
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Αριθµ. απόφ. 79/2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
  

Από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

  
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 13-4-2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 11690/8-4-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που 
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10 για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα 
παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Υποβολή µελέτης για «Εργασίες συντήρησης και ενεργειακής αναβάθµισης διαµερισµάτων 1ου , 3ου & 5ου ορόφου του κληροδοτήµατος 
∆ηµ. Γ. Τσίρου επί της οδού Ολύµπου 30 στη Θεσσαλονίκη», προϋπολογισµού 44.564,70 ευρώ για έγκριση τρόπου εκτέλεσης & τροπ/ση 
του προϋπολογισµού του κληροδοτήµατος του ∆ηµ.Γ.Τσίρου.   
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  µέλη:   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος 1.Παρασκευή Βρυζιδου 
2. Ιωάννης Αριστερίδης 2.Γεώργιος Καραίσκος 
3. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης  
4. Κων/νο Σερσεµη   
5. Γεώργιος Χαϊτίδης 
6. Γεώργιος Κοκκινίδης 

  

7. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος   
   

Ο Πρόεδρος κ Σαββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών το ανωτέρω εκτός ηµερήσιας  διάταξης θέµα,  
για το οποίο τα παρόντα µέλη συµφώνησαν να συζητηθεί. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση  ανέφερε ότι υπάρχει η ανάγκη 
για την άµεση συντήρηση και ενεργειακή αναβάθµιση των διαµερισµάτων 1ου , 3ου & 5ου ορόφου του κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ. Τσίρου 
προκειµένου να ενοικιαστούν και να ενισχυθούν τα εισοδήµατα του κληροδοτήµατος. Ύστερα από επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε από 
τακτικούς υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσίων του ∆ήµου Εορδαίας, συντάχθηκε η υπ’αριθµ 4/2016 µελέτη µε τίτλο : «Εργασίες 
συντήρησης και ενεργειακής αναβάθµισης διαµερισµάτων 1ου , 3ου & 5ου ορόφου του κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ. Τσίρου επί της οδού 
Ολύµπου 30 στη Θεσσαλονίκη» , προϋπολογισµού 44.564,70 ευρώ. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 4182/2013, όπως τροπ/καν και ισχύουν µε το Ν4223/2013, ορίζονται τα εξής: 

«Άρθρο 37 Έργα 

1.Αν για την εκπλήρωση του κοινωφελούς σκοπού απαιτείται η εκτέλεση έργου, τούτο ανατίθεται µετά την εκκαθάριση ή και πριν από 
αυτήν αν δεν παρακωλύεται το έργο της, στο αρµόδιο Υπουργείο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες για την εκτέλεση δηµόσιων έργων και την 
εκπόνηση µελετών διατάξεις και εις βάρος του ειδικού κεφαλαίου και άρθρου του Ειδικού Προϋπολογισµού Κοινωφελών Περιουσιών. 

«2. Αν το αρµόδιο εκ του σκοπού Υπουργείο δεν δύναται να αναλάβει την υλοποίηση του έργου ορίζεται αρµόδιος για την υλοποίηση 
φορέας µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, του αρµόδιου εκ του σκοπού Υπουργού και του Υπουργού που εποπτεύει το 
φορέα υλοποίησης.» [1] Τα έργα µε προϋπολογισµό κάτω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ανατίθενται από την 
Κτηµατική Υπηρεσία του τόπου του έργου µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 3 έως 7 του άρθρου 45.» 

Όπως τροπ/κε µε το αρ 32 παρ 7 του Ν 4223/2013 ως εξης: 

«7.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Αν το αρµόδιο εκ του σκοπού Υπουργείο δεν δύναται να αναλάβει την υλοποίηση του έργου ορίζεται αρµόδιος για την υλοποίηση 
φορέας µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, του αρµόδιου εκ του σκοπού Υπουργού και του Υπουργού που εποπτεύει το 
φορέα υλοποίησης.» 

Άρθρο 45 Ανάθεση και εκτέλεση έργων 

1.Για την εκτέλεση έργου ανοικοδόµησης, ανακαίνισης, επισκευής και συντήρησης ακινήτων ο εκτελεστής υποβάλλει στην αρµόδια αρχή 
πρόταση για το προς εκτέλεση έργο, µε τα απαραίτητα στοιχεία σχεδιασµού του και κατά προσέγγιση προϋπολογισµό της δαπάνης. Η 
πρόταση διαβιβάζεται στο αρµόδιο ως εκ του σκοπού Υπουργείο, µε τις απόψεις της αρµόδιας αρχής για την επάρκεια της περιουσίας και 
τη δυνατότητα διάθεσής της για την εκτέλεση του έργου. Η πρόταση εγκρίνεται ολικά ή µερικά από το ως άνω Υπουργείο εντός τριών (3) 
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µηνών από την υποβολή της και ορίζεται ο τρόπος ανάθεσης και εκτέλεσης του έργου, τηρουµένων των διατάξεων της συστατικής 
πράξης. Όταν το προς εκτέλεση έργο αποσκοπεί στην επένδυση χρηµάτων της κληρονοµίας, η έγκριση παρέχεται από την αρµόδια αρχή. 

