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Αρ. Πρωτ. Δ.Υ.

ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ: Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στο Πρόγραμμα

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές

υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 2225/14

Ιανουαρίου 2019 πρόσκληση ΙV, με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση

αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», Έγκριση της μελέτης και καθορισμός

του τρόπου εκτέλεσης του έργου "Εγκατάσταση υβριδικού χλοοτάπητα στο

Δημοτικό στάδιο Βέροιας”.

Με την αρ. πρωτ. 2225/14 Ιανουαρίου 2019 πρόσκληση ΙV του Υπουργού
Εσωτερικών, με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών
εγκαταστάσεων των Δήμων», 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, πράξεις που αφορούν στον τίτλο αυτής.
Με την 1η τροποποίηση της πρόσκλησης (Α.Π. 13111/ 24 Φεβρουαρίου 2019)
ορίστηκε ότι δικαιούχοι του προγράμματος μπορεί να είναι και νομικά πρόσωπα των
Δήμων.

«Αποφασίζουμε
Την τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 2225/14-01-2019 ( ΑΔΑ: 6ΠΕΜ465ΧΘ7-ΙΟ4)
Πρόσκλησης IV του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή
και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» ως προς τους φορείς υποβολής
πρότασης στην εν λόγω Πρόσκληση και συμπεριλαμβάνουμε σε αυτούς, πλην των
Δήμων, και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στην υπ’ αρίθμ. 2225/14-01-2019 Πρόσκληση
IV.»
Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των δήμων και των νομικών τους
προσώπων , όπως προβλέπεται πλέον με την προαναφερόμενη τροποποίηση ,για την
κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων καθώς
και κάθε άλλης συναφούς δράσης αυτών, που στόχο έχει τη βελτίωση των εν λόγω
υποδομών, και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον
τομέα του ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 50.000.000,00 ευρώ (€).
Το ποσό χρηματοδότησης, διαμορφώνεται ως εξής:
• Κάθε Δικαιούχος έχει δικαίωμα μόνο μίας (1) Αίτησης, με το συνολικό ανώτατο
ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα να ανέρχεται σε 600.000 €.
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• Κάθε Αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει έως δύο (2) κύρια υποέργα, με ελάχιστο
προϋπολογισμό κύριου υποέργου τα 30.000 €.
• Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός των υποέργων της αίτησης είναι
μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα (600.000 €), τη διαφορά
θα πρέπει να καλύψει ο Δικαιούχος, υποβάλλοντας σχετική Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ότι θα καλύψει με ιδίους πόρους
ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που προκύπτει.
Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

 Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην κατασκευή, επισκευή και συντήρηση
αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων (ενδεικτικά: κλειστά γυμναστήρια,
κολυμβητήρια, γήπεδα, ταρτάν στίβου, αποδυτήρια) και την αναβάθμιση της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του ερασιτεχνικού και
μαζικού αθλητισμού.

 Κάθε είδους δαπάνη που αφορά συναφείς με τις ανωτέρω δράσεις. Ενδεικτικά
αναφέρονται: κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ που θα εξασφαλίζει την
απρόσκοπτη πρόσβαση των χρηστών των εγκαταστάσεων, παρεμβάσεις που
αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των χρηστών κατά την
προσέλευση και πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, ήτοι ηλεκτροφωτισμοί,
διαγραμμίσεις οδών, τοποθέτηση ανακλαστικών οδοστρώματος και
εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων περιορισμού της ταχύτητας των
οχημάτων και πινακίδων σήμανσης.

 Κάθε είδους δαπάνη που αφορά δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση,
εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις
αθλητικές εγκαταστάσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται: αντικατάσταση
καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που υποστηρίζεται από ΑΠΕ,
ισοθερμικά καλύμματα, ηλιακά πάνελ για θέρμανση πισίνας, προσθήκη
μόνωσης στο κέλυφος, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα
πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης). Οι παρεμβάσεις πρέπει
υποχρεωτικά να αναβαθμίζουν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου κατά μία
(1) τουλάχιστον κατηγορία, σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.

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

 Σύμφωνη Γνώμη του Υφυπουργού Αθλητισμού (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,
κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Αθλητικών Έργων και
Υποδομών) για την προτεινόμενη πράξη, με σαφή αναφορά στο πρόγραμμα
Φιλόδημος ΙΙ του ΥΠ.ΕΣ., τον τίτλο της πράξης και τον προϋπολογισμό αυτής.

