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ΠΡΟΣ:      
 
 

 
ΘΕΜΑ:Τροποποίηση της αρ. 737/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Με την αρ. πρωτ. 29878/ 18 Απριλίου 2019 πρόσκληση ΙΧ του Υπουργού 

Εσωτερικών, με τίτλο«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και 

την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες», 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 αναφέρεταιστην κατασκευή ή προκατασκευή και τοποθέτηση ραμπών 

πρόσβασης των ΑμεΑ, καθώς και στην κατασκευή χώρων υγιεινής για την 

εξυπηρέτηση των ΑμεΑ, στις σχολικές μονάδες που υπάγονται στη χωρική 

αρμοδιότητα του κάθε Δήμου. Βασικό στόχο αποτελεί η διασφάλιση της 

απρόσκοπτης πρόσβασης των ΑμεΑ στους χώρους των σχολείων. 

 

Με την αρ. 737/2019 «Έγκριση α) υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου, 

στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 29878/18-4-2019 πρόσκλησης του Προγράμματος 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές 

υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων 

υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες», β) 

δέσμευσης του Δ.Σ. και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου»  απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου εγκρίθηκε η υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης για την πράξη 

“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ”, προϋπολογισμού 75.000,00€.  

Από το πρόγραμμα ο Δήμος Βέροιας χρηματοδοτείται για το ποσό των 20.000,00€ 

πλέον του ΦΠΑ που είναι επιλέξιμος , ήτοι για 24.800,00€.  

Ως εκ τούτου το ποσό με το οποίο ο Δήμος θα συμπληρώσει την απαιτούμενη 

πίστωση από ίδια έσοδα είναι 75.000,00-24.800,00=50.200,00€, αντί του ποσού των 

55.000,00€, που είχε οριστεί στην τροποποιούμενη απόφαση. 
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Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

για την: 

 

1. Την τροποποίηση της αρ. 737/2019 απόφασής του σε ότι αφορά στο ύψος της 

οικονομικής διαφοράς του ποσού της χρηματοδότησης και της δαπάνης 

ολοκλήρωσης του έργου ( που είναι 50.200,00€) 

2. Δέσμευση για την κάλυψη με ίδιους πόρους ή άλλο χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα της οικονομικής διαφοράς του ποσού της χρηματοδότησης και της 

δαπάνης ολοκλήρωσης του έργου 

 

 

 

      

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Η αρ. 737/2019 απόφαση 


