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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αρ. 219/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
«Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο
πλαίσιο της πρόσκλησης V με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά
και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για
την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» και εξουσιοδότηση
του Δημάρχου.»
Με την αρ. πρωτ. 4721/23-01-2019 πρόσκληση V του Υπουργού Εσωτερικών, με
τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων,
για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του
επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας», στα πλαίσια του προγράμματος
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές
και δραστηριότητες των δήμων»
,
κλήθηκαν οι Δήμοι της επικράτειας να καταθέσουν αιτήσεις χρηματοδότησης
προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα, που αφορούν στον τίτλο αυτής.
Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή,
μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των
στάσεων των Δήμων, με στόχο τη βελτίωση των εν λόγω υποδομών, και την
αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών που αφορά το επιβατικό
κοινό.
Επιλέξιμες είναι κάθε είδους δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια εξοπλισμού,
κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και
αναβάθμιση στάσεων των δήμων (πχ. καθίσματα σταθερά ή ανακλινόμενα,
φωτισμός, καλάθι αχρήστων), που στόχο έχει τη βελτίωση των εν λόγω υποδομών,
και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του επιβατικού
κοινού.
Οι τύποι των στεγάστρων που μπορούν να επιλεγούν είναι τρεις. Ο τύπος Α, ο τύπος
Β, και ο τύπος Γ.
ΤΥΠΟΣ Α: Είναι τα στέγαστρα με πλάτος από 1,20μ. και άνω και τοποθετούνται σε
πεζοδρόμια πλάτους από 2,70 και άνω. Η οπίσθια όψη (πλάτη) δύναται να είναι από
διαφανές αντιβανδαλιστικό, άθραυστο πλαίσιο, το αριστερό (όπως παρατηρείται από
τον δρόμο) κάθετο προς την γραμμή του πεζοδρομίου τμήμα θα είναι πλήρως
καλυμμένο από πλαίσιο, ενώ το δεξιό κάθετο τμήμα δύναται να είναι καλυμμένο
κατά πλάτος κατά το ήμισυ από διαφανές αντιβανδαλιστικό, άθραυστο πλαίσιο. Το
στέγαστρο έχει κάθισμα τουλάχιστον τριών θέσεων, σταθερό ή ανακλινόμενο.
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ΤΥΠΟΣ Β:Είναι τα στέγαστρα με πλάτος από 1,00μ. έως 1,19μ. και τοποθετούνται
σε πεζοδρόμια πλάτους από 1,80 έως 2,69μ. Δύναται να υπάρχει μόνο οπίσθια όψη
(πλάτη) πλήρως κλειστή από διαφανές πλαίσιο. Αριστερά και δεξιά το στέγαστρο θα
είναι τελείως ανοικτό (για την ελεύθερη διακίνηση των πεζών). Ο τύπος αυτός μπορεί
να εξοπλιστεί μόνο με ανακλινόμενο κάθισμα.
ΤΥΠΟΣ Γ: Είναι τα στέγαστρα με πλάτος από 1,00 έως 1,19μ και τοποθετούνται σε
πεζοδρόμια πλάτους από 1,60μ έως 1,79μ. Στον τύπο αυτό των στεγάστρων δεν
τοποθετείται οπίσθια όψη (πλάτη) ούτε αριστερό και δεξιό τμήμα (θα είναι τελείως
ανοικτά για την ελεύθερη διακίνηση των πεζών). Στον τύπο αυτό απαγορεύεται η
τοποθέτηση οποιουδήποτε καθίσματος.
Οι δαπάνες θα πρέπει να αφορούν τη δημιουργία ή αναβάθμιση στάσεων που
προβλέπονται σε εγκεκριμένες γραμμές (αστικές ή δημοτικές).
Τα στέγαστρα αναμονής επιβατών θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις βασικές
αρχές κατασκευής και τοποθέτησης του Παραρτήματος ΙΙΙ της ανωτέρω Πρόσκλησης
«Τεχνικές Προδιαγραφές & Βασικές Αρχές Κατασκευής & Τοποθέτησης Στεγάστρων
Στάσεων».
