
                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                Αριθµ. Α̟όφ. 175 / 2018 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 13ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   27-8-2018    ηµέρα  ∆ευτέρα     και  ώρα  7 µ.µ.  
στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε      το ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  µετά   την    
υ̟. αριθµ.  17412/21-8-2018   ̟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: 
      
………………………………………………………………………………………… 
Α̟οδοχή της ̟ράξης ένταξης στο ̟ρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ » στο 

̟λαίσιο της ̟ρόσκλησης ΙΙ « Ε̟ισκευή , συντήρηση σχολικών κτιρίων& 

αύλειων χώρων και λοι̟ές δράσεις» _ Τρο̟ο̟οίηση ̟ρ/σµού  & Τεχνικού 

̟ρογράµµατος οικ. Έτους 2018 – καθορισµός τρό̟ου εκτέλεσης έργων. 

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

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχαήλ 
2 Καίδης Α̟όστολος 2 Καραφουλίδης Ανέστης 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Βύρλιος Μάρκος 
4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 4 Πα̟άς Ευθύµιος 
5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 5 Σ̟ενδαµίδης Γεώργιος 
6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 6 Κοκκινίδης Γεώργιος 
7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 7 Βρυζίδου Παρασκευή 
8 Σιδηρό̟ουλος Κοσµάς 8  Σιδηρό̟ουλος Σοφοκλής     
9 Κάλφας Γεώργιος 9 Κρυσταλλίδου Θεο̟ίστη 
10 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 10 Α̟αζίδου Σοφία 
11 Χαιτίδης Γεώργιος 11   Ανδρονικίδου Ιωάννα   

    12 Κύρκα Μαρία    
    13 Αριστερίδης Ιωάννης   

14 Πα̟αοικονόµου Παντελής 
15 Τσολακίδης Ισαάκ 
16 Ανδρεάδης Κων/νος 
17 Ασ̟ράγκαθος Ιωάννης 
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18 Μ̟ίγγας Στέφανος 
19 Καραίσκος Γεώργιος       
20 Μίχος Κωνσταντίνος         
21 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 
22 Χόλµ̟α 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. ̟ρόεδρος το λόγο έδωσε στον κ. Νικόλαο Κουρουµ̟λή 
υ̟άλληλο του  Γραφείου Προγραµµατισµού του ∆ήµου µας ο ο̟οίος 
εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα ̟αρακάτω : 
 
Η  Γενική ∆/νση Οικονοµικών Το̟. Αυτ/σης & Ανα̟τυξιακής Πολιτικής του 
Υ̟ουργείου Εσωτερικών εξέδωσε την  5133/23-02-2018 Πρόσκληση για το 
̟ρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» , στον άξονα ̟ροτεραιότητας «Κοινωνικές και 
̟ολιτιστικές υ̟οδοµές και δραστηριότητες των δήµων «Με τίτλο « Ε̟ισκευή, 
συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοι̟ές δράσεις» 
Στα ̟λαίσια της άνω ̟ρόσκλησης ο δήµος Εορδαίας υ̟έβαλε ̟ρόταση για το 
έργο µε τίτλο : «Ε̟ισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆ήµου Εορδαίας», 
συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 491.000,00 (συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ)  µε 
φορέα υλο̟οίησης  το ∆ήµο Εορδαίας. 
Το Υ̟ουργείο Εσωτερικών  εξέδωσε την υ̟’αριθµ. 32493/02-07-2018 (Α∆Α: 
Ω243465ΧΘ7-Μ5Ω) Α̟όφαση ένταξης της ως άνω ̟ράξης  µε κωδικό 
ενάριθµου έργου : ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010   
Ο συνολικός ̟ροϋ̟ολογισµός της ̟ράξης ανέρχεται στα 491.000,00 ευρώ 
(συµ̟εριλαµβανόµενου  ΦΠΑ 24%) . 
Το ως άνω ̟οσό εξειδικεύεται στα κάτωθι υ̟οέργα : 
Υ̟οέργο 1ο ̟ου αφορά : ‘’Εργασίες α̟οκατάστασης καθίζησης εδαφό̟λακας 
µονάδας ΑΣ ΙΙ στο 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πτολεµαΐδας’’ συνολικού 
̟ροϋ̟ολογισµού 365.000,00 ευρώ εκ των ο̟οίων  το ̟οσό των  208.050,00 
ευρώ χρηµατοδοτείται α̟ό το Π∆Ε  και το ̟οσό των 156.950,00 ευρώ α̟ό 
ιδίους ̟όρους  
Υ̟οέργο 2ο ̟ου αφορά:: ‘’Εργασίες συντήρησης κτιρίου βελτίωσης αύλειου 
χώρου και ανακατασκευή στέγης στο γυµναστήριο του γυµνασίου 
Αναρράχης-Εµ̟ορίου’’ συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 126.000,00 ευρώ εκ των 
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ο̟οίων το ̟οσό των 73.650,00 ευρώ α̟ό το Π∆Ε και το ̟οσό των 52.350,00 
α̟ό ιδίους ̟όρους  