2.Η ανάθεση και εκτέλεση έργων, συµπεριλαµβανοµένων και των τεχνικών µελετών που τυχόν απαιτούνται, γίνεται, κατόπιν αιτήµατος 
του εκτελεστή της διαθήκης, από τις τεχνικές υπηρεσίες του αρµόδιου ως εκ του σκοπού Υπουργείου ή τις υπηρεσίες που εκτελούν τα 
έργα του, µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων των νόµων 3316/2005 (Α' 42) και 3669/2008 (Α' 116), µε την επιφύλαξη των οριζοµένων 
στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου. «Αν το αρµόδιο εκ του σκοπού Υπουργείο δεν δύναται να αναλάβει την υλοποίηση του 
έργου ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 37.» [1] 

3.Αν ο προϋπολογισµός του έργου, όπως προκύπτει από την εγκεκριµένη µελέτη αυτού, δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων 
(100.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, διεξάγεται πρόχειρος διαγωνισµός από την τεχνική υπηρεσία του φορέα που ανέλαβε την εκτέλεση του 
έργου. Ο διαγωνισµός µπορεί να διεξαχθεί και από τον εκτελεστή της διαθήκης, αν αυτός υπέβαλε έγγραφο αίτηµα προς το φορέα και 
αυτό απορρίφθηκε ρητά από την αρµόδια τεχνική υπηρεσία λόγω αδυναµίας εκτέλεσης ή και σιωπηρά µε την άπρακτη πάροδο τρίµηνης 
προθεσµίας. Για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού ανατίθεται µε διαπραγµάτευση, ύστερα από την υποβολή τριών (3) τουλάχιστον γραπτών 
προσφορών, η εκπόνηση µελέτης του προβλεπόµενου έργου, µε αµοιβή όχι µεγαλύτερη των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, χωρίς 
ΦΠΑ, στην οποία περιλαµβάνεται και η υποστήριξη από το µελετητή του εκτελεστή στη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης του έργου, ως 
επιβλέποντος µηχανικού. 

Για την ανάθεση του έργου µε βάση τη µελέτη που εκπονήθηκε εκδίδεται συνοπτική προκήρυξη για την υποβολή γραπτών προσφορών. Η 
προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών και του δήµου εντός των χωρικών ορίων του οποίου πρόκειται να 
εκτελεστεί το έργο, επί είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ορισµένη ηµέρα υποβολής προσφορών. 

4.Όταν η δαπάνη του έργου, συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης της µελέτης, δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, 
το έργο ανατίθεται απευθείας στον ενδιαφερόµενο που υπέβαλε τη χαµηλότερη προσφορά, µετά από πρόσκληση του εκτελεστή προς 
ενδιαφερόµενους και υποβολή τριών (3) τουλάχιστον εγγράφων προσφορών. 

5.Η ανάθεση του έργου ανακοινώνεται στην αρµόδια αρχή, η οποία έχει δικαίωµα να ελέγχει οποτεδήποτε την εκτέλεση του έργου. Η 
πληρωµή της αµοιβής του µελετητή - συµβούλου µηχανικού και του αναδόχου εκτέλεσης του έργου γίνεται από τον εκτελεστή της 
διαθήκης µε βάση τη σύµβαση. 

6.Το έργο παραλαµβάνεται ποιοτικά και ποσοτικά από Επιτροπή Παραλαβής την οποία συγκροτεί η αρµόδια αρχή και αποτελείται από έναν 
τεχνικό υπάλληλό της, έναν υπάλληλο του αρµόδιου ως εκ του σκοπού Υπουργείου και ένα τρίτο άτοµο, δηµόσιο υπάλληλο ή ιδιώτη µε 
εξειδικευµένες γνώσεις. Η παραλαβή συντελείται µέσα σε έξι (6) µήνες από την πρόσκληση του εκτελεστή, αλλιώς συντελείται αυτοδίκαια. 
Μετά την παραλαβή υποβάλλεται από τον εκτελεστή στην αρµόδια αρχή απολογισµός της δαπάνης µε τα σχετικά δικαιολογητικά. 

7.Αν πρόκειται να εκτελεστούν περισσότερα έργα, συντάσσεται από τον εκτελεστή πρόγραµµα για τα έργα που θα εκτελεστούν µέσα στο 
οικονοµικό έτος. Το πρόγραµµα υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή τουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν την έναρξη του συγκεκριµένου 
οικονοµικού έτους. Το πρόγραµµα εγκρίνεται από την αρµόδια αρχή και τον αρµόδιο ως εκ του σκοπού Υπουργό. 

