
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                Αριθµ. Α̟όφ. 323/2018 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 17ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   30-11-2018    ηµέρα  Παρασκευή    και  
ώρα  18:00 ̟.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε     το ∆ηµοτικό  
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  25306/23-11-2018  ̟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: 
      …………………………………………………………………………………….. 
Σύναψη ̟ρογραµµατικής σύµβασης µεταξύ ∆ήµου Εορδαίας  και 
υ̟ουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού – Γενική Γραµµατείας 
Αθλητισµού για την ̟ράξη Κατασκευή Γη̟έδου 5Χ5 στην Τ.Κ. 
Αναρράχης του ∆ήµου Εορδαίας. 
…………………………………………………………………………… 
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                      
                                                                                   

1 Ιορδανίδης  Φώτιος 1 Σίσσιος Μιχάλης 
2 Καίδης Απόστολος 2 Καραφουλίδης Ανέστης 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Παπάς Ευθύµιος 
4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 4 Κάλφας Γεώργιος 
5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 5 Σπενδαµίδης Γιώργος  
6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 6 Βρυζίδου Παρασκευή  
7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 7 Μπίγγας Στέφανος 
8 Βύρλιος Μάρκος 8 Μίχος Κωνσταντίνος         
9 Σιδηρόπουλος Κοσµάς   
10 Σερσέµης  Κωνσταντίνος   
11 Κοκκινίδης Γεώργιος        
12 Χαιτίδης Γεώργιος   
13 Κύρκα Μαρία    
14 Αριστερίδης Ιωάννης   
15 Παπαοικονόµου Παντελής   
16 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής   
17 Τσολακίδης Ισαάκ       
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    18 Ανδρεάδης Κων/νος   
    19 Ασπράγκαθος Ιωάννης   

20 Καραίσκος Γεώργιος       
21 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
22 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 
23 Απαζίδου Σοφία 
24 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
25 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 α̟οχωρούν οι ∆Σ Ζαραφίδης ∆ηµήτριος, Κρυσταλλίδου 
Θεο̟ίστη,  Καραισκος Γεώργιος, Ανδρονικίδου Ιωάννα και 
Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος. 
………………………………………………………………………………………… 
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήµαρχο κ. 
Ιορδανίδη Φώτη ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα ̟αρακάτω : 
Το υ̟ουργείο ̟ολιτισµού και Αθλητισµού – Γενική Γραµµατεία 
Αθλητισµού , εκφράζοντας την διακηρυγµένη ε̟ιθυµία και 
δέσµευσή της να ̟αρέχει έµ̟ρακτα βοήθεια στην Το̟ική 
Αυτοδιοίκηση ώστε να α̟οκτήσει τις α̟αραίτητες υ̟οδοµές για 
την εξυ̟ηρέτηση των ̟ρο̟ονητικών και αγωνιστικών αναγκών 
και θέλοντας ταυτόχρονα να δώσει ̟εραιτέρω ώθηση στην 
ανά̟τυξη της αθλητικής υ̟οδοµής, ενέταξε στο ̟ρόγραµµά της, 
τις εργασίες για την κατασκευή γη̟έδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Αναρράχης 
του ∆ήµου Εορδαίας. 
Για την υλο̟οίηση της εν λόγω ̟ράξης θα ̟ρέ̟ει να υ̟ογραφή 
̟ρογραµµατική σύµβαση µεταξύ ∆ήµου Εορδαίας  και 
Υ̟ουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού Γενικής Γραµµατείας 
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Αθλητισµού  σχέδιο της ο̟οίας τίθεται υ̟όψη του συµβουλίου για 
έγκριση  
Προτείνει στην κοινή ε̟ιτρο̟ή ̟αρακολούθησης  ̟ου ̟ροβλέ̟ει 
το άρθρο     5   της   εν  λόγω  σύµβασης τον  ∆Σ  Ιορδανίδη Φώτιο 
και ανα̟ληρωτή τον ∆Σ Κατσίδη Ευστάθιο. 
Ε̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά. 
 
                                           Αριθµ. α̟όφ. 323/2018  
 
Το ∆.Σ αφού έλαβε υ̟όψη του την εισήγηση του Αντιδηµάρχου, 
τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852 /2010 ό̟ως ισχύει 
σήµερα καθώς και το σχέδιο της ̟ρογραµµατικής σύµβασης. 
 
                            Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

1. Την σύναψη ̟ρογραµµατικής µεταξύ ∆ήµου Εορδαίας και 
Υ̟ουργείου Πολιτισµού – Αθλητισµού – Γενική Γραµµατεία 
Αθλητισµού για την ̟ράξη « Κατασκευή Γη̟έδου 5Χ5 στην 
Τ.Κ. Αναρράχης του ∆ήµου Εορδαίας. 

2. Ορίζει στην κοινή ε̟ιτρο̟ή ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό το άρθρο 
5 της σύµβασης τον ∆Σ Ιορδανίδη Φώτη µε ανα̟ληρωτή τον 
∆Σ Κατσίδη Ευστάθιο 

3. Α̟οδέχεται και εγκρίνει το σχέδιο ̟ρογραµµατικής 
σύµβασης το ̟εριεχόµενο της ο̟οίας έχει ως εξής : 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

«Κατασκευή γη̟έδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Αναρράχης του ∆. 

