
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                Αριθµ. Α̟όφ. 178 / 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: 
………………………………………………………………………………………… 
 Υ̟οβολή ̟ρότασης στο Πράσινο Ταµείο για την ένταξη έργου/ων 
στο Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης «∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                      
           

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχαήλ 
2 Καίδης Απόστολος 2 Καραφουλίδης Ανέστης 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Βύρλιος Μάρκος 
4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 4 Παπάς Ευθύµιος 
5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 5 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 6 Κοκκινίδης Γεώργιος 
7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 7 Βρυζίδου Παρασκευή 
8 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 8  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής     
9 Κάλφας Γεώργιος 9 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
10 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 10 Απαζίδου Σοφία 
11 Χαιτίδης Γεώργιος 11   Ανδρονικίδου Ιωάννα   

    12 Κύρκα Μαρία    
    13 Αριστερίδης Ιωάννης   

14 Παπαοικονόµου Παντελής 
15 Τσολακίδης Ισαάκ 
16 Ανδρεάδης Κων/νος 
17 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
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18 Μπίγγας Στέφανος 
19 Καραίσκος Γεώργιος       
20 Μίχος Κωνσταντίνος         
21 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 
22 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 . 
………………………………………………………………………………………… 
Εδώ  α̟οχωρεί ο  ∆Σ  ∆ηµήτρης  Ζαραφίδης. 
…………………………………………………………………………… 
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον κ. Κατσάλη Νίκο 
υ̟άλληλο της ∆/νσης Περιβάλλοντος  Καθαριότητας και 
̟οιότητας ζωής ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής : 
Το Πράσινο Ταµείο καλεί τους Οργανισµούς Το̟ικής 
Αυτοδιοίκησης ̟ρώτου βαθµού, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για 
την ένταξη τους στο Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης «∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», µε ̟ροϋ̟όθεση να έχουν 
τουλάχιστον έναν οικισµό µε ̟ληθυσµό άνω των 5.000 κατοίκων, 
σύµφωνα µε την τελευταία α̟ογραφή του µόνιµου ̟ληθυσµού της 
ΕΛΣΤΑΤ. Μέσω του ̟ρογράµµατος, ̟ροβλέ̟εται να 
χρηµατοδοτηθούν 195 δήµοι της χώρας και ο συνολικός 
̟ροϋ̟ολογισµός του εκτιµάται ότι θα ανέλθει στα 65 εκατοµµύρια 
Ευρώ. 
Η συνολική διάρκεια του ̟ρογράµµατος είναι διετής και αφορά 
την ̟ερίοδο 2017 – 2018. Εντός αυτού του χρονικού διαστήµατος 
̟ροβλέ̟εται να εκδοθούν δύο ξεχωριστές ̟ροσκλήσεις, η ̟ρώτη 
εντός του 2017 (εκδόθηκε 10-10-2017) και η δεύτερη εντός του 2018 
(δηµοσιεύθηκε 3-7-2018). Να σηµειωθεί ότι ο κάθε ενδιαφερόµενος 
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δήµος µ̟ορεί να υ̟οβάλλει ̟ρόταση µόνο για µία α̟ό τις δύο 
̟ροσκλήσεις. 
∆ύο είναι οι κεντρικοί άξονες του ̟ρογράµµατος «∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» . Ο ̟ρώτος άξονας 
̟εριλαµβάνει δράσεις σύνθετων αστικών ανα̟λάσεων, για την 
ανά̟λαση κοινόχρηστων χώρων και χώρων ̟ρασίνου, καθώς 
και δράσεις α̟οκατάστασης ή/και ε̟ανάχρησης δηµόσιων κτιρίων ̟ου 
είναι χαρακτηρισµένα ως διατηρητέα ή µνηµεία, µε στόχο τη 
διαφύλαξη της ̟ολιτιστικής κληρονοµιάς και την κάλυψη 
αναγκών εγκατάστασης κοινωνικών και ̟ολιτιστικών λειτουργιών 
της δηµοτικής ενότητας. 
Το δεύτερο µέτρο ̟εριλαµβάνει έργα αναβάθµισης του αστικού 
εξο̟λισµού, ό̟ως είναι η αναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων, 
̟αιδότο̟ων, ̟εζοδροµίων και σχολικών κτιρίων. Οι ̟αρα̟άνω 
δράσεις υ̟οχρεούνται να λαµβάνουν υ̟όψη τις αρχές του 
βιοκλιµατικού σχεδιασµού, να έχουν ως στόχο την αύξηση της 
βιωσιµότητας των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και να 
συµ̟εριλαµβάνουν ̟ρόνοιες για την διευκόλυνση χρήσης του 
αστικού εξο̟λισµού α̟ό εµ̟οδιζόµενα άτοµα. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