 Τεχνικό Δελτίο, πλήρως συμπληρωμένο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο
υπόδειγμα (Παράρτημα Ι της πρόσκλησης).

 Την εν ισχύ άδεια λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και τυχόν
άλλης πρόσθετης αδειοδότησης που προκύπτει από τα αιτούμενα
έργα/προμήθειες. Στις περιπτώσεις που εκκρεμεί η έκδοση άδειας λειτουργίας,
θα πρέπει να βεβαιώνεται από τον Δικαιούχο ότι με τα αιτούμενα
έργα/προμήθειες διασφαλίζεται η μελλοντική αδειοδότηση των αθλητικών



εγκαταστάσεων βάσει του ν. 2725/1999, όπως αυτός ισχύει.

 Έκθεση τεκμηρίωσης της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου
κατά μία (1) τουλάχιστον κατηγορία, εφόσον αιτούνται δράσεις ενεργειακής
αναβάθμισης.

Για την Αξιολόγηση ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης:
Ο Δικαιούχος συμπληρώνει στους σχετικούς πίνακες του Τεχνικού Δελτίου την
κατάλληλη τεκμηρίωση σχετικά με την μη ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης ή την
συμβατότητα της ενίσχυσης με το ενωσιακό δίκαιο.
Στην περίπτωση ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης η συμβατότητά της θα μπορούσε να
εξεταστεί σύμφωνα με το άρθρο 55 του ΓΑΚ (Ενισχύσεις για αθλητικές υποδομές και
πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές υποδομές). Οι ενισχύσεις αυτές μπορεί να
χορηγούνται μεταξύ άλλων για την κατασκευή ή αναβάθμιση αθλητικών υποδομών
π.χ. γηπέδων και πολυλειτουργικών ψυχαγωγικών υποδομών που προσφέρουν
πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες.
Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να είναι ανοιχτή σε διάφορους
χρήστες με διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις. Το ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τη
διαφορά μεταξύ δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης, το οποίο
αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες, εκ των προτέρων, βάσει εύλογων
προβλέψεων, ή μέσω μηχανισμού ανάκτησης. Για τις ενισχύσεις που δεν
υπερβαίνουν τα 2 εκατ. ευρώ, το μέγιστο ποσό της ενίσχυσης μπορεί να καθοριστεί,
αντί με τη μέθοδο που αναφέρεται ανωτέρω, στο 80% των επιλέξιμων δαπανών.
Προκειμένου να αποδεικνύεται η πλήρωση του συνόλου των προϋποθέσεων που
τίθενται στον ΓΑΚ, ο Δικαιούχος υποβάλλει μαζί με την αίτησή του την κατάλληλη,
κατά περίπτωση, λίστα ελέγχου των όρων του ΓΑΚ συμπληρωμένη (Παράρτημα ΙΙ
της Πρόσκλησης).

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει συνάξει μελέτη που αφορά στο έργο
"Εγκατάσταση υβριδικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό στάδιο Βέροιας"
προϋπολογισμού 510.000,00€ με τον ΦΠΑ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 , το έργο δύναται να εκτελεστεί, μετά
από ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Η απόφαση περί αυτού είναι
αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως προκύπτει από το άρθρο 93
«Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006
τεύχος Α') Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας », ως και του άρθρου 65 Ν.3852/2010
(ΦΕΚ 87/2010 Α') "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης."

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

1. Την αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στο Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και
πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της
με αρ. πρωτ. 2225/14 Ιανουαρίου 2019 πρόσκληση ΙV, με τίτλο
«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των
Δήμων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την έγκριση της μελέτης του έργου "Εγκατάσταση υβριδικού
χλοοτάπητα στο Δημοτικό στάδιο Βέροιας" που συντάχθηκε από την
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

3. Τον τρόπο εκτέλεσης του παραπάνω έργου



4. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για κάθε περαιτέρω ενέργεια υποβολής
του Τεχνικού Δελτίου και υπογραφής των απαιτούμενων συνοδευτικών
εγγραφών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1.-Πρόσκληση με τα παραρτήματα αυτής.
2.-1η τροποποίηση της πρόσκλησης


