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Θ Ε Μ Α: «Κατάθεση Πρότασης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
Σας είναι γνωστό ότι στις 14/01/2019 αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών και σε
ενημερωτικές ιστοσελίδες η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά στην «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση αθλητικών
εγκαταστάσεων των Δήμων», η οποία απευθύνεται σε Δήμους όλης τη χώρας με συνολικό
προϋπολογισμό 50.000.000 € και μέγιστη επιχορήγηση ανά πρόταση τα 600.000 €. Οι αιτήσεις
χρηματοδότησης, μπορούν να περιέχουν κάθε είδους δαπάνη που αφορά α) 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, β) συναφείς με τις
ανωτέρω δράσεις και γ) δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας και
αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις αθλητικές εγκαταστάσεις.
Η υποβολή των προτάσεων ξεκίνησε από τις 14.01.2019 και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των αιτημάτων έχει οριστεί η 30η Απριλίου 2019.
Ως Ενεργοί Πολίτες, θεωρούμε ότι ο Δήμος μας πρέπει να καταθέσει το συντομότερο δυνατό μία
πρόταση στη συγκεκριμένη πρόσκληση, λαμβάνοντας υπόψη και την καταληκτική ημερομηνία. Έτσι,
ανατρέχοντας στο εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Ηρακλείου για το 2019,
διαπιστώνουμε ότι μία από τις νέες δράσεις που αναφέρονται και φαίνεται να ταιριάζει με το
αντικείμενο της πρόσκλησης, είναι αυτή με αύξοντα αριθμό 78 και τίτλο «Αθλητικό Κέντρο Αγίας
Αικατερίνης». Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην κατασκευή του Αθλητικού Κέντρου Αγίας
Αικατερίνης σε οικόπεδο που πρόσφατα παραχωρήθηκε με χρησιδάνειο στο Δήμο Ηρακλείου από τον
ΟΑΕΔ.
Στόχευση όλων, πρέπει να είναι η αναζήτηση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για την
υλοποίηση πλήθους δράσεων προς όφελος των δημοτών. Το έργο αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία μίας νέας αθλητικής δομής αυξάνοντας την κοινωνική προσφορά στου Δημότες που
τόσο ανάγκη υπάρχει σήμερα.
Με εκτίμηση,
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