Η χρηµατοδότηση της ως  ̟ράξης ε̟ιµερίζεται σύµφωνα µε την ̟ράξη 

ένταξης : α) στο ̟οσό των 281.700,00 ευρώ α̟ό το Π∆Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΣΑΕ 

055 2017ΣΕ05500010 ) και β) στο ̟οσό των 209.300,00 ευρώ α̟ό Ιδίους Πόρους 

του ∆ήµου  σύµφωνα µε την ̟ράξη ένταξης. 

Σύµφωνα µε σχετικό όρο της ̟ράξης ένταξης ο ∆ήµος θα  ̟ροβεί στην 

α̟ορρόφηση ̟ρώτα του ̟οσού ̟ου χρηµατοδοτείται α̟ό το Υ̟ουργείο 

Εσωτερικών.  

 Λήψη α̟όφασης  

Εξ όλων όσων εκτέθηκαν θα ̟ρέ̟ει να ληφθεί α̟όφαση ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου και :  

α) να γίνει α̟οδοχή της ως άνω ̟ράξης ένταξης µε τίτλο  « Ε̟ισκευή , 

συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοι̟ές δράσεις» .  

β) να γίνει α̟οδοχή του ̟οσού 281.700,00 ευρώ α̟ό το Π∆Ε ΥΠ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010)- «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» και 

αναµόρφωση του ̟ροϋ̟ολογισµού έτους 2018 για το συνολικό ̟οσό των 

491.000,00 ευρώ  (281.700,00 € «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ » και 209.300,00 € α̟ό ΣΑΤΑ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ) . Το ως άνω ̟οσό εξειδικεύεται στα κάτωθι υ̟οέργα : 

Υ̟οέργο 1ο ̟ου αφορά : ‘’Εργασίες α̟οκατάστασης καθίζησης 

εδαφό̟λακας µονάδας ΑΣ ΙΙ στο 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πτολεµαΐδας’’ 

συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 365.000,00 ευρώ εκ των ο̟οίων  το ̟οσό των  

208.050,00 ευρώ χρηµατοδοτείται α̟ό το Π∆Ε «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» και το 

̟οσό των 156.950,00 ευρώ α̟ό ιδίους ̟όρους ( ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ) 

Υ̟οέργο 2ο ̟ου αφορά:: ‘’Εργασίες συντήρησης κτιρίου βελτίωσης αυλειου 

χώρου και ανακατασκευή στέγης στο γυµναστήριο του γυµνασίου 

Αναρράχης-Εµ̟ορίου’’ συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 126.000,00 ευρώ εκ των 

ο̟οίων το ̟οσό των 73.650,00 ευρώ α̟ό το Π∆Ε «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» και το 

̟οσό των 52.350,00 α̟ό ιδίους ̟όρους ( ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ) 

γ) να εγκρίνει τη διενέργεια διαγωνισµού και να καθορίσει τον τρό̟ο 

εκτέλεσης ̟ου εν ̟ροκειµένου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι 

διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων έργου 
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κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 µε κριτήριο ανάθεσης την ̟λέον 

συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά µε βάση την τιµή  

δ) να εγγραφεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα για το έτος 2018 να εγγραφεί και να 

ενταχθεί σ’ αυτό η ως άνω ̟ράξη (εφόσον α̟αιτείται )  

Παρακαλούµε για τη λήψη της σχετικής α̟όφασης. 

