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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

          
 
ΘΕΜΑ: Δέσμευση του Δ.Σ. για την κάλυψη της επιπλέον δαπάνης από ίδια 

έσοδα ή έσοδα από επενδυτικές δαπάνες για την υλοποίηση του έργου 

«Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Μακροχωρίου», εφόσον ενταχθεί στο 

πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχοντας διαγνώσει  την ανάγκη για την ενίσχυση των 

τοπικών υποδομών των ΟΤΑ της χώρας, με στόχο την ενίσχυση των τοπικών 

οικονομιών και την τόνωση της επιχειρηματικότητας, μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης , 

προχώρησε στην κατάρτιση Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης Δήμων με την 

ονομασία «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των Δήμων, προχώρησε 

στην έκδοση της πρόσκλησης ΑΤ10 του προγράμματος, στον άξονα προτεραιότητας 

«Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών 

ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ». 

 

Η πρόσκληση αφορά τους Δήμους της Χώρας και με αυτήν προβλέπεται η 

χρηματοδότηση των κάτωθι δράσεων : 

 

Ομάδα Α  

- Συντήρηση και επισκευή δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, 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.  

 

Ενδεικτικά θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν:  

α) Συντήρηση, επισκευή, βελτίωση, διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων 

των Δήμων (ενδεικτικά αναφέρονται: ανοιχτά κολυμβητήρια δήμων, ανοιχτές 

υποδομές άθλησης δημοτικών σταδίων, ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ, ταρτάν 

στίβου, εξωτερικά αποδυτήρια, παιδικές χαρές, εξωτερικοί χώροι 

θεραπευτικής ιππασίας κ.α.) καθώς και αναβάθμιση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του ερασιτεχνικού και μαζικού 

αθλητισμού. 



 β) Κάθε είδους ενέργεια που αφορά συναφείς παρεμβάσεις 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, εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων περιορισμού της 

ταχύτητας των οχημάτων και πινακίδων σήμανσης κ.α.  

γ) Κάθε είδους ενέργεια που αφορά δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση, 

εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 

αθλητικές εγκαταστάσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται: ισοθερμικά καλύμματα, 

ηλιακά πάνελ για θέρμανση πισίνας κ.α.  

 

- Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων, καθώς και κάθε 

άλλης συναφούς δράσης αυτών, που στόχο έχει την βελτίωση των υποδομών της 

Προσχολικής, Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και την αναβάθμιση της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης.  

 

Ενδεικτικά θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν:  

α) Κάθε είδους ενέργεια που αφορά τη συντήρηση και επισκευή σχολικών 

κτιρίων & αύλειων χώρων. Ενδεικτικά αναφέρονται: βαψίματα, 

ελαιοχρωματισμοί, επισκευές, προμήθεια εξοπλισμού, όπως κλιματιστικά, 

συντηρήσεις ή αντικαταστάσεις των κιγκλιδωμάτων, κατασκευή σκιάστρων, 

συντήρηση μεταλλικού στεγάστρου, εργασίες επισκευής και συντήρησης 

υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, αντικατάσταση 

σωληνώσεων και καλοριφέρ, παρεμβάσεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις του 

σχολείου (π.χ. γήπεδα μπάσκετ, συνθετικοί τάπητες, προμήθεια εξοπλισμού 

για τις ανάγκες άθλησης και ψυχαγωγίας των μαθητών), αντικατάσταση 

υλικών αντικεραυνικής προστασίας, ανελκυστήρες, αναβατόρια ΑμΕΑ, κλπ.  

β) Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες. Η 

δράση περιλαμβάνει την υλοποίηση των προβλεπόμενων σε εγκεκριμένες 

μελέτες μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, που αφορούν στην εγκατάσταση, 

συμπλήρωση ή αντικατάσταση (κατά περίπτωση) και τον έλεγχο καλής 

λειτουργίας των φορητών, μόνιμων και λοιπών μέσων ή/και συστημάτων 

ενεργητικής πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες.  

