
 ∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                              Αριθµ. Α̟όφ : 381/2017 
---------------------------------- 
 

 
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

 Α̟ό το ̟ρακτικό της 24ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   29- 12- 2017    ηµέρα  Παρασκευή     
και  ώρα  7:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο  µετά   την υ̟’ αριθ. 47651/22-12-2017  
̟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:    
……………………………………………………………………………………….. 
Υ̟οβολή ̟ρότασης  στο ̟ρόγραµµα µε τίτλο  
«Ανταγωνιστικότητα Ε̟ιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03 «Ανά̟τυξη µηχανισµών 
στήριξης της ε̟ιχειρηµατικότητας», ο ο̟οίος συγχρηµατοδοτείται 
α̟ό το Ευρω̟αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά̟τυξης (ΕΤΠΑ) 
Άξονα ̟ροταιρεότητας 03Σ «Ανά ̟τυξη µηχανισµών στήριξης της 
ε̟ιχειρηµατικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» ο ο̟οίος 
συγχρηµατοδοτείται α̟ό το Ευρω̟αϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανά̟τυξης (ΕΤΠΑ) µε τίτλο «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ    
    

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχάλης 
2 Καίδης Απόστολος 2 Παπάς Ευθύµιος 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Καραφουλίδης Ανέστης 
4 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 4 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
5 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 5 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
6 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 6 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 7 Κοκκινίδης Γεώργιος 
8 Βύρλιος Μάρκος   
9 Σιδηρόπουλος Κοσµάς   
10 Κάλφας Γεώργιος   
11 Σερσέµης  Κωνσταντίνος   
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12 Αριστερίδης Ιωάννης    
13 Χαιτίδης Γεώργιος   
14 Κύρκα Μαρία    
15 Παπαοικονόµου Παντελής   
16 Βρυζίδου Παρασκευή   

    17 Μπίγγας Στέφανος         
18 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 
19 Τσολακίδης Ισαάκ 
20 Ανδρεάδης Κων/νος 
21 Μίχος Κωνσταντίνος         
22 Καραίσκος Γεώργιος 
23 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης      
24 Απαζίδου Σοφία 
25 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
26 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  το λόγο ̟ήρε ο ∆ήµαρχος Σάββας Ζαµανίδης ο ο̟οίος 
εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα  ανέφερε ότι ο ∆ήµος θα υ̟οβάλει ̟ρόταση 
στο ̟ρόγραµµα µε τίτλο  «Ανταγωνιστικότητα Ε̟ιχειρηµατικότητα και 
Καινοτοµία» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03 «Ανά̟τυξη µηχανισµών 
στήριξης της ε̟ιχειρηµατικότητας», ο ο̟οίος συγχρηµατοδοτείται α̟ό το 
Ευρω̟αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά̟τυξης (ΕΤΠΑ) Άξονα 
̟ροταιρεότητας 03Σ «Ανά̟τυξη µηχανισµών στήριξης της 
ε̟ιχειρηµατικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» ο ο̟οίος 
συγχρηµατοδοτείται α̟ό το Ευρω̟αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά̟τυξης 
(ΕΤΠΑ) µε τίτλο «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» 
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Τίτλος έργου ∆ήµου Εορδαίας : «Ανακατασκευή ∆ιοικητηρίου πρώην ΑΕΒΑΛ 
σύµφωνα µε βιοκλιµατικά κριτήρια σχεδιασµού» 
 
