                                           Απόντες 

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Χ. Κούτρας, 3) Τ. Χατζηαθανασίου, 4) Β. 
Παπαδόπουλος, 5)Α.Σιδηρόπουλος, 6)Δ.Κουλουριώτης, 7) Θ. 
Κορωνάς, 8)Σ.Διαμάντης, 9)Γ.Σοφιανίδης, 10) Ν. Μωυσιάδης, 
11)Π.Τσαπαρόπουλος, 12) Β.Λυκοστράτης, 13) Γ. Κάκαρης, 14)Μ. 
Παπαϊωάννου, 15)Λ.Ακριβόπουλος, 16)Σ.Ασλάνογλου, 
17)Γ.Ορφανίδης, 18) Χ. Γαϊτάνου, 19) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 
20)Α.Σιακαβάρας, 21)Θ.Τέτος, 22)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 
23)Ι.Κυρατλίδης, 24) Ν. Τσιαμήτρος, 25) Α. Καγκελίδης, 
26)Γ.Γουλτίδης, 27)Η.Τσιφλίδης, 28)Ν.Μπέκης, 29)Π.Παπαδίνα, 
30)Α.Αποστολόπουλος, 31)Α.Μαρκούλης, 32)Σ.Στουγιάννος, 
33)Γ.Μελιόπουλος. 

Θ. Αγγελίνας, Δ.Τραπεζανλής, 
Ι.Χειμώνας, Ε.Ιακωβίδου, 
Μ.Σουμελίδης, Ζ.Πατσίκας, 
Ι.Παπαγιάννης, Σ.Ελευθεριάδου 

                 Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων                                                               
Σ.Κωτσιαντής, Ι.Σιδηρόπουλος, Ι.Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου, Ε.Μοτσιόπουλος 

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων 
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων 

Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης,  Σ. 
Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, 
Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. 
Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος. 

 
Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε η κ.Χ.Γαϊτάνου και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μπέκης, 
Κ.Καραπαναγιωτίδης, Γ.Ορφανίδης, Α.Αποστολόπουλος, Α.Καγκελίδης 
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 213/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ.Γ.Γουλτίδης 
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 214/2018 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος, Ι.Κυρατλίδης, 
Β.Λυκοστράτης 
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 215/2018 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Β.Λυκοστράτης, Γ.Ορφανίδης 
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 216/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι.Κυρατλίδης 
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 220/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ.Γ.Κάκαρης 
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 225/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ν.Μωυσιάδης 
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 227/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ.Γ.Μελιόπουλος 
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 251/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.Μωυσιάδης 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 
του συμβουλίου το από 10-4-2018 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου 
Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής: 

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχοντας διαγνώσει  την ανάγκη για την ενίσχυση των τοπικών 
υποδομών των ΟΤΑ της χώρας, με στόχο την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και την τόνωση 
της επιχειρηματικότητας, μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης ,προχώρησε στην κατάρτιση Ειδικού 
Προγράμματος Ενίσχυσης Δήμων με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». 

1. Βασικοί στόχοι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» είναι: 
α) Η ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης 
β) Η βελτίωση των υποδομών 
γ) Η αύξηση της απασχόλησης 
δ) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δήμων 
2. Σκοπός του Προγράμματος είναι η χρηματοδότηση των έργων, προμηθειών, υπηρεσιών 

και μελετών των δήμων. 
3. Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος είναι η περίοδος 2018 -2022, με 

δυνατότητα παράτασης. 
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι Δήμοι καθώς και τα νομικά πρόσωπα αυτών. Ως 

περιοχή παρέμβασης του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» είναι όλη η χώρα. 
Οι άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» είναι: 
α) Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος, ήτοι: κατασκευή, βελτίωση και 

συντήρηση έργων τεχνικών υποδομών, προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της 
ποιότητας ζωής, χρηματοδότηση μελετών των ανωτέρω και προμήθεια μηχανολογικού 
εξοπλισμού και μηχανημάτων. 

β) Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων, ήτοι: 
κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση διοικητικών, κοινωνικών, αθλητικών και 
πολιτιστικών υποδομών και χρηματοδότηση μελετών των ανωτέρω. 
Η χρηματοδότηση των έργων που εντάσσονται στο «Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

πραγματοποιείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ-055 και 
τον ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 με προϋπολογισμό τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000)€. 

Βασικά κριτήρια για την επιλογή των δράσεων είναι: 
 α) η συμβολή των υπό ένταξη μελετών, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στους 

αναπτυξιακούς στόχους του προγράμματος, β) η συμβολή στην εύρυθμη και αποτελεσματική 
λειτουργία του δήμου και 

γ) γενικότερα η σκοπιμότητα, ο ολοκληρωμένος και λειτουργικός χαρακτήρας και η 
ωριμότητα υλοποίησης των προτεινόμενων δράσεων. 

Για την υποβολή προτάσεων στο «Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», εκδίδονται 
προσκλήσεις από τον Υπουργό Εσωτερικών, στις οποίες εξειδικεύονται η διαδικασία υποβολής 
των αιτήσεων και τα έντυπα και δικαιολογητικά που απαιτούνται (Τεχνικά Δελτία Έργων, 
αποφάσεις συλλογικών οργάνων κλπ), η ανάλυση των κριτηρίων επιλογής, η προτεραιοποίηση 
των αναγκών, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

Τα αιτήματα ένταξης των δράσεων στο «Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» υποβάλλονται 
από τους δυνητικούς δικαιούχους στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του 
Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την πρόσκληση. 

Η υποβολή των αιτημάτων από τους φορείς για την ένταξη στο «Πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» πραγματοποιείται με αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων 

τους, οι οποίες λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. 
Ήδη έχουν εκδοθεί προσκλήσεις, η μία εκ των οποίων αφορά «Επισκευή , συντήρηση 

σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» (αρ. πρωτ. 5133/23-02-2018).Στην 
πρόσκληση επισυνάπτεται πίνακας με τα ανώτατα όρια χρηματοδότησης κάθε Δήμου. Ο Δήμος 
Βέροιας για την πράξη αυτή είναι δυνατό να διεκδικήσει πίστωση 364.100,00€ (τριακόσιες 
εξήντα τέσσερις χιλιάδες εκατό ευρώ). 

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 της πρόσκλησης «Το αίτημα ένταξης συνοδεύεται από: 
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• Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου περί αποδοχής της χρηματοδότησης, η 
οποία λαμβάνεται στη συνεδρίαση του οργάνου με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
μελών.» 

Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την 
εκτέλεση του έργου 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. 

Στο άρθρο 5 της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης 
Δήμων: Σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλο σχετικό 
ζήτημα», αναφέρεται επίσης στην παρ. «4. Η υποβολή των αιτημάτων από τους φορείς για την 
ένταξη στο «Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» πραγματοποιείται με αποφάσεις των αρμόδιων 
συλλογικών οργάνων τους, οι οποίες λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
μελών.» 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω καθώς και : 
I. Το άρθρο 71 παρ.3 του ν. 4509/22.12.2017 (Α΄201) «Μέτρα θεραπείας ατόμων που 

απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής...». 
II. Τις διατάξεις του ν. 4412/16 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)». 
III. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/2011/ΕΕ- δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

IV. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (Α΄ 87) για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

V. Τη νομοθεσία που διέπει τις Δημόσιες Επενδύσεις και ειδικότερα τις διατάξεις του ν. 
2212/52 (Α΄266), του Ν.Δ. 2957/54 και την ΧΔ 9035/30-7-1973 Απόφαση του 
Υπουργείου Προγραμματισμού και Κυβερνητικής Πολιτικής. 

VI. Την με αριθμ. πρωτοκόλλου 4748/20.02.2018 (Β’612) απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών «Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων: Σκοπός, κριτήρια ένταξης, 
διαδικασία αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα». 

