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Αρ. απόφ. 737/2019
Περίληψη
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.
Σήμερα 2 Δεκεμβρίου του έτους 2019 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 28-11-2019 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους
Συμβούλους, τους Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ. Λ.Ακριβόπουλος, Λ.Ασλανίδης,
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Σ.Στουγιάννος, Α.Συμεωνίδου,
Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Θ. Κορωνάς, 11) Α. Δ.Τσανακτσίδης
Λαζαρίδης, 12) Α.Σιδηρόπουλος, 13)Α.Δέλλας, 14) Γ.Μπατσαρά,
15) Σ. Τζήμα, 16) Ε.Κελεσίδης, 17)Κ.Βασιλειάδης, 18)
Κ.Παλουκίδης,
19)
Δ.Πυρινός,
20)Χ.Τσιούντας,
21)Ν.Λαζόπουλος, 22) Π.Παυλίδης, 23) Μ. Σουμελίδης, 24)
Γ.Γουλτίδης, 25) Γ.Μιχαηλίδης, 26)Χ.Κελεσίδης, 27) Ν.Αγγέλου,
28) Β.Στεφανόπουλος, 29) Α.Μαρκούλης, 30) Κ.Τροχόπουλος,
31)Κ.Θεοδωρίδης, 32) Π.Μουχτάρη, 33) Δ.Ράλλη, 34)
Γ.Δεμερτζίδης, 35) Γ.Μελιόπουλος, 36) Ι.Τσαναξίδης.

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Γ.Τσιλογιάννης, Η.Καραμήτσος, Ι.Καραγιάννης, Α.Καραβασίλης, Χ.Κεχαΐδης, Ι.Σιδηρόπουλος

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης, Ι.Βοργιατζίδης,
Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Χ.Βενετικίδης, Ι.Χειμώνας, Χ.
Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές,

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ. Κ.Θεοδωρίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 737/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Γουλτίδης και προσήλθε ο κ. Κ.Θεοδωρίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 739/2019 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.Γουλτίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 741/2019 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Θεοδωρίδης, Κ.Ρίζος
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 742/2019 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ.Θεοδωρίδης, Κ.Ρίζος
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 744/2019 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Αγγέλου, Γ.Μελιόπουλος
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 745/2019 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.Μελιόπουλος και αποχώρησε η κ.Δ.Ράλλη
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 746/2019 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Γουλτίδης, Γ.Δεμερτζίδης
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 750/2019 απόφασης αποχώρησε ο κ. Χ.Τσιούντας
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 753/2019 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Π.Μουχτάρη, Β.Στεφανόπουλος
και προσήλθε ο κ. Χ.Τσιούντας
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 756/2019 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π.Παυλίδης, Χ.Κελεσίδης
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Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στον
Δήμαρχο Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος της υποβολής
αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την
κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε
σχολεία. Το θέμα κατατίθεται ως έκτακτο γιατί η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων
λήγει στο τέλος του έτους.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε για τη συζήτηση του θέματος αυτού ως εκτάκτου;
Μέλη: Ναι.
Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Π.Μουχτάρη.
Στη συνέχεια, αφού δέχθηκε κατά πλειοψηφία το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει
για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως
κατεπείγον, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 2-12-2019
εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:
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 αναφέρεται στην 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.
«1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των δήμων της χώρας (Παράρτημα ΙΙ) για
την κατασκευή ή προκατασκευή και τοποθέτηση ραμπών και χώρων υγιεινής για ΑμεΑ στις
σχολικές μονάδες τους και αποσκοπεί στη βελτίωση των υποδομών της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
στον τομέα της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, 7.361 σχολικές μονάδες της χώρας
δεν διαθέτουν ράμπα για να εισέλθει αναπηρικό αμαξίδιο και 9.917 σχολικές μονάδες δεν
διαθέτουν χώρους υγιεινής για ΑΜΕΑ.
Επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν σε δράσεις κατασκευής ή
προκατασκευής και τοποθέτησης ραμπών πρόσβασης των ΑμεΑ, καθώς και κατασκευής χώρων
υγιεινής για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες, προκειμένου να διασφαλιστεί η
απρόσκοπτη πρόσβασή τους στους χώρους των σχολείων. Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω
κατασκευές θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προσβασιμότητα των
ΑΜΕΑ σε δημόσια κτίρια και κοινόχρηστους χώρους όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
Επισημαίνεται ότι, στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ.
Μη επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι δαπάνες από τυχόν εκπόνηση σχετικών μελετών.
Επίσης, δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα δράσεις που είναι ήδη ενταγμένες για
χρηματοδότηση σε άλλα προγράμματα. Επιπλέον, δεν εντάσσονται δράσεις που έχουν τη
δυνατότητα άμεσης ένταξης σε άλλα Προγράμματα.
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 35.000.000 €. Το ανώτατο
ποσό χρηματοδότησης για κάθε σχολική μονάδα (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια) των
δήμων του Παραρτήματος ΙΙ, καθορίζεται σε 500€ για την κατασκευή ή προκατασκευή και
τοποθέτηση ραμπών και 2.500€ για την κατασκευή χώρων υγιεινής.»
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας, έχει συντάξει μελέτη ανάλογου
περιεχομένου της πρόσκλησης για τα εξής:
ΡΑΜΠΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ:
Α΄ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Δημοτικό Σχολείο Άμμου
Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας
Δημοτικό Σχολείο Διαβατού
Δημοτικό Σχολείο Μέσης
Δημοτικό 1ου Μακροχωρίου
Δημοτικό Τριποτάμου
6ο Νηπιαγωγείο Βεροίας
12ο Νηπιαγωγείο Βεροίας
Νηπιαγωγείο Αγίου Γεωργίου
Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας
Νηπιαγωγείο Βεργίνας
1o Νηπιαγωγείο Μακροχωρίου
2ο Νηπιαγωγείο Μακροχωρίου