 
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 
Οι ̟ροτάσεις ̟ου θα υ̟οβληθούν στο ̟λαίσιο της ̟αρούσας ̟ρόσκλησης, θα 
̟ρέ̟ει να εµ̟ί̟τουν στο αντικείµενο και τους στόχους της ∆ράσης 03-6c-3.5-
07: ∆ηµιουργική Ε̟ανάχρηση ∆ηµοτικής Ακίνητης Περιουσίας. Ειδικότερα, 
στο ̟λαίσιο της συγκεκριµένης ∆ράσης, ό̟ως αυτή ̟εριγράφεται στην 
Εξειδίκευση Εφαρµογής του Ε̟ιχειρησιακού Προγράµµατος, οι αιτήσεις 
χρηµατοδότησης ̟ου θα υ̟οβληθούν ̟ρέ̟ει να αφορούν στην υλο̟οίηση 
̟αρεµβάσεων α̟οκατάστασης και ανάδειξης του κτιριακού α̟οθέµατος των 
∆ήµων. Ως τέτοιο κτιριακό α̟όθεµα νοείται ένα εύρος κτιρίων ιστορικού, 
̟ολιτιστικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος των ο̟οίων η ̟ρότερη χρήση 
και δραστηριότητα έχει εγκαταλειφθεί και ̟ου - στο ̟λαίσιο της ̟αρούσας 
̟ρόσκλησης  θα ε̟αναχρησιµο̟οιηθούν για άλλους σκο̟ούς α̟ό τους 
αρχικά ̟ροβλε̟όµενους. Στο συγκεκριµένο κτιριακό δυναµικό, ενδεικτικά, 
εντάσσονται ανενεργά κτίρια ό̟ως: 
- Βιοµηχανικά, 
- ΞΕΝΙΑ 
- Νοσοκοµεία 
- Στεγασµένες Αγορές, 
- Α̟οθήκες, 
- Στεγασµένες Στοές, 
- ∆ηµοτικά Λουτρά, 
- ∆ηµοτικά Σφαγεία, 
- Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις, 
- ∆ικαστικά Μέγαρα, 
- Άλλα κτίρια, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας. 
Ε̟ισηµαίνεται ότι δεν είναι ε̟ιλέξιµη ̟αρέµβαση ο εκσυγχρονισµός κτιρίων 
/ εγκαταστάσεων ̟ου λειτουργούν ̟λήρως. 
Ε̟ιλέξιµες είναι οι ̟αρεµβάσεις σε ανενεργά κτίρια ή κτίρια ̟ου ένα µικρό 
̟οσοστό της ε̟ιφάνειας τους (έως 20%) έχει υφιστάµενη χρήση και µε την 
̟αρέµβαση θα α̟οκτήσει χρήση το σύνολο της ε̟ιφάνειάς του. 
Κάθε ∆ήµος δύναται να υ̟οβάλει µια και µοναδική ̟ρόταση 
χρηµατοδότησης για την ανακατασκευή, αναστύλωση α̟οκατάσταση και 
ε̟ανάχρηση του κτιρίου, υ̟ό τις ακόλουθες ̟ροϋ̟οθέσεις: 
- το κτίριο α̟αιτείται να είναι ιδιοκτησίας του ∆ήµου ή να έχει ̟αραχωρηθεί 
σε αυτόν α̟ό ∆ηµόσιο Φορέα για χρονικό διάστηµα άνω των δεκα̟έντε (15) 
ετών. 
- το κτίριο α̟αιτείται να είναι συνολικής ε̟ιφάνειας άνω των ̟εντακοσίων 
τετραγωνικών µέτρων (500 τ.µ.). 
- το κτίριο θα βρίσκεται εντός αστικού ιστού ή/και εκτός υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση 
ότι θα εξασφαλίζεται η άµεση και γρήγορη ̟ροσβασιµότητα σε αυτό. 
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- η χρήση ̟ου θα ε̟ιλεγεί θα ̟ρέ̟ει να διασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία του 
κτιρίου τουλάχιστον για τέσσερις (4) ηµέρες / εβδοµάδα και οκτώ (8) µήνες / 
χρόνο. 
Με την κατάλληλη διαµόρφωση εσωτερικά και εξωτερικά και την εφαρµογή 
της νέας τους χρήσης, θα ̟ρέ̟ει να ε̟ιτευχθεί η ε̟ανάχρησή τους και η 
λειτουργική επανένταξή τους στον αστικό ιστό της πόλης. Οι παρεµβάσεις 
αποκατάστασης θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσµα α) την ανάδειξη των κτιρίων 
µέσω της λειτουργίας τους ως εστιών τουριστικής, πολιτιστικής αλλά και 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας ή/και β) την ουσιαστική αναζωογόνηση και την 
αλλαγή προσανατολισµού περιοχών σε πολιτιστικές / τουριστικές περιοχές. 
Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις οφείλουν όχι απλώς να διατηρούν το κτίριο αλλά να 
µην αλλοιώνουν τα αρχιτεκτονικά και αισθητικά του χαρακτηριστικά και θα πρέπει 
να γίνεται χρήση εφαρµογών φιλικών προς το περιβάλλον καθώς και υιοθέτηση των 
αρχών βιοκλιµατικού σχεδιασµού. 
Ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης: 16/1/2018 
 