Α. Υ̟οβολή ̟ρόταση µε τίτλο “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ 

ΚΑ∆ΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ” στο Χρηµατοδοτικό 

Πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου «∆ΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον άξονα 1 «ΑΣΤΙΚΗ 

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018», Μέτρο 2 : Αναβάθµιση αστικού 

εξο̟λισµού, ∆ράση : 2.1. Αναβάθµιση της διαµόρφωσης και του 

αστικού εξο̟λισµού ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και χώρων 

̟ρασίνου, συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 245.520 € εκ των ο̟οίων το 

̟οσό των 196.473,6€ θα καλυφθεί α̟ό χρηµατοδότηση του 

Πράσινου Ταµείου και το ̟οσό των 49.046,4€ α̟ό ιδίους ̟όρους 

του ∆ήµου . 

Β. Περί κάλυψης του ε̟ι̟λέον ̟οσού των 49.046,4€ α̟ό ιδίους 

̟όρους του ∆ήµου για ολοκλήρωση της ̟ρότασης µε τίτλο : 

“ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
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ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ” στο χρηµατοδοτικό ̟ρόγραµµα του Πράσινου 

Ταµείου «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον 

άξονα 1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018», Μέτρο 2 : 

Αναβάθµιση αστικού εξο̟λισµού, ∆ράση: 2.1. Αναβάθµιση της 

διαµόρφωσης και του αστικού εξο̟λισµού ελεύθερων κοινόχρηστων 

χώρων και χώρων ̟ρασίνου, σε γνώση ότι υ̟άρχει έλλειµµα 

χρηµατοδότησης το ο̟οίο θα καλυφθεί α̟ό ίδιους ̟όρους του 

∆ήµου (20% του ̟ροϋ̟ολογισµού). 

Γ. Έγκριση της µελέτης µε τίτλο : “ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ” ̟ου θα υ̟οβληθεί στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα 
«∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον άξονα 1 
«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018» στο Μέτρο 2 : Αναβάθµιση 
αστικού εξο̟λισµού, ∆ράση : 2.1. Αναβάθµιση της διαµόρφωσης και του 
αστικού εξο̟λισµού ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και 
χώρων ̟ρασίνου συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 245.520 €. 
Τα συστήµατα των βυθιζόµενων κάδων θα το̟οθετηθούν σε δύο 

σηµεία στην ∆.Κ. Πτολεµαίδας, το κάθε σύστηµα ̟εριέχει δύο 

κάδους µε συµ̟ίεση και δύο κάδους χωρίς συµ̟ίεση σε κάθε 

σηµείο. Το ένα σηµείο ̟ου έχει ε̟ιλεγεί βρίσκεται ε̟ί της οδού 25ης 

Μαρτίου ̟λησίον της Τρά̟εζας Πειραιώς και τον άλλο ε̟ί της 

οδού Παυλίδη - Αδαµο̟ούλου, ̟λησίον της ̟ιάτσας των Ταξί 

∆. Περί εξουσιοδότησης του ∆ηµάρχου κ. Ζαµανίδη Σάββα για 

την υ̟ογραφή όλων των α̟αιτούµενων εγγράφων της ̟ρότασης 

και για όλες τις α̟αραίτητες ενέργειες για την υ̟οβολή της, 

σύµφωνα µε τους όρους της ̟ρόσκλησης. 