Β΄ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. 1ο ΕΠΑΛ Βεροίας-Λύκειο
2. 5ο ΓΕΛ Βεροίας-Λύκειο
W.C. – ΑΜΕΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΊΑ:
Α΄ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. Δημοτικό Νέας Νικομήδειας
2. 12ο Νηπιαγωγείο Βεροίας
Β΄ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. 5ο ΓΕΛ Βεροίας
2. 1ο ΕΠΑΛ Βεροίας
3. 5ο Γυμνάσιο Βεροίας
Το ποσό χρηματοδότησης που δύναται να διεκδικήσει ο Δήμος, σύμφωνα με την
πρόσκληση είναι:
15ράμπες*500,00€= 7.500,00€ και 5W.C.*2.500,00€=12.500,00€, ήτοι συνολικά
7.500,00+12.500,00= 20.000,00€.
Ο προϋπολογισμός της συνταχθείσας μελέτης ανέρχεται σε 75.000,00€€. Το ποσό που θα
κληθεί ο Δήμος να καλύψει με ίδια έσοδα ή χρηματοδότηση από άλλο πρόγραμμα είναι λοιπόν:
75.000,00-20.000,00= 55.000,00€
Σύμφωνα με την πρόσκληση το αίτημα θα πρέπει να συνοδεύεται από :
 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή αιτήματος 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 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.
 Τεχνικό Δελτίο Έργου, πλήρως συμπληρωμένο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο
υπόδειγμα στην πρόσκληση
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την:
1. Υποβολή ή μη αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Βέροιας στα πλαίσια της αρ.
πρ. 29878/ 18 Απριλίου 2019 Πρόσκλησης ΙΧ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI», 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»,
2. Δέσμευση για την κάλυψη με ίδιους πόρους ή άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της
οικονομικής διαφοράς του ποσού της χρηματοδότησης και της της δαπάνης ολοκλήρωσης του
έργου
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Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Βέροιας για κάθε περαιτέρω ενέργεια υποβολής του
Τεχνικού Δελτίου και υπογραφής των απαιτούμενων συνοδευτικών εγγραφών.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μελιόπουλος: Τι θα γίνει αν η παρούσα κυβέρνηση δεν χρηματοδοτήσει το έργο; Θα
μπορέσει να ολοκληρωθεί με έσοδα του Δήμου;
Δήμαρχος: Προφανώς και μπορεί να ολοκληρωθεί με έσοδα του Δήμου, αυτό όμως δεν
ισχύει για το σύνολο των έργων του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
Μελιόπουλος: Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτεί με το μικρό ποσό των 500€/ράμπα σε
κάθε σχολείο και 2.500€ για την κατασκευή χώρων υγιεινής. Τα ποσά αυτά δεν είναι επαρκή
οπότε προφανώς θα κληθεί ο Δήμος να καλύψει το υπόλοιπο ποσό που είναι μεγαλύτερο, μπορεί
και κατά 75%
Εμείς θα ψηφίσουμε υπέρ της εισήγησης. Είμαστε η παράταξη που σε όλες τις
συνεδριάσεις θέτει υπαρκτά θέματα που χρονίζουν στα σχολεία.
Το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» μετά από τις περικοπές των Δήμων που έχουν γίνει
διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις σε ποσοστό 60-70% δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες
του Δήμου και των δημοτών. Από ότι φαίνεται η κυβέρνηση της Ν.Δ. θα στείλει στον Καιάδα το
συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες γιατί στο
συγκεκριμένο έργο η χρηματοδότηση είναι περίπου το 25% της συνολικής μελέτης.
Εκτιμούμε ότι το έργο πρέπει να γίνει και για αυτόν τον λόγο θα το ψηφίσουμε. Θέλουμε ο
Δήμος να διεκδικήσει, αν είναι δυνατόν, αντίστοιχα έργα και να χρηματοδοτούνται πλήρως από
τον κρατικό προϋπολογισμό.
Μαρκούλης: Εμείς θα ψηφίσουμε υπέρ, αλλά αυτά τα ζητήματα πρέπει να έρχονται στον
σωστό χρόνο. Πρόκειται για ένα ευρύτερο ζήτημα αντιμετώπισης των Δήμων από την κυβέρνηση
το οποίο πρέπει να απασχολήσει όλα τα Δ.Σ. Γι’ αυτόν τον λόγο ήμαστε εναντίον της υποβολής
του θέματος ως εκτάκτου
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 2-12-2019 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την με αρ. πρωτ. 29887/18-4-2019 πρόσκληση του Υπ.Εσωτερικών
3.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του
ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.
4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.
Αποφασίζει
Ι) Κατά Πλειοψηφία: Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα
που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
ΙΙ) Ομόφωνα: Α) Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Βέροιας,
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) Δεσμεύεται για την κάλυψη από ίδιους πόρους ή άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του
επιπλέον ποσού των 55.000,00€ που απαιτείται πέρα από το ποσό της χρηματοδότησης από το
πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την ολοκλήρωση της πράξης, στο πλαίσιο της παραπάνω
πρόσκλησης, ώστε το σύνολο του προϋπολογισμού του παραπάνω έργου (ήτοι ποσό 75.000,00€)
να έχει διαθέσιμη εγκεκριμένη πίστωση.
Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη για την υπογραφή όλων
των απαραίτητων δικαιολογητικών και τις παραπέρα ενέργειες.

ΑΔΑ: ΩΥΥ6Ω9Ο-2ΨΥ
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 737 / 2019
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστομένης Λαζαρίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τσιφλίδης
Παπαδόπουλος
Ασλάνογλου
Ρίζος
Θεοδωρίδης
Τσαχουρίδης
Διαμάντης
Λυκοστράτης
Γρηγοριάδης
Κορωνάς
Σιδηρόπουλος
Δέλλας
Μπατσαρά
Τζήμα
Κελεσίδης
Βασιλειάδης
Παλουκίδης
Πυρινός
Τσιούντας
Λαζόπουλος
Παυλίδης
Γουλτίδης
Μιχαηλίδης
Κελεσίδης
Αγγέλου
Στεφανόπουλος
Μαρκούλης
Τροχόπουλος
Θεοδωρίδης
Μουχτάρη
Ράλλη
Δεμερτζίδης
Μελιόπουλος
Τσαναξίδης

Μιχαήλ Σουμελίδης
Γ.
Χ.
Ι.
Α.
Ι.
Η.

Τσιλογιάννης
Κεχαΐδης
Σιδηρόπουλος
Καραβασίλης
Καραγιάννης
Καραμήτσος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 6-12-2019
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

