
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
---------------------------------- 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 8ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   2- 5- 2017     ηµέρα Τρίτη    και  ώρα  
7:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ. 12724/25-4-2017 ̟ρόσκληση του  
Προέδρου  κ. Παντελή Πα̟αοικονόµου η ο̟οία ε̟ιδόθηκε στον 
καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. 
∆ήµαρχο, σύµφωνα   µε   τις διατάξεις  του   άρθρου 67    του        

Ν. 3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα:  
……………………………………………………………………………………….. 
Έγκριση υ̟οβολής ̟ρότασης έργου του ∆ήµου Εορδαίας µε τίτλο : ‘’ 

Κατασκευή χώρων Κέντρου ∆ιηµέρευσης-Ηµερήσιας Φροντίδας Ατόµων µε 

Ειδικές Ανάγκες και Στέγης Υ̟οστηριζόµενης ∆ιαβίωσης Ατόµων µε Νοητική 

Υστέρηση στο ∆ήµο Εορδαίας ‘’ στην ̟ρόσκληση 40 της Ειδικής Υ̟ηρεσίας 

∆ιαχείρισης του Ε̟ιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας ∆υτικής 

Μακεδονίας 2014-2020µε τίτλο: « ∆ράσεις ανά̟τυξης και αναβάθµισης 

κοινωνικών υ̟οδοµών» στον Άξονα Προτεραιότητας 9 : «Προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης και κατα̟ολέµησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης »στην 

ε̟ενδυτική ̟ροτεραιότητα 9a και στο ειδικό στόχο Ο911  ̟ου 

συγχρηµατοδοτείται α̟ό το Ευρω̟αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά̟τυξης 

(ΕΤΠΑ)   

…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ    
           

1 Σίσσιος Μιχάλης 1 Βύρλιος Μάρκος 
2 Ιορδανίδης  Φώτιο 2 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
3 Καίδης Απόστολος 3 Απαζίδου Σοφία 
4 Κατσίδης Ευστάθιος   
5 Τσοκτουρίδης Ιωάννης   
6 Θεοδοσιάδης Γεώργιος   
7 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος    
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8 Καραφουλίδης Ανέστης   
9 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης   
10 Σιδηρόπουλος Κοσµάς   
11 Παπάς Ευθύµιος   
12 Κάλφας Γεώργιος   
13 Σερσέµης  Κωνσταντίνος   

    14 Κοκκινίδης Γεώργιος   
    15 Χαιτίδης Γεώργιος   

16 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
17 Αριστερίδης Ιωάννης 
18 Κύρκα Μαρία 
19 Παπαοικονόµου Παντελής 
20 Βρυζίδου Παρασκευή 
21 Μπίγγας Στέφανος 
22 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 
23 Τσολακίδης Ισαάκ 
24 Ανδρεάδης Κων/νος 
25 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
26 Καραίσκος Γεώργιος 
27 Μίχος Κωνσταντίνος         
28 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 
29 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
30 Χόλµπα Αντωνία 

                                          
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
     0 ∆ήµαρχος  κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών           
…………………………………………………………………………….. 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,   
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου 
Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, 
Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, 
Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
………………………………………………………………………………. 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήµαρχο κ. 

Καραφουλίδη Ανέστη ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα ηµερήσιας 

διάταξης ανέφερε ότι : 
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Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας εξέδωσε την 

µε ΑΠ : 40/1205/03-04-2017  πρόσκληση µε τίτλο :« ∆ράσεις ανάπτυξης και αναβάθµισης 

κοινωνικών υποδοµών» για υποβολή προτάσεων στο ΕΠ της Περιφέρειας ∆υτικής 

Μακεδονίας 2014-2020  στον Άξονα Προτεραιότητας 9 : «Προώθηση της κοινωνικής 

ένταξης και καταπολέµησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης » στην επενδυτική 

προτεραιότητα 9a  που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

• Ειδικοί Στόχοι του προγράµµατος  

 Βελτίωση-ολοκλήρωση υποδοµών Α’θµιας και  Β’θµιας υγείας και πρόνοιας 

 

• Ενδεικτικές δράσεις : 

  ∆ράσεις ανάπτυξης και αναβάθµισης κοινωνικών υποδοµών 

 

• ∆ικαιούχοι –Προθεσµία -Επιλεξιµότητα δαπανών -Χρηµατοδότηση 

∆υνητικοί δικαιούχοι µεταξύ των άλλων φορέων είναι και ο ∆ήµος Εορδαίας 

.Η  λήξη της προθεσµίας υποβολής της πρότασης  ορίζεται  η 31-05-2017  . 

Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής  

Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ) για το σύνολο της δαπάνης. 

 

• Πρόταση ∆ήµου Εορδαίας  

Στα πλαίσια της άνω πρόσκλησης ο δήµος Εορδαίας προτίθεται να  υποβάλει 

πρόταση έργου µε τίτλο ‘‘ Κατασκευή χώρων Κέντρου ∆ιηµέρευσης-Ηµερήσιας Φροντίδας 

Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες και Στέγης Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης Ατόµων µε Νοητική 

Υστέρηση στο ∆ήµο Εορδαίας ‘’ 

Σκοπός του έργου αυτού είναι η προσθήκη κατ επέκταση, οι εσωτερικές 

διαρρυθµίσεις και η στατική ενίσχυση στο υφιστάµενο κτίριο (Γηροκοµείο) του ακινήτου 

,που κείται στην εκτός σχεδίου περιοχή  «ΚΟΥΡΙ» της πόλης της Πτολεµαΐδας και 

παραπλεύρως του Μποδοσάκειου Νοσοκοµείου . 

Στην υπό ανακατασκευή της υπάρχουσας κτιριακής εγκατάστασης των ∆οµών 

Στήριξης Ατόµων µε αναπηρία, θα λειτουργήσουν  οι παρακάτω δοµές: 
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• ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥ∆) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ (δυναµικότητας 12 ατόµων) στον Α όροφο του 

κτιρίου   

• ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ (Κ∆ΗΦ) ΑΤΟΜΩΝ 

ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΈΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (µικτό για άτοµα µε κινητικές αναπηρίες και άτοµα 

µε νοητική υστέρηση δυναµικότητας από 26 έως 50 άτοµα) στο ισόγειο του 

κτιρίου 

Ως εκ τούτου στη συγκεκριµένη πρόταση προτείνεται η ένταξη έξι Υποέργων  :  

α) Υποέργο 1ου :που αφορά την : ‘’ Κατασκευή χώρων Κέντρου ∆ιηµέρευσης-

Ηµερήσιας Φροντίδας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες και Στέγης Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης 

Ατόµων µε Νοητική Υστέρηση στο ∆ήµο Εορδαίας ‘’  , Π/Υ: 3.200.000,00 ( µε Φ.Π.Α. 24%) 

β) Υποέργου 2ου που αφορά σε εργασίες ΟΚΩ (Οργανισµοί Κοινής Ωφέλειας ) και 

συγκεκριµένα « Παραλλαγή ∆ικτύων ΟΚΩ (∆ΕΥΑΕ)» , Π/Υ : 16.724,77  ευρώ ( ΦΠΑ 

24%) 

γ) Υποέργου 3ου που αφορά σε εργασίες ΟΚΩ (Οργανισµοί Κοινής Ωφέλειας) και 

συγκεκριµένα « Παραλλαγή ∆ικτύων ΟΚΩ (∆ΕΤΗΠ)» , Π/Υ : 81.348,85 ευρώ ( ΦΠΑ 

24%) 

δ) Υποέργου 4ου που αφορά σε εργασίες ΟΚΩ (Οργανισµοί Κοινής Ωφέλειας) και 

συγκεκριµένα : « Παραλλαγή ∆ικτύων ΟΚΩ (∆ΕΗ) »: 18.372,00 ευρώ ( ΦΠΑ 24%) 