Ε. Την α̟οδοχή των όρων της υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ.: 2897/29-06-2018 
̟ρόσκλησης, ό̟ως ισχύει για την υ̟οβολή της ̟ρότασης στο 
Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2017-2018» στον άξονα 1 «ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018». 

Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω ο ̟ρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να 
α̟οφασίσει σχετικά. 

                                          Αριθµ. α̟όφ. 178/2018 
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Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του τα ανωτέρω 

                                         Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

1. Την Υ̟οβολή ̟ρόταση µε τίτλο “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ” στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα του Πράσινου 

Ταµείου «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον 

άξονα 1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018», Μέτρο 2 : 

Αναβάθµιση αστικού εξο̟λισµού, ∆ράση : 2.1. Αναβάθµιση της 

διαµόρφωσης και του αστικού εξο̟λισµού ελεύθερων 

κοινόχρηστων χώρων και χώρων ̟ρασίνου, συνολικού 

̟ροϋ̟ολογισµού 245.520 € εκ των ο̟οίων το ̟οσό των 196.473,6€ 

θα καλυφθεί α̟ό χρηµατοδότηση του Πράσινου Ταµείου και το 

̟οσό των 49.046,4 € α̟ό ιδίους ̟όρους του ∆ήµου  Εορδαίας . 

2.  Εγκρίνει την µελέτη µε τίτλο : “ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ” ̟ου θα υ̟οβληθεί στο Χρηµατοδοτικό 
Πρόγραµµα «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον 
άξονα 1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018» στο Μέτρο 2 : 
Αναβάθµιση αστικού εξο̟λισµού, ∆ράση : 2.1. Αναβάθµιση της 
διαµόρφωσης και του αστικού εξο̟λισµού ελεύθερων 
κοινόχρηστων χώρων και χώρων ̟ρασίνου συνολικού 
̟ροϋ̟ολογισµού 245.520 €. 
Τα συστήµατα των βυθιζόµενων κάδων θα το̟οθετηθούν σε δύο 

σηµεία στην ∆.Κ. Πτολεµαΐδας, το κάθε σύστηµα ̟εριέχει δύο 

κάδους µε συµ̟ίεση και δύο κάδους χωρίς συµ̟ίεση σε κάθε 

σηµείο. Το ένα σηµείο ̟ου έχει ε̟ιλεγεί βρίσκεται ε̟ί της οδού 25ης 

Μαρτίου ̟λησίον της Τρά̟εζας Πειραιώς και τον άλλο ε̟ί της 

οδού Παυλίδη - Αδαµο̟ούλου, ̟λησίον της ̟ιάτσας των Ταξί. 

3  Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο   κ. Ζαµανίδη Σάββα για την 

υ̟ογραφή όλων των α̟αιτούµενων εγγράφων της ̟ρότασης και 

για όλες τις α̟αραίτητες ενέργειες για την υ̟οβολή της, σύµφωνα 

µε τους όρους της ̟ρόσκλησης. 

4.. Α̟οδέχεται τους όρους  της υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ.: 2897/29-06-2018 
̟ρόσκλησης, ό̟ως ισχύει για την υ̟οβολή της ̟ρότασης στο 
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Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2017-2018» στον άξονα 1 «ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018». 

 
          Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.  178  /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 

              Πτολεµαΐδα 16 Ανδρεάδης Κων/νος 

     Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού         17 Ασπράγκαθος Ιωάννης 

              Συµβουλίου   18 Μπίγγας Στέφανος 

 19 Καραίσκος Γεώργιος       

 20 Μίχος Κωνσταντίνος         

 21 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

  Παντελής Πα̟αοικονόµου           22. Χολµπα Αντωνία 
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