γ) Επίσης, κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑμΕΑ που θα εξασφαλίζει την 

απρόσκοπτη πρόσβαση των μαθητών στον χώρο του σχολείου, χώρων 

υγιεινής ΑμΕΑ, παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της 

ασφάλειας των μαθητών κατά την προσέλευση και πρόσβαση στα σχολικά 

κτίρια, ήτοι διαγραμμίσεις οδών, τοποθέτηση ανακλαστικών οδοστρώματος, 

εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων περιορισμού της ταχύτητας των 

οχημάτων και πινακίδων σήμανσης, έξυπνοι σηματοδότες/σημάνσεις και 

συστήματα (νυχτερινού φωτισμού, ταχύτητας, προτεραιότητας, 

προσβασιμότητας ΑμΕΑ κτλ) κ.α.  

Για το σκοπό αυτό, δύναται να υλοποιούνται παρεμβάσεις στον 

αύλειο/περιβάλλον χώρο του σχολείου, καθώς και να υποστηρίζονται 

υλικοτεχνικά οι χώροι, βάσει του σχεδιασμούκαι των διαπιστωμένων αναγκών 

(ενδεικτικά: εξωτερικά όργανα εκγύμνασης, ράμπες και WC ΑμΕΑ, 

δενδροφυτεύσεις, φαρμακεία-απινιδωτές, κ.α).  

 

Οι δράσεις είναι εφικτό να περιλαμβάνουν και όμορες εκτάσεις ιδιοκτησίας 

του Δικαιούχου, εφόσον οι παρεμβάσεις αυτές θεωρούνται ήπιες και 

αναγκαίες για την λειτουργικότητα του σχεδιασμού. Οι εν λόγω χρήσεις 

πρέπει να είναι κοινωφελείς (παιδική χαρά, ελεύθερη στάθμευση, 



δενδροφυτεύσεις κτλ), χωρίς μόνιμες κτιριακές εγκαταστάσεις, και 

λαμβάνοντας υπόψη όλα τα απαραίτητα μέτρα.  

 

Ομάδα Β  

- Παρεμβάσεις διασφάλισης πρόσβασης στο χώρο των παραλιών κολύμβησης 

καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης αυτών, που στόχο έχει την προσβασιμότητα 

στις παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας και τη διασφάλιση της αυτονομίας, άνεσης 

και ασφάλειας των ΑμΕΑ και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων.  

 

Ενδεικτικά θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν:  

α) Στην προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων συναρμολογούμενων 

υποδομών/ράμπας για αυτόνομη πρόσβαση, τόσο στον ευρύτερο χώρο των 

παραλιών κολύμβησης, όσο και στο χώρο κολύμβησης των ΑμΕΑ και των 

άλλων ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα (υπερήλικες, τραυματίες, έγκυοι 

κ.α.), σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές σχεδιασμού και κατασκευής.  

β) Επικουρικά της ανωτέρω υποδομής δύναται η τοποθέτηση μη μόνιμων 

βοηθητικών εγκαταστάσεων, όπως λυόμενα αποδυτήρια, φορητοί χώροι 

υγιεινής, διάδρομοι αποτελούμενοι από τμήματα κατάλληλου μήκους για 

εύκολη μεταφορά και αποθήκευση τη χειμερινή περίοδο, χώροι 

σκίασης/προστασίας των λουόμενων κ.ά.  

γ) Στο πλαίσιο τοποθέτησης διαδρόμου πρόσβασης προς την ακτογραμμή για 

την εξυπηρέτηση των ΑμΕΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση διαδρόμων 

πρόσβασης τόσο παράλληλα όσο και κάθετα της ακτής, διαστάσεων σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία 

 

Οριζόντιες επικουρικές δράσεις για το σύνολο των ανωτέρω Δράσεων  

 Έργα σύνδεσης, μεταφοράς, αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής 

Ωφέλειας (ΟΚΩ), εφόσον απαιτείται. 