 

                                                  Αριθµ. Α̟όφ. 175/2018 

 

Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του τα ανωτέρω 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 

1. Την α̟οδοχή της ως άνω ̟ράξης ένταξης µε τίτλο  « Ε̟ισκευή , συντήρηση 

σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοι̟ές δράσεις», συνολικού 

̟ρ/σµού 491.000,00 € µε φορέα υλο̟οίησης το ∆ήµο Εορδαίας. 

2. Την α̟οδοχή του  ̟οσού 281.700,00  €  α̟ό το Π∆Ε ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

(ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» 

3. Την τρο̟ο̟οίηση του ̟ρ/σµού οικ. Έτους 2018 ως εξής : 

     Εγγράφει το ̟οσό των 281.700,00 € στο σκέλος των εσόδων στον ΝΕΟ Κ.Α. 

1322.0011  «Έσοδα ̟ρογράµµατος  "ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ"» και στη συνέχεια   

κατανέµει στους νέους ΚΑ ως εξής : 

208.050,00 € στον νέο ΚΑ 60.7331.0151 «’Εργασίες α̟οκατάστασης καθίζησης 

εδαφό̟λακας µονάδας ΑΣ ΙΙ στο 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πτολεµαΐδας’’ και 

73.650,00 € στον νέο ΚΑ. 60.7331.0152  «Εργασίες συντήρησης κτιρίου 

βελτίωσης αυλειου χώρου και ανακατασκευή στέγης στο γυµναστήριο του 

γυµνασίου Αναρράχης-Εµ̟ορίου» 

Ε̟ίσης µεταφέρει  ̟ιστώσεις  ΣΑΤΑ Σχολείων α̟ό τους ̟αρακάτω  Κ.Α   τα 

αντίστοιχα ̟οσά  : 

100.000,00 € (  50.000,00 € ΣΑΤΑ 2017 + 50.000,00 € ΣΑΤΑ 2018 )  α̟ό τον ΚΑ 

70.6261.1000 « Συντήρηση και ε̟ισκευή σχολ. Κτιρίων » 
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80.000,00 €  ( 40.000,00 € ΣΑΤΑ 2017 + 40.000,00  ΣΑΤΑ 2018 ) α̟ό τον Κ.Α. 

70.6262.1000 Συντήρηση και ε̟ισκευή λοι̟ών µονίµων εγκαταστάσεων 

σχολικών µονάδων 

29.300,00 €  ( 23.130,05 ΣΑΤΑ 2017 + 6.169,95  ΣΑΤΑ 2018 ) α̟ό τον ΚΑ 

70.7135.1000 «Λοι̟ός εξο̟λισµός σχολικών µονάδων» 

Την ̟αρα̟άνω συνολική ̟ίστωση των 209.300,00  € α̟ό ̟ιστώσεις ΣΑΤΑ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ την µεταφέρει µέσω α̟οθεµατικού στους ΚΑ ως εξής : 

156.950,00 € στον Κ.Α. 60.7331.0151 «Εργασίες α̟οκατάστασης καθίζησης 

εδαφό̟λακας µονάδας ΑΣ ΙΙ στο 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πτολεµαΐδας» και 

52.350,00 € στον Κ.Α. 60.7331.0152  ’Εργασίες συντήρησης κτιρίου βελτίωσης 

αυλειου χώρου και ανακατασκευή στέγης στο γυµναστήριο του γυµνασίου 

Αναρράχης-Εµ̟ορίου 

 

Ο ̟ρ/σµός διαµορφώνεται ως εξής : 