8.Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να ορίζονται οι ειδικότεροι όροι του πρόχειρου διαγωνισµού και της απευθείας 
ανάθεσης που διεξάγει ο εκτελεστής της διαθήκης για την εκπόνηση της µελέτης και την ανάθεση και εκτέλεση του έργου, οι όροι της 
σύµβασης που υπογράφεται µεταξύ εκτελεστή και µελετητή ή/και εργολάβου και τα έγγραφα τα οποία οφείλει να τηρεί η υπηρεσία ή ο 
εκτελεστής κατά περίπτωση για τον κατασταλτικό έλεγχο της αρµόδια αρχής και όλες οι απαιτούµενες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του 
παρόντος άρθρου. Μέχρι την έκδοση της απόφασης οι σχετικές διαδικασίες διεξάγονται µε ευθύνη του εκτελεστή. 

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος πρότεινε να υποβληθεί στην αρµόδια αρχή πρόταση για το προς εκτέλεση έργο σύµφωνα µε την 
υπ’αριθµ 4/2016 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας προκειµένου να εγκριθεί  και να ορισθεί ο τρόπος ανάθεσης 
& ο φορέας  εκτέλεσης του έργου. 

Στον προϋπολογισµό του κληροδοτήµατος οικ έτους 2016 και πιο συγκεκριµένα στον ΚΑ  00.6739.0004 µε τίτλο : «∆απάνες συντήρησης 
κληροδοτήµατος» υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση 20.000,00 ευρώ. 
Προτείνεται να τροπ/θει ο προϋπολογισµός του κληροδοτήµατος του ∆ηµ.Γ.Τσίρου, ως εξής :  να µεταφερθεί πίστωση ύψους 10.000,00 
ευρώ από τον ΚΑ 00.9111.0001 µε τίτλο « αποθεµατικό κληροδοτήµατος» και πίστωση ύψους 14.564,70 ευρω από τον ΚΑ 00.6739.0003 
µε τίτλο «έξοδα επιτέλεσης σκοπού κληροδοτήµατος» και να εγγραφούν οι αντίστοιχες πιστώσεις στον  ΚΑ 00.6739.0004 µε τίτλο : 
«∆απάνες συντήρησης κληροδοτήµατος» προς ενίσχυση του, προκειµένου να δεσµευθεί και να ψηφισθεί πίστωση ύψους  44.564,70 ευρώ 
που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου ύστερα από έγκριση της αρµόδιας αρχής. 
Σ.Σιδηροπουλος : ∆εν ψηφίζω. 
       Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
   
     Αριθµ. Αποφ.79/2016 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
1)  Τις διατάξεις  του Ν.3852/2010. 
2)  Τις διατάξεις του Ν 4182/2013 όπως τροπ/καν από τις διατάξεις του Ν 4223/2013 
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6)  Την υπ’αριθµ 4/2016 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας. 
                            

                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

1 Να υποβληθεί στην αρµόδια αρχή, η υπ’αριθµ 4/2016 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας για «Εργασίες 
συντήρησης και ενεργειακής αναβάθµισης διαµερισµάτων 1ου , 3ου & 5ου ορόφου του κληροδοτήµατος ∆ηµ. Γ. Τσίρου επί της οδού 
Ολύµπου 30 στη Θεσσαλονίκη» , προϋπολογισµού 44.564,70 ευρώ  καθώς και η σχετική διακήρυξη, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο 
στοιχείο της παρούσης, προκειµένου να εγκριθούν  και να ορισθεί ο τρόπος ανάθεσης & ο φορέας  εκτέλεσης του έργου αρµοδίως. 
∆εδοµένου ότι η εκπόνηση της υπ’αριθµ 4/2016 µελέτης συντάχθηκε από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας, 
προτείνουµε ως φορέα υλοποίησης του έργου να ορισθεί ο ∆ήµος Εορδαίας. 

2. Προτείνεται να τροπ/θει ο προϋπολογισµός οικ έτους 2016 του κληροδοτήµατος ∆ηµ.Γ.Τσιρου, ως εξής :  να µεταφερθεί πίστωση 
ύψους 10.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 00.9111.0001 µε τίτλο « αποθεµατικό κληροδοτήµατος» και πίστωση ύψους 14.564,70 ευρω από τον 
ΚΑ 00.6739.0003 µε τίτλο «έξοδα επιτέλεσης σκοπού κληροδοτήµατος» και να εγγραφούν οι αντίστοιχες πιστώσεις στον  ΚΑ 
00.6739.0004 µε τίτλο : «∆απάνες συντήρησης κληροδοτήµατος» προς ενίσχυση του, προκειµένου να δεσµευθεί και να ψηφισθεί 
πίστωση ύψους  44.564,70 ευρώ που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου.  
Η ψήφιση της πίστωσης ύψους  44.564,70 ευρώ που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου θα γίνει σε επόµενη συνεδρίαση της Ο.Ε. 
ύστερα από την έγκριση των ανωτέρω στοιχείων από την αρµόδια αρχή. 
 
Το µέλος Σ.Σιδηροπουλος ψήφισε αρνητικά. 
 
 
    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 79/2016 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

         Τ Α  Μ Ε Λ Η  
Ιωάννης Αριστερίδης 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Κων/νος Σερσεµης 
Γεωργιος Κοκκινιδης 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
 
  

                            
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

Σάββας Ζαµανίδης 
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