Εορδαίας Ν. Κοζάνης» 

 

Στ ………………. σήµερα την ………………… του έτους 2018, ηµέρα της 

εβδοµάδος……………………., οι ̟αρακάτω φορείς καλούµενοι στο εξής 

«συµβαλλόµενοι»: 

I. To Ελληνικό ∆ηµόσιο – Υ̟ουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού/Γενική 

Γραµµατεία Αθλητισµού, νόµιµα εκ̟ροσω̟ούµενο α̟ό τον Υφυ̟ουργό 
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Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Γεώργιο Βασιλειάδη 

II. Ο ∆ήµος  Εορδαίας , νόµιµα εκ̟ροσω̟ούµενος α̟ό τον ∆ήµαρχο κ. 

Σάββα Ζαµανίδη 

 

 Έχοντας υ̟όψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/2010), ό̟ως 

έχει τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 286 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/2010). 

3. Την µε αριθµό …………..̟ράξη του Ε̟ιτρό̟ου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

(ό̟ου α̟αιτείται). 

4. Την υ̟' αριθµ. …………………..α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Εορδαίας, µε την ο̟οία εγκρίνεται η σύναψη της ̟αρούσης 

̟ρογραµµατικής σύµβασης. 

5. Την υ̟’ αριθµ. …………… α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την 

ο̟οία εγκρίθηκε η …….. µελέτη για το έργο: «Κατασκευή γη̟έδου 5Χ5 

στην Τ.Κ. Αναρράχης του ∆. Εορδαίας Ν. Κοζάνης» 

6. Τις διατάξεις του Π.∆. 4/2018 «Οργανισµός Υ̟ουργείου Πολιτισµού και 

Αθλητισµού» (ΦΕΚ 7/A’/22-1-2018) ό̟ως ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του Π.∆. 70/2015 «Ανασύσταση των Υ̟ουργείων 

Πολιτισµού και Αθλητισµού, Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, 

Αγροτικής Ανά̟τυξης και Τροφίµων. Ανασύσταση του Υ̟ουργείου 

Ναυτιλίας και Αιγαίου και µετονοµασία του σε Υ̟ουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονοµασία του Υ̟ουργείου Πολιτισµού, 

Παιδείας και Θρησκευµάτων σε Υ̟ουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευµάτων, του Υ̟ουργείου Οικονοµίας, Υ̟οδοµών, Ναυτιλίας και 

Τουρισµού σε Υ̟ουργείο Οικονοµίας, Ανά̟τυξης και Τουρισµού και του 

Υ̟ουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας σε Υ̟ουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 

Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας στο Υ̟ουργείο Οικονοµίας, 

Ανά̟τυξης και Τουρισµού.» (ΦΕΚ 114Α'/2015), 
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8. Τις διατάξεις του Π.∆. 125/2016 «∆ιορισµός Υ̟ουργών, Ανα̟ληρωτών 

Υ̟ουργών, και Υφυ̟ουργών» (ΦΕΚ 210Α/ 05.11.2016). 

9. Την υ̟’ αριθµ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11.11.2016 α̟όφαση του 

Πρωθυ̟ουργού και της Υ̟ουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, ̟ερί 

ανάθεσης αρµοδιοτήτων στον Υφυ̟ουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού 

Γεώργιο Βασιλειάδη (ΦΕΚ 3672Β/11.11.2016), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε α̟ό 

την υ̟’ αρ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΥΑ/Τ∆Α∆/97295/4796/434/325/28-2-

2018 (ΦΕΚ/Β’/852/9-3-2018) α̟όφαση. 

10.  Το σχετικό τεχνικό δελτίο του έργου «Κατασκευή γη̟έδου 5Χ5 στην Τ.Κ. 

Αναρράχης του ∆. Εορδαίας Ν. Κοζάνης» ̟ρος έγκριση και 

χρηµατοδότησή του α̟ό το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων 2018. 

11.  Την α̟όφαση του Υφυ̟ουργού Οικονοµίας και Ανά̟τυξης µε Α∆Α: 

6Ω5Ω465ΧΙ8-Σ53, µε την ο̟οία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου 

«Κατασκευή γη̟έδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Αναρράχης του ∆. Εορδαίας Ν. 

Κοζάνης» στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, στην τρο̟ο̟οίηση 

…… της ΣΑE 016, σύµφωνα µε τα οικονοµικά στοιχεία του έργου ̟ου 

εµφαίνονται υ̟’ α/α ………….. στον συνηµµένο στην ανωτέρω ΑΥΟ 

̟ίνακα, ήτοι µε ̟ροϋ̟ολογισµό/συνολικό ύψος χρηµατοδότησης 

138.000,00 €. 

 

συµφωνούν, συνοµολογούν και συνα̟οδέχονται τα εξής: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Η Σύµβαση αυτή