 
Όσον αφορά τα έσοδα: 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα 
Πρόταση 

για τρο̟/ση 

∆ιαµ/θέντα  
µετά την 
τρο̟/ση 

1322.0011 Έσοδα ̟ρογράµµατος  "ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ" 0,00 281.700,00   281.700,00   

  ΣΥΝΟΛΟ    281.700,00   

 
Όσον αφορά τα έξοδα: 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα       
17-05-2017 

Πρόταση 
για τρο̟/ση 

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τρο̟/ση 

60.7331.0151 

Εργασίες α̟οκατάστασης καθίζησης 
εδαφό̟λακας µονάδας ΑΣ ΙΙ στο 9ο 
∆ηµοτικό Σχολείο Πτολ/δας ( 208.050,00 
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ + 113.130,05 ΣΑΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2017 +  43.819,95 ΣΑΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2018)  0,00 365.000,00 365.000,00 

60.7331.0152 

Εργασίες συντήρησης βελτίωσης αυλείου 
χώρου και ανακατασκευή στέγης στο 
γυµναστήριο του Γυµνασίου Αναρράχης - 
Εµ̟ορίου (73.650,00 ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ + 
52.350,00 ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2018)  0,00 126.000,00 126.000,00 

70.6261.1000 

Συντήρηση και ε̟ισκευή σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΑΡ. ΕΤΩΝ 124243,44-19.803,53 -
50000+ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2018 50.000-50.000) 154.439,91 -100.000,00 54.439,91 

70.6262.1000 

Συντήρηση και ε̟ισκευή λοι̟ών µονίµων 
εγκαταστάσεων σχολικών µονάδων (ΣΑΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΑΡ. ΕΤΩΝ 100.937,28 -5229,85-40000 135.707,43 -80.000,00 55.707,43 
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+ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2018 40.000-40000) 

70.7135.1000 

Λοι̟ός εξο̟λισµός σχολικών µονάδων (ΣΑΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΑΡ. ΕΤΩΝ 71.477,14-3491,25-
23130,05 +ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2018 25.000-6169,95) 92.985,89 -29.300,00 63.685,89 

  
 

ΣΥΝΟΛΟ   281.700,00   

 

 

4. Τρο̟ο̟οιεί το Τεχνικό ̟ρόγραµµα του  ∆ήµου έτους 2018  και 

συµ̟εριλαµβάνει στο κεφάλαιο VII Σχολικές υ̟οδοµές την εκτέλεση των 

ανωτέρω δύο έργων µε τους αντίστοιχους ̟ρ/σµούς. 

5. Εγκρίνει την διενέργεια διαγωνισµών των ανωτέρω έργων και καθορίζει 

τον τρό̟ο εκτέλεσης ̟ου εν ̟ροκειµένου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 

είναι διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων 

έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 µε κριτήριο ανάθεσης την ̟λέον  

συµφέρουσα α̟ό οικονοµική  ά̟οψη ̟ροσφορά µε βάση την τιµή. 

 

             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ. 175 /2018 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
                          Ο ∆ήµαρχος                                   Τα Μέλη 
                    Σάββας Ζαµανίδης    
 

 1  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2  Καίδης Απόστολος 

 3  Κατσίδης Ευστάθιος 

 4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 8 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 9 Κάλφας Γεώργιος 

     10 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 11 Χαιτίδης Γεώργιος 

 12 Κύρκα Μαρία  

 13 Αριστερίδης Ιωάννης 

 14 Παπαοικονόµου Παντελής 

 15 Τσολακίδης Ισαάκ 
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 16 Ανδρεάδης Κων/νος 

 17 Ασπράγκαθος Ιωάννης 

 18 Μπίγγας Στέφανος 

             Πτολεµαΐδα 19 Καραίσκος Γεώργιος       

     Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού   
Συµβουλίου         

20 Μίχος Κωνσταντίνος         

 21 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

  Παντελής Πα̟αοικονόµου           22. Χολµπα Αντωνία 
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