 Επιλέξιμη είναι η δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής 

αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου στο πλαίσιο της παρούσας 

Πρόσκλησης, σε ποσό έως 5.000 €. 

 Επιλέξιμη είναι η κάλυψη του διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα 

ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης έργου (κατά τις διατάξεις της 

παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α’ 147), στην 

περίπτωση δυνητικών δικαιούχων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική 

επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν έργα, για 

τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και 

πρόκειται να αναθέσουν την τεχνική τους υπηρεσία σε άλλον. Η κάλυψη του 

διοικητικού κόστους αυτού δύναται να είναι έως 1,5% του προϋπολογισμού 

δημοπράτησης του έργου. 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 της ΚΥΑ 22766 (ΦΕΚ 1386/Β/14.04.2020), η 

χρηματοδότηση έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών της παραγράφου 2α του 

άρθρου 69 του Ν.4509/2017 όπως ισχύει, που εντάσσονται στο Πρόγραμμα, 

πραγματοποιείται μέσω αναπτυξιακών δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογούνται με δανειακές συμβάσεις μεταξύ του 

δικαιούχου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνονται από 

πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, 

μέσω λογαριασμού που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το 

σκοπό αυτό. 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.1 της πρόσκλησης, κάθε Δικαιούχος έχει δικαίωμα 

υποβολής μίας (1) αίτησης χρηματοδότησης, η οποία δύναται να περιλαμβάνει : 



- Έως τρία (3) κύρια υποέργα στην Ομάδα Α (εξαιρούνται οι οριζόντιες επικουρικές 

δράσεις) ως εξής:  

(α) Ένα υποέργο που αφορά σε «Συντήρηση και επισκευή δημοτικών ανοιχτών 

αθλητικών χώρων». Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ορίζεται σε 50.000 € (προ 

ΦΠΑ).  

(β) Δύο υποέργα που αφορούν σε «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων & 

αύλειων χώρων». Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης προκύπτει βάσει των 

ακόλουθων μοναδιαίων άνω ορίων (προ ΦΠΑ):  

 100 € / τ.μ. συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας κτιρίου,  

 10 € / τ.μ. συνολικής επιφάνειας αύλειου/ περιβάλλοντος χώρου.  

 

- Ένα (1) υποέργο στην Ομάδα Β (εξαιρούνται οι οριζόντιες επικουρικές δράσεις) 

που αφορά σε «Παρεμβάσεις διασφάλισης πρόσβασης στο χώρο των παραλιών 

κολύμβησης». Εφόσον οι παρεμβάσεις αφορούν δύο (2) διαφορετικές περιοχές 

παρέμβασης/παραλίες το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ορίζεται σε 60.000 € (προ 

ΦΠΑ), αντίστοιχα εάν οι παρεμβάσεις αφορούν σε μία (1) περιοχή, το ανώτατο ποσό 

είναι 30.000 € (προ ΦΠΑ). 

  

Ο Δήμος Βέροιας προτίθεται να υποβάλλει για χρηματοδότηση στην ομάδα Α της 

πρόσκλησης ΑΤ10 το έργο «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Μακροχωρίου», 

προϋπολογισμού 95.000,00€ (με Φ.Π.Α.). 

 

Έχοντας υπόψη : 

 Το γεγονός ότι στην ομάδα Α της ΑΤ10 «Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης 

ορίζεται σε 50.000 € (προ ΦΠΑ)» 

 Τον προϋπολογισμό του έργου, ο οποίος ανέρχεται σε 95.000,00€ (με Φ.Π.Α.) 

  

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει : 

Τη δέσμευση του για την κάλυψη της επιπλέον δαπάνης από ίδια έσοδα ή έσοδα από 

επενδυτικές δαπάνες για την υλοποίηση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 

Μακροχωρίου», εφόσον ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

 
 

Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών, Περιουσίας 

 
 
 

Τσαχουρίδης Αλέξανδρος 
Συνημμένα: 

1.- Πρόσκληση 


