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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αρ. 177/2018 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου  
 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 

Με την αρ. 177/2018 απόφασή του «Έγκριση α) αποδοχής της 
χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για 

την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας» στον άξονα 
προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες 

των Δήμων» του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», β) υποβολής πρότασης 
και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.» το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας 

αποφάσισε τα αναγραφόμενα στο αποφασιστικό μέρος αυτής, ήτοι : 
«Α) Αποδέχεται τη χρηματοδότηση του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του 

άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και 

δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για 

την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας». 

 Β) Εγκρίνει την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στα πλαίσια της 

πρόσκλησης με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 

παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας»  

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη για την 

υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων για την υποβολή των παραπάνω 

αιτήσεων χρηματοδότησης.» 
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Ωστόσο επειδή διαπιστώθηκε ότι η αποδοχή της χρηματοδότησης πρέπει να 
έπεται της απόφασης ένταξης και να συνδέεται με το ύψος της αιτούμενης 

χρηματοδότησης εκάστου Δήμου, το αποφασιστικό μέρος θα πρέπει να 
τροποποιηθεί κατά το Α, ως εξής:  

«Αποδέχεται τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές υποδομές και δραστηριότητες 

των δήμων» και τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας» 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. 177/2018 απόφαση ως έχει: 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω  
 παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει: 

1. Την τροποποίηση της αρ.177/2018 απόφασής του σε ότι αφορά το 
σκέλος Α του αποφασιστικού μέρους αυτής ως εξής: 

 «Αποδέχεται τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στο Πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές υποδομές και 

δραστηριότητες των δήμων» και τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού 
για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας»» 
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