ε) Υποέργου 5ου που αφορά σε εργασίες ΟΚΩ ( Οργανισµοί Κοινής Ωφέλειας ) και 

συγκεκριµένα : « Παραλλαγή ∆ικτύων ΟΚΩ (ΟΤΕ) » : 7.695,58 ευρώ (Φ.Π.Α. 24%)  

στ) Υποέργου 6ου που αφορά στην προµήθεια εξοπλισµού των ως άνω δοµών  και 

συγκεκριµένα : «Εξοπλισµός του έργου : Κατασκευή χώρων κέντρου διηµέρευσης-

ηµερήσιας φροντίδας ατόµων µε ειδικές ανάγκες και Στέγης υποστηριζόµενης 

διαβίωσης ατόµων µε νοητική υστέρηση στον ∆ήµο Εορδαίας»  µε  Π/Υ : 388.736.28 

ευρώ (ΦΠΑ 24%) 

 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της πράξης και για τα έξι Υποέργα ανέρχεται στα 

3.712.877,48 ευρώ (συµπεριλαµβανόµενου  ΦΠΑ 24%) . 

Ο ∆ήµος Εορδαίας θα υποβάλλει την πρόταση χρηµατοδότησης της  κατασκευής του έργου 

και όλων των υποέργων ως κύριος και δικαιούχος .Φορέας υλοποίησης του έργου θα είναι ο 

∆ήµος Εορδαίας ενώ φορέας διαχείρισης-λειτουργίας θα είναι η Κοινωφελής Επιχείρηση του 

∆ήµου Εορδαίας (Κ.Ε.∆.Ε.). Η λειτουργία των δοµών συνάδει µε τον σκοπό της Κ.Ε.∆.Ε. 

που είναι µεταξύ των άλλων και η υλοποίηση δράσεων και ενεργειών στους τοµείς  
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κοινωνικής προστασίας. Επιπρόσθετα, από την ιδρυτική πράξη συνάγεται ότι η ∆ηµοτική 

Επιχείρηση µπορεί να συµβάλει στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών µε τη λειτουργία 

δοµών για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Ως εκ τούτου , η ∆ηµοτική Επιχείρηση θα 

διενεργήσει όλες τις απαιτούµενες διαδικασίες για τη ίδρυση των δοµών στις αρµόδιες 

επιτροπές της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας. 

Λήψη απόφασης 

Εξ όλων όσων εκτέθηκαν θα πρέπει να ληφθεί απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου : 

α) για την έγκριση της υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης-πρότασης του ∆ήµου Εορδαίας 

µε τίτλο : ‘‘ Κατασκευή χώρων Κέντρου ∆ιηµέρευσης-Ηµερήσιας Φροντίδας Ατόµων µε 

Ειδικές Ανάγκες και Στέγης Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης Ατόµων µε Νοητική Υστέρηση στο 

∆ήµο Εορδαίας ‘’  στην πρόσκληση 40 της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 2014-2020 µε τίτλο: :« ∆ράσεις 

ανάπτυξης και αναβάθµισης κοινωνικών υποδοµών» και ειδικότερα στον Άξονα 

Προτεραιότητας 9 : «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµησης της φτώχειας και 

κάθε διάκρισης »  στην επενδυτική προτεραιότητα 9a και στο ειδικό στόχο Ο911  που 

συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) µε 

προϋπολογισµό 3.712.877,48 ευρώ . Ο ∆ήµος Εορδαίας θα υποβάλλει την πρόταση 

χρηµατοδότησης της κατασκευής του έργου και όλων των υποέργων ως κύριος και 

δικαιούχος ενώ φορέας διαχείρισης και λειτουργίας των ως άνω δοµών θα είναι η 

Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Εορδαίας (Κ.Ε.∆.Ε.) σύµφωνα µε το νοµοθετικό πλαίσιο 

που διέπει τις ως άνω δοµές καθώς και τους σκοπούς και την καταστατική πράξη της ως άνω 

Επιχείρησης. Ως εκ τούτου ,  η ∆ηµοτική Επιχείρηση µε αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων 

της θα διενεργήσει όλες τις προαπαιτούµενες διαδικασίες για την ίδρυση των εν λόγω δοµών 

στις αρµόδιες επιτροπές 

β) για την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Εορδαίας για την υπογραφή όλων των 

προαπαιτούµενων δικαιολογητικών για την υποβολή πλήρους φακέλου έργου µε όλα τα 

προαπαιτούµενα  δικαιολογητικά.  

