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

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 10ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   29- 6- 2017     ηµέρα Πέµ̟τη   και  ώρα  
7:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ. 21882/23-6-2017 ̟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:  
……………………………………………………………………………………….. 
Σύναψη ̟ρογραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Εορδαίας 
και της ∆.Ε.Υ.Α. Εορδαίας  για την ̟ράξη « Εκτέλεση εργασιών για 
την αντιµετώ̟ιση λειψυδρίας». 
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ    
           
1 Καίδης Απόστολος 1 Σίσσιος Μιχάλης 
2 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 2 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
3 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 3 Κάλφας Γεώργιος 
4 Πολυχρονίδης Κων/νος 4 Ιορδανίδης  Φώτιος 
5 Καραφουλίδης Ανέστης 5 Κατσίδης Ευστάθιος 
6 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 6 Κοκκινίδης Γεώργιος 
7 Βύρλιος Μάρκος 7 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
8 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 8 Απαζίδου Σοφία 
9 Παπάς Ευθύµιος 9 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
10 Σερσέµης  Κωνσταντίνος   
11 Αριστερίδης Ιωάννης   
12 Χαιτίδης Γεώργιος   
13 Κύρκα Μαρία   
14 Παπαοικονόµου Παντελής   
15 Βρυζίδου Παρασκευή 
16 Μπίγγας Στέφανος 
17 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 
18 Τσολακίδης Ισαάκ 
19 Ανδρεάδης Κων/νος 
20 Καραίσκος Γεώργιος 
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21 Μίχος Κωνσταντίνος         
22 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
23 Ζαραφίδης ∆ηµήτριος 
24 Χόλµπα Αντωνία 

                                          
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
                0 ∆ήµαρχος  κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  α̟ών    
  ∆ηµαρχεύων, βάση της υ̟.αριθµ. 176/14-3-2017 α̟όφασης  
∆ηµάρχου, ήταν  ο Αντιδήµαρχος   Αριστερίδης Ιωάννης .             
…………………………………………………………………………….. 
  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 το λόγο ̟ήρε ο ∆ηµαρχεύων κ. Αριστεςρίδης 
Ιωάννης ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα ηµερήσιας 
διάταξης ανέφερε τα εξής : 

Με την µε αριθµ. 3921/50/11-01-2017 α̟όφαση του 
Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας, ο ∆ήµος Εορδαίας 
κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας. 
Το Υ̟ουργείο αντα̟οκρινόµενο στο αίτηµα µας για έκτακτη 
οικονοµική ενίσχυση για την υλο̟οίηση σχεδιασµού και 
εφαρµογής µέτρων ̟ολιτικής ̟ροστασίας λόγω ̟αγετού και του 
φαινοµένου της ̟αρατεταµένης λειψυδρίας, µας χρηµατοδότησε 
µε την µε αριθµ. 4511/10-02-2017 Α̟όφαση του Υ̟ουργού 
Εσωτερικών µε το ̟οσό των 40.000,00€  το ο̟οίο το α̟οδεχθήκαµε 
µε την 54/2017 Α∆Σ και εγγράφει στον ̟ρ.σµό του ∆ήµου στον  
ΚΑ.  63.7425.0000 «Εκτέλεση εργασιών για την αντιµετώ̟ιση της 
λειψυδρίας» 
Σύµφωνα µε την ̟ερί̟τ.ε άρθρο 8 Ν.3013/02, ό̟ως 
τρο̟ο̟οιήθηκε α̟ό την ̟αρ. 1 του άρθρου 115 του Ν. 4249/14 « 
…. Οι έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις των ΟΤΑ για την υλο̟οίηση 
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σχεδιασµού και εφαρµογής µέτρων ̟ολιτικής ̟ροστασίας 
διατίθενται α̟ευθείας στους Ο.Τ.Α. α̟ό τις εγγεγραµµένες 
̟ιστώσεις του ετήσιου ̟ροϋ̟ολογισµού της Γενικής Γραµµατείας 
Πολιτικής Προστασίας µε α̟όφαση του Υ̟ουργού ∆ηµόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή των υ̟ό τούτου 
εξουσιοδοτηµένων οργάνων….) σε συνδυασµό του άρθρου 18 
̟αρ.1 του Ν.3013/2002 «……Ο̟οιαδή̟οτε χορήγηση ̟ίστωσης 
̟ρος τους ̟ρωτοβάθµιους και δευτεροβάθµιους οργανισµούς 
το̟ικής αυτοδιοίκησης ̟ου συνά̟τεται µε µέτρα ̟ολιτικής 
̟ροστασίας δεν µ̟ορεί να α̟οτελέσει αντικείµενο διάθεσης για 
άλλο έργο ή σκο̟ό, στο ̟λαίσιο αναµόρφωσης του 
̟ροϋ̟ολογισµού τους….» 

Ο ∆ήµος Εορδαίας ̟ρογραµµατίζει την υλο̟οίηση της ̟ράξης 
«Εκτέλεση εργασιών για την αντιµετώ̟ιση της λειψυδρίας» α̟ό 
κοινού µε την ∆ΕΥΑ Εορδαίας λόγω αρµοδιότητας και 
συγκεκριµένα αφορούν τις ̟αρακάτω εργασίες : 

• Προµήθεια αγωγών ύδρευσης και ̟αρελκόµενων  ̟ρ/σµού 
δα̟άνης 12.400 € χρόνο εκτέλεσης 2 µήνες. 

• Ε̟ανακαλλιεργεια ̟ηγών λόγω ̟ροσχώσεων α̟ό ̟αγετό  
21.400 €  χρόνος εκτέλεσης 10 µήνες 

• Εργασίες α̟οκατάστασης δικτύου ύδρευσης α̟ό βλάβες 
λόγω ̟αγετού ( σηµειακά 6.200 €. 

Η ∆ΕΥΑΕ µε την 189/2017, α̟οφάσισε την σύναψη 
̟ρογραµµατικής σύµβασης µε το ∆ήµο Εορδαίας την ο̟οία αν 
α̟οδεχτούµε ̟ρέ̟ει να ̟ροβούµε και σε τρο̟ο̟οίηση του 
Προϋ̟ολογισµού έτους 2017 µεταφέροντας το ̟οσό των 40.000,00 
α̟ό τον ΚΑ.  63.7425.0000 «Εκτέλεση εργασιών για την 
αντιµετώ̟ιση της λειψυδρίας» στον ΝΕΟ Κ.Α. 63.6737.0002 
«Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Εορδαίας  και της 
∆ΕΥΑ Εορδαίας  για την Πράξη "Εκτέλεση εργασιών για την 
αντιµετώ̟ιση λειψυδρίας" (ΣΑΕ 055) 
 

Θέτουµε υ̟όψη σας: 
Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8-6-
2006) “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων ”. 
Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/ΑΊ7-06-
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» και τις 
τρο̟ο̟οιήσεις του. 
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Την µε αριθµ. ̟ρωτ. 4511/10-02-2017 α̟όφαση του Υ̟ουργού 
Εσωτερικών «Χρηµατοδότηση του ∆ήµου Εορδαίας για 
αντιµετώ̟ιση ̟ροβληµάτων ̟ου δηµιουργήθηκαν α̟ό τη 
λειψυδρία (ΣΑΕ 055)» 
Την µε αριθµ. 54/2017 Α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ̟ερί 
α̟οδοχής του ̟οσού των 40.000,00€ για την εκτέλεση εργασιών για 
την αντιµετώ̟ιση της λειψυδρίας 

Το υ̟. αριθµ ΦΕΚ 169/85 . ̟ερί σύστασης της ∆ΕΥΑ Εορδαίας. 
Την µε αριθµ. 189/2017 α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
∆ΕΥΑ Εορδαίας µε την ο̟οία α̟οφασίστηκε η σύναψη της 
̟αρούσας ̟ρογραµµατικής σύµβασης. 
και λαµβάνοντας υ̟όψη ότι: 
Ο ∆ήµος Εορδαίας δεν έχει την αρµοδιότητα, στον σχεδιασµό, την 
ένταξη, υλο̟οίηση, ̟αρακολούθηση και ̟αραλαβή εργασιών και 
έργων ύδρευσης, αλλά διαθέτει ε̟αρκή ∆ιεύθυνση Τεχνικών 
Υ̟ηρεσιών για την υ̟οστήριξη της ̟ρογραµµατικής σύµβασης.  
Το γεγονός ότι η εκτέλεση έργων ύδρευσης δεν ανάγεται στο κύκλο 
καθηκόντων και αρµοδιοτήτων των ΟΤΑ όταν υφίσταται 
∆ηµοτική Ε̟ιχείρηση ε̟ιφορτισµένη µ΄ αυτές και ως εκ τούτου 
υφίσταται αντικειµενική δυσκολία για την εκτέλεση τέτοιων 
εργασιών χωρίς την σύµ̟ραξη του  ΟΤΑ µε την ∆ηµοτική 
Ε̟ιχείρηση 

Η  ∆ΕΥΑ Εορδαίας µε τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις του διαθέτει την 
α̟αιτούµενη εµ̟ειρία, τεχνογνωσία και το α̟αιτούµενο 
ε̟ιστηµονικό ̟ροσω̟ικό, ώστε να υλο̟οιεί α̟ρόσκο̟τα όλο το 
φάσµα των διαδικασιών και ενεργειών ̟ου α̟αιτούνται για τον 
σχεδιασµό, την ένταξη, υλο̟οίηση, ̟αρακολούθηση και ̟αραλαβή 
εργασιών και έργων ύδρευσης. 
εισηγούµαστε: 
 
Α. Την έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του 
∆ήµου Εορδαίας  και της ∆ΕΥΑ Εορδαίας  για την Πράξη 
«Εκτέλεση εργασιών για την αντιµετώ̟ιση λειψυδρίας», 
σύµφωνα µε το κάτωθι «Σχέδιο Σύµβασης», ̟ου α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα της ̟αρούσας α̟όφασης. 
Β. Την τρο̟ο̟οίηση του Προϋ̟ολογισµού έτους 2017 
µεταφέροντας το ̟οσό των 40.000,00 α̟ό τον ΚΑ.  63.7425.0000 
«Εκτέλεση εργασιών για την αντιµετώ̟ιση της λειψυδρίας» στον 
ΝΕΟ Κ.Α. 63.6737.0002 «Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του 
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∆ήµου Εορδαίας  και της ∆ΕΥΑ Εορδαίας  για την Πράξη 
"Εκτέλεση εργασιών για την αντιµετώ̟ιση λειψυδρίας" (ΣΑΕ 055) 

Γ. Τον ορισµό εκ̟ρόσω̟ων του ∆ήµου Εορδαίας και τους 
ανα̟ληρωτές τους στην Κοινή Ε̟ιτρο̟ή Παρακολούθησης της εν 
λόγω Προγραµµατικής Σύµβασης. 
∆. Την εξουσιοδότηση του  δηµάρχου Σάββα Ζαµανίδη για την 
υ̟ογραφή της σχετικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Εορδαίαςκαι 
της ∆ΕΥΑΕ». 
Για την κοινή ε̟ιτρο̟ή ̟αρακολούθησης της σύµβασης 
̟ροτείνονται οι Καραφουλίδης Ανέστης ως ̟ρόεδρος µε 
ανα̟ληρωτή τον Πολυχρονίδη Κων/νο και 
Τσοκτουρίδης Ιωάννης µε ανα̟ληρωτή τον Βύρλιο Μάρκο. 
Ε̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά 
 

Αριθµ. α̟όφ. 173/2017. 
 
Το ∆Σ. αφού έλαβε υ̟όψη του την εισήγηση του Αντιδηµάρχου, το 
σχέδιο ̟ρογραµµατικής σύµβασης  καθώς και τις αναφερόµενες 
διατάξεις. 
 
                                        Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
 

1. Την σύναψη ̟ρογραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου 
Εορδαίας  και της ∆ΕΥΑ Εορδαίας  για την Πράξη 
«Εκτέλεση εργασιών για την αντιµετώ̟ιση λειψυδρίας» 

2. Την τρο̟ο̟οίηση του Προϋ̟ολογισµού έτους 2017 
µεταφέροντας το ̟οσό των 40.000,00 α̟ό τον ΚΑ.  
63.7425.0000 «Εκτέλεση εργασιών για την αντιµετώ̟ιση της 
λειψυδρίας» στον ΝΕΟ Κ.Α. 63.6737.0002 «Προγραµµατική 
Σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Εορδαίας  και της ∆ΕΥΑ 
Εορδαίας  για την Πράξη "Εκτέλεση εργασιών για την 
αντιµετώ̟ιση λειψυδρίας" (ΣΑΕ 055) 

Ο ̟ροϋ̟ολογισµός θα διαµορφωθεί ως εξής: 
 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα       
29-06-2017 

Πρόταση 
για 

τρο̟/ση 

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τρο̟/ση 

63.7325.0000 
Εκτέλεση εργασιών για την αντιµετώ̟ιση της 
λειψυδρίας (ΣΑΕ 055) 40.000,00 -40.000,00 0,00 
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63.6737.0002 

Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου 
Εορδαίας  και της ∆ΕΥΑ Εορδαίας  για την 
Πράξη "Εκτέλεση εργασιών για την 
αντιµετώ̟ιση λειψυδρίας" (ΣΑΕ 055) 0,00 40.000,00 40.000,00 

 
3. Εγκρίνει το σχέδιο ̟ρογραµµατικής σύµβασης ̟ου 

ε̟ισυνά̟τεται και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος της 
̟αρούσας α̟όφασης. 

4. Ορίζει τον Αντιδήµαρχο Καραφουλίδη Ανέστη ως ̟ρόεδρο 
στην κοινή ε̟ιτρο̟ή ̟αρακολούθηση της σύµβασης µε 
ανα̟ληρωτή τον Πολυχρονίδη κων/νο  και τον 
Τσοκτουρίδη Ιωάννη µε ανα̟ληρωτή τον Βύρλιο Μάρκο. 

5. Ψηφίζει ̟ίστωση 40.000,00 € α̟ό τον 63.6737.0002 
«Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Εορδαίας  και 
της ∆ΕΥΑ Εορδαίας  για την Πράξη "Εκτέλεση εργασιών για 
την αντιµετώ̟ιση λειψυδρίας" (ΣΑΕ 055) για την 
αντιµετώ̟ιση της εν λόγω δα̟άνης. 
Η δα̟άνη καταχωρήθηκε µε ̟ρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ 
17REQ001667457 2017-07-10   και έγινε ̟ρόταση ανάληψης 
υ̟οχρέωσης µε α/α  596/2017 

 

 
             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ. 173 /2017 

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

                       Ο ∆ηµαρχεύων                                     Τα Μέλη 
                Αριστερίδης Ιωάννης  
          
 

 1.  Καίδης Απόστολος 

 2.  Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 3.  Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 4.  Καραφουλίδης Ανέστης 

 5.  Πολυχρονίδης Κων/νος 

 6.  Βύρλιος Μάρκος 

 7.  Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 8.  Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 9.  Παπάς Ευθύµιος 

 10. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 11.  Χαιτίδης Γεώργιος 

 12.  Κύρκα Μαρία 
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 13.   Αριστερίδης Ιωάννης 

 14.   Παπαοικονόµου Παντελής 

 15.   Βρυζίδου Παρασκευή 

 16.   Μπίγγας Στέφανος 

              Πτολεµαΐδα 17.  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής  

    Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού          18.   Ανδρεάδης Κων/νος  

             Συµβουλίου  19.  Τσολακίδης Ισαάκ 

 20. Καραϊσκος Γεώργιος  

 21.  Μίχος Κωνσταντίνος 

              22.  Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 

   23. Ζαραφίδης ∆ηµήτριος  

  Παπαοικονόµου Παντελής 24.  Χόλµπα Αντωνία 
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