VII. Την υπ’ αριθμ. 44165/27.12.2017 (Β΄4593) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης «Καθορισμός διαδικασίας και 
δικαιολογητικών χρηματοδότησης ειδικού λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων». 

VIII. Τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη 
ΣΑΕ –055 στην οποία εντάχθηκε το έργο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των 
δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» με ενάριθμο 
2017ΣΕ05500010 και προϋπολογισμό 300.000.000 € (ΑΔΑ:ΨΖΨΕ465ΧΙ-ΥΣ5). 

IX. Την με αρ. 5133/23-02-2017 πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών για την υποβολή 
αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα 
προτεραιότητας ««Κοινωνικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο 
«Επισκευή , συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» 

X. Την από 4-4-2018/ αρ. πρ. 10313 1η τροποποίηση της πιο πάνω πρόσκλησης 
παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει: 
1. Την αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον 

άξονα προτεραιότητας ««Κοινωνικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», στην 
πράξη με τίτλο «Επισκευή , συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και 
λοιπές δράσεις» που αφορά στο Δήμο Βέροιας , για μέγιστο ποσό 364.100,00€ 

Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Βέροιας για την για την υπογραφή όλων των 
εγγράφων που απαιτούνται για την υποβολή της πρότασης 

 
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά. 
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Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη: 
1.- Το από 10-4-2018 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου. 
2.- Την με αρ. πρωτ. 5133/23-2-2018 πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο 
πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές 
υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και 
αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις». 
3.- Την με αρ. πρωτ. 44165/27-12-2017 Κ.Υ.Α. των Υπ. Εσωτερικών και Οικονομίας και 
Ανάπτυξης  
4.- Την υπ’ αριθ. 4748/20-2-2018 απόφαση του Υπ.Εσωτερικών 
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 4509/2017, του Ν. 4412/2016, του Ν.4270/2014, του 
άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006. 

 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
Α) Αποδέχεται τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», 

στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» στην πράξη 
με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» και 
για μέγιστο ποσό 364.100,00€. 

Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη για την υπογραφή όλων 
των απαιτούμενων εγγράφων για την υποβολή της πρότασης. 
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό  216 / 2018 
.............................................................................................………................................. 
 Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση 
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

Πέτρος Τσαπαρόπουλος 

 
 

Αθανάσιος Αποστολόπουλος 
ΤΑ  ΜΕΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Α.  Λαζαρίδης     
Χ. Κούτρας     
Τ. Χατζηαθανασίου     
Β. Παπαδόπουλος   ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 

Α. Σιδηρόπουλος  Σ. Κωτσιαντής  
Δ. Κουλουριώτης  Ι. Σιδηρόπουλος  
Θ. Κορωνάς  Ι. Καραγιάννης  
Σ. Διαμάντης  Ν. Αγγέλου  
Γ. Σοφιανίδης  Ε. Μοτσιόπουλος  
Ν. Μωυσιάδης     
Β. Λυκοστράτης     
Γ. Κάκαρης     
Μ. Παπαϊωάννου     
Λ. Ακριβόπουλος     
Σ. Ασλάνογλου     
Γ. Ορφανίδης     
Χ. Γαϊτάνου     
Ν. Μαυροκεφαλίδης     
Α. Σιακαβάρας     
Θ. Τέτος     
Κ. Καραπαναγιωτίδης     
Ι. Κυρατλίδης     
Ν.  Τσιαμήτρος     
Α. Καγκελίδης     
Γ. Γουλτίδης     
Η. Τσιφλίδης     
Ν. Μπέκης     
Π. Παπαδίνα     
Α. Μαρκούλης     
Σ. Στουγιάννος     
Γ. Μελιόπουλος  

Ακριβές απόσπασμα 
Βέροια  17-4-2018 

Ο Αναπληρωτής Δημάρχου 
 
 
 

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

ΑΔΑ: Ω5ΝΡΩ9Ο-ΦΔΑ


		2018-04-17T13:57:13+0300
	Athens