Σύμφωνα με την πρόσκληση το αίτημα θα πρέπει να συνοδεύεται από :
«i. 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.
• 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.»
Ο Δήμος μας έχει πρόθεση να καταθέσει αίτημα χρηματοδότησης. Ο προϋπολογισμός
που είναι διαθέσιμος για τη δράση αυτή, όπως αναφέρεται στον συνημμένο στην
πρόσκληση πίνακα, είναι εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00€). Ο μέγιστος αριθμός
των στάσεων είναι 50 , σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόσκλησης ( (γ) Σε δήμους με
μόνιμο πληθυσμό άνω των 60.000 κατοίκων και έως 100.000 κατοίκους,
επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 100.000,00€, για τον εξοπλισμό έως 50 στάσεων).
Ανάλογα με τον τύπο της επιλεγμένης στάσης το διαθέσιμο ποσό είναι:
«(στ) Μέγιστο ύψος επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ανά στάση τύπου Α του
Παραρτήματος ΙΙΙ «Βασικές Αρχές Κατασκευής & Τοποθέτησης Τύπων Στεγάστρων»
4.000,00€.
(ζ) Μέγιστο ύψος επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ανά στάση τύπου Β του
Παραρτήματος ΙΙΙ «Βασικές Αρχές Κατασκευής & Τοποθέτησης Τύπων Στεγάστρων»
3.500,00€.
(η) Μέγιστο ύψος επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ανά στάση τύπου Γ του
Παραρτήματος ΙΙΙ «Βασικές Αρχές Κατασκευής & Τοποθέτησης Τύπων Στεγάστρων»
3.000,00€.»
Με την αρ. 219/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Αποδοχή συμμετοχής
του Δήμου Βέροιας στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της
πρόσκλησης V με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και
τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» και εξουσιοδότηση του
Δημάρχου.» αποφάσισε ομόφωνα
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«Α) Αποδέχεται τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και
δραστηριότητες των δήμων, στο πλαίσιο της πρόσκλησης V με τίτλο «Προμήθεια
εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή
και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των
δήμων της χώρας»
Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη για την υπογραφή
όλων των απαιτούμενων εγγράφων για την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου».
Με την ολοκλήρωση της μελέτης και επειδή περιλήφθηκε περίπου το σύνολο των
στάσεων (αποκλείονται στάσεις όπου δεν επιτρέπεται από το πλάτος του πεζοδρομίου
να τοποθετηθεί στέγαστρο ή δεν είναι στην κανονική του θέση αυτό ή έχουν οι
στάσεις ελάχιστη παρουσία μετακινουμένων πολιτών ), το ύψος του προϋπολογισμού
ανήλθε στο ποσό των 134.912,00€ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Όπως αναφέρεται πιο πάνω «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.»
Έτσι με δεδομένο ότι η μέγιστη διαθέσιμη χρηματοδότηση είναι για τον Δήμο
Βέροιας, 100.000,00€, θα πρέπει το επί πλέον ποσό να διατεθεί για την κάλυψη της
δαπάνης , από ίδια έσοδα και το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να δεσμευτεί επ’
αυτού.
Σε ότι αφορά αυτήν την επισήμανση αλλάζει η αρ. 219/2019 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για
την:
1. Την τροποποίηση της αρ. 219/2019 απόφασής του «Αποδοχή συμμετοχής
του Δήμου Βέροιας στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της
πρόσκλησης V με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά
και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των
στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της
χώρας» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου.»
2. Να δεσμευτεί ότι το επί πλέον ποσό πέραν του διαθεσίμου της
χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ θα διατεθεί από
ίδιους πόρους, ήτοι 34.912,00€ ώστε το σύνολο του προϋπολογισμού 134.912,00€ -να έχει διαθέσιμη εγκεκριμένη πίστωση.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. 219/2019 απόφασή του.
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