Επειτα από τα παραπάνω καλείται το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

                                                        Αριθµ. απόφ. 127/2017 

 

Το ∆Σ αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση  

 

                                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
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1.  Την έγκριση της υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης-πρότασης του ∆ήµου Εορδαίας µε 

τίτλο : ‘‘ Κατασκευή χώρων Κέντρου ∆ιηµέρευσης-Ηµερήσιας Φροντίδας Ατόµων µε Ειδικές 

Ανάγκες και Στέγης Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης Ατόµων µε Νοητική Υστέρηση στο ∆ήµο 

Εορδαίας ‘’  στην πρόσκληση 40 της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 2014-2020 µε τίτλο: :« ∆ράσεις 

ανάπτυξης και αναβάθµισης κοινωνικών υποδοµών» και ειδικότερα στον Άξονα 

Προτεραιότητας 9 : «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµησης της φτώχειας και 

κάθε διάκρισης »  στην επενδυτική προτεραιότητα 9a και στο ειδικό στόχο Ο911  που 

συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) µε 

προϋπολογισµό 3.712.877,48 ευρώ . Ο ∆ήµος Εορδαίας θα υποβάλλει την πρόταση 

χρηµατοδότησης της κατασκευής του έργου και όλων των υποέργων ως κύριος και 

δικαιούχος ενώ φορέας διαχείρισης και λειτουργίας των ως άνω δοµών θα είναι η 

Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Εορδαίας (Κ.Ε.∆.Ε.) σύµφωνα µε το νοµοθετικό πλαίσιο 

που διέπει τις ως άνω δοµές καθώς και τους σκοπούς και την καταστατική πράξη της ως άνω 

Επιχείρησης. Ως εκ τούτου ,  η ∆ηµοτική Επιχείρηση µε αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων 

της θα διενεργήσει όλες τις προαπαιτούµενες διαδικασίες για την ίδρυση των εν λόγω δοµών 

στις αρµόδιες επιτροπές. 

2. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Εορδαίας για την υπογραφή όλων των προαπαιτούµενων 

δικαιολογητικών για την υποβολή πλήρους φακέλου έργου µε όλα τα προαπαιτούµενα  

δικαιολογητικά.  

 

 
             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.  127  /2017 

…………………………………………………………………………… 
Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 

                         Ο ∆ήµαρχος                                     Τα Μέλη 
                  Ζαµανίδης Σάββας 
 

 1. Σίσσιος Μιχάλης 

 2.  Ιορδανίδης  Φώτιος 

 3. Καίδης Απόστολος 

 4. Κατσίδης Ευστάθιος 

 5. Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 6. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 7. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 8. Καραφουλίδης Ανέστης 
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 9. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 10. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 11. Παπάς Ευθύµιος 

 12. Κάλφας Γεώργιος 

 13. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

                                          14. Σπενδαµίδης Γεώργιος 

                                        15. Κοκκινίδης Γεώργιος 

 16.  Χαιτίδης Γεώργιος 

 17.   Αριστερίδης Ιωάννης 

 18.  Κύρκα Μαρία 

 19.   Παπαοικονόµου Παντελής 

 20.    Βρυζίδου Παρασκευή 

 21.   Μπίγγας Στέφανος 

     22.  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής  

 23.  Τσολακίδης Ισαάκ 

             Πτολεµαΐδα 24.  Ασπράγκαθος Ιωάννης 

  Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού           25.   Ανδρεάδης Κων/νος  

             Συµβουλίου  26.  Καραϊσκος Γεώργιος 

 27.  Μίχος Κωνσταντίνος 

     28.  Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

              29.  Ανδρονικίδου Ιωάννα 

  Παπαοικονόµου Παντελής 30.  Χόλµπα Αντωνία 
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