Η µελέτη του εν λόγω έργου εκ̟ονήθηκε για λογαριασµό του ΒΙΟΠΑ ΑΕ α̟ό 
την Ανα̟τυξιακή Πτολεµαΐδας (ΑΝ∆ΕΠ) και έγινε ̟αραλαβή της σύµφωνα 
µε την µε αριθµ. 410/2009 α̟ό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ̟ρώην ∆ήµου 
Πτολεµαΐδας.  
Αντικείµενο του έργου είναι η ανακατασκευή του ̟αλιού ∆ιοικητηρίου στον 
χώρο του ΒΙΟΠΑ σε κτίριο γραφείων σύµφωνα µε βιοκλιµατικά κριτήρια 
σχεδιασµού. 
Οι στόχοι και οι ε̟ιδιώξεις του έργου ανακατασκευής είναι: 

• Η ε̟αναλειτουργία ενός α̟λού, λειτουργικού κτιρίου, το ο̟οίο κατά 

κύριο λόγο θα είναι φιλικό ̟ρος τους εξυ̟ηρετούµενους α̟ό αυτό. 

• Η ανά̟τυξη του κτιρίου, έτσι ώστε να είναι οµαλή και ανεµ̟όδιστη 

τόσο η ̟ρόσβαση σε αυτό, όσο και η κυκλοφορία σε όλους τους 

εσωτερικούς χώρους. 

• Η ανά̟λαση τέλος ενός οικοδοµήµατος, το ο̟οίο θα εκφράζει και θα 

ενσωµατώνει τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές αντιλήψεις και υλικά και 

̟αράλληλα θα εναρµονίζεται µε τον συνολικό χώρο του ΒΙΟΠΑ χωρίς 

να αλλοιώνεται η αρχική εξωτερική αρχιτεκτονική του κτιρίου. 
Σύµφωνα µε το κτιριολογικό ̟ρόγραµµα στο κέντρο ανα̟τύσσονται οι 
λειτουργίες: 

• Χώρος κυλικείου. 

• Χώροι γραφείων υ̟ηρεσιών. 
Οι λειτουργίες αυτές θα υ̟οστηρίζονται α̟ό τους χώρους ∆ιοίκησης και 

Γενικών Υ̟ηρεσιών. 

Ως εκ τούτου στη συγκεκριµένη πρόταση προτείνεται η ένταξη έξι Υποέργων  :  
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α) Υ̟οέργο 1ου :̟ου αφορά την : ‘’ Ανακατασκευή ∆ιοικητηρίου ̟ρώην 

ΑΕΒΑΛ σύµφωνα µε βιοκλιµατικά κριτήρια σχεδιασµού ‘’  , Π/Υ: 

2.364.336,14 ( Φ.Π.Α. 24%) 

β) Υ̟οέργου 2ου ̟ου αφορά σε εργασίες ΟΚΩ (Οργανισµοί Κοινής Ωφέλειας ) 

και συγκεκριµένα « Παραλλαγή ∆ικτύων ΟΚΩ (∆ΕΥΑΕ)» , Π/Υ : 40.000,00  

ευρώ ( ΦΠΑ 24%) 

γ) Υ̟οέργου 3ου ̟ου αφορά σε εργασίες ΟΚΩ (Οργανισµοί Κοινής Ωφέλειας) 

και συγκεκριµένα « Παραλλαγή ∆ικτύων ΟΚΩ (∆ΕΤΗΠ)» , Π/Υ : 48.760,30 

ευρώ ( ΦΠΑ 24%) 

δ) Υ̟οέργου 4ου ̟ου αφορά σε εργασίες ΟΚΩ (Οργανισµοί Κοινής Ωφέλειας) 

και συγκεκριµένα : « Παραλλαγή ∆ικτύων ΟΚΩ (∆ΕΗ) »: 37.200,00 ευρώ ( 

ΦΠΑ 24%) 

ε) Υ̟οέργου 5ου ̟ου αφορά σε εργασίες ΟΚΩ ( Οργανισµοί Κοινής Ωφέλειας ) 

και συγκεκριµένα : « Παραλλαγή ∆ικτύων ΟΚΩ (ΟΤΕ) » : 74.400,00 ευρώ 

(Φ.Π.Α. 24%)  

στ) Υ̟οέργου 6ου ̟ου αφορά την εκ̟όνηση της µελέτης κατά ΚΕΝΑΚ µε Π/Υ 

: 31.681,83 ευρώ (ΦΠΑ 24%) 

 

Ο συνολικός ̟ροϋ̟ολογισµός της ̟ράξης και για τα έξι Υ̟οέργα ανέρχεται 

στα  2.596.738,26 ευρώ (συµ̟εριλαµβανόµενου  ΦΠΑ 24%)  ̟λην όµως 

το ανώτατο όριο ̟ου θέτει το ̟αρα̟άνω ̟ρόγραµµα είναι 2.500.000,00 € 

, η χρηµατοδότηση του υ̟όλοι̟ου ̟οσού δηλ. των 96.378,26 € θα γίνει α̟ό 

ιδίους ̟όρους µε τρο̟ο̟οίηση ̟ρ/σµού 2017  

Ο ∆ήµος Εορδαίας θα υ̟οβάλλει την ̟ρόταση χρηµατοδότησης της  

κατασκευής του έργου και όλων των υ̟οέργων ως κύριος και δικαιούχος . 

 
 

Εισηγούµαστε 
1. Την έγκριση υ̟οβολή της ̟ρότασης στο ̟ρόγραµµα µε τίτλο  

«Ανταγωνιστικότητα Ε̟ιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03 «Ανά̟τυξη µηχανισµών στήριξης της 

ε̟ιχειρηµατικότητας», ο ο̟οίος συγχρηµατοδοτείται α̟ό το Ευρω̟αϊκό 

Ταµείο Περιφερειακής Ανά̟τυξης (ΕΤΠΑ), άξονα ̟ροτεραιότητας 03Σ 

«Ανά̟τυξη µηχανισµών στήριξης της ε̟ιχειρηµατικότητας (Στερεά 

Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» ο ο̟οίος συγχρηµατοδοτείται α̟ό το Ευρω̟αϊκό 

Ταµείο Περιφερειακής Ανά̟τυξης (ΕΤΠΑ) µε τίτλο «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» της ΕΙ∆ΙΚΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ µε αριθµ. ̟ροσκλ. 83, του έργου µε τίτλο 
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«Ανακατασκευή ∆ιοικητηρίου ̟ρώην ΑΕΒΑΛ σύµφωνα µε 

βιοκλιµατικά κριτήρια σχεδιασµού» µε ̟ροϋ̟ολογισµό 2.596.378,26€, 

 

2. για την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Εορδαίας για την υ̟ογραφή όλων 

των ̟ροα̟αιτουµένων δικαιολογητικών για την υ̟οβολή ̟λήρους 

φακέλου έργου µε όλα τα ̟ροα̟αιτούµενα  δικαιολογητικά.  

 

3. και την τρο̟ο̟οίηση του ̟ρ/σµού. 

 

                                             Αριθµ. α̟όφ. 381/2017 

 

Το ∆ηµοτικό συµβούλιο αφού έλαβε υ̟όψη του την εισήγηση του ∆ηµάρχου 

 

                                 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

1. Την έγκριση υ̟οβολή της ̟ρότασης στο ̟ρόγραµµα µε τίτλο  

«Ανταγωνιστικότητα Ε̟ιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03 «Ανά̟τυξη µηχανισµών στήριξης της 

ε̟ιχειρηµατικότητας», ο ο̟οίος συγχρηµατοδοτείται α̟ό το 

Ευρω̟αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά̟τυξης (ΕΤΠΑ), άξονα 

̟ροτεραιότητας 03Σ «Ανά̟τυξη µηχανισµών στήριξης της 

ε̟ιχειρηµατικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» ο ο̟οίος 

συγχρηµατοδοτείται α̟ό το Ευρω̟αϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανά̟τυξης (ΕΤΠΑ) µε τίτλο «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» της ΕΙ∆ΙΚΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ µε αριθµ. ̟ροσκλ. 83, του έργου µε τίτλο 

«Ανακατασκευή ∆ιοικητηρίου ̟ρώην ΑΕΒΑΛ σύµφωνα µε 

βιοκλιµατικά κριτήρια σχεδιασµού» µε ̟ροϋ̟ολογισµό 2.596.378,26€, 

2. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Εορδαίας κ. Σάββα Ζαµανίδη  για την 

υ̟ογραφή όλων των ̟ροα̟αιτουµένων δικαιολογητικών για την 

υ̟οβολή ̟λήρους φακέλου έργου µε όλα τα ̟ροα̟αιτούµενα  

δικαιολογητικά.  

3.   Τρο̟ο̟οιεί τον ̟ρ/σµό οικ. Έτους 2017 µεταφέροντας το ̟οσό των 

96.378,26 € α̟ό το α̟οθεµατικό στον ΝΕΟ Κ.Α.  64.7341.0036 µε τίτλο 

«Ανακατασκευή ∆ιοικητηρίου ̟ρώην ΑΕΒΑΛ σύµφωνα µε 

βιοκλιµατικά κριτήρια σχεδιασµού» και συγκεκριµένα 
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Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα    

Πρόταση 
για 

τρο̟/ση 

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τρο̟/ση 

64.7341.0036   

Ανακατασκευή ∆ιοικητηρίου 
̟ρώην ΑΕΒΑΛ σύµφωνα µε 
βιοκλιµατικά κριτήρια 
σχεδιασµού  (ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΕΣΠΑ 2.500.000,00 + 96.378,26 
Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 0,00 96.378,26 96.378,26 

00.9111.0000 

Α̟οθεµατικό. Γενικές 
Υ̟ηρεσίες 109.623,49 -96.378,26 13.245,23 

 

Α̟’ ό̟ου ψηφίζει ̟ίστωση  96.378,26 € ̟ου αφορά την  διαφορά του ̟οσού 

̟ου ̟ροκύ̟τει  α̟ό το ανώτατο όριο  ̟ου θέτει το ̟αρα̟άνω ̟ρόγραµµα 

((2.596378,26€- 2.500.000.,00 = 96.378,26 € ), ̟ου θα  χρηµατοδοτήσει ο ∆ήµος. 

 

Α̟ό την οικονοµική υ̟ηρεσία έγινε η ̟ρόταση ανάληψης 
δα̟άνης µε α/α  836/2017 

 

 
          Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.  381 /2017 

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

                         Ο ∆ήµαρχος                                     Τα Μέλη 
                  Ζαµανίδης Σάββας          

 1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2.  Καίδης Απόστολος 

 3.  Κατσίδης Ευστάθιος 

 4.  Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 5.  Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 6.  Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 7.  Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 8.   Βύρλιος Μάρκος 

 9.   Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 10. Κάλφας Γεώργιος 

 11.  Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 12.  Χαιτίδης Γεώργιος 

                                        13.  Αριστερίδης Ιωάννης 

 14.  Κύρκα Μαρία 

 15.  Παπαοικονόµου Παντελής 

 16.  Βρυζίδου Παρασκευή 

 17.  Μπίγγας Στέφανος   
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 18.   Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

 19.  Τσολακίδης Ισαάκ 

 20.  Ανδρεάδης Κων/νος 

              Πτολεµαΐδα 21.  Μίχος Κωνσταντίνος         

           Ο Πρόεδρος ∆Σ               22.   Καραϊσκος Γεώργιος 

 23.   Ζαραφίδης ∆ηµήτρης      

           24.   Απαζίδου Σοφία 

 25.   Ανδρονικίδου Ιωάννα 

   Πα̟αοικονόµου Παντελής 26.   Χόλµπα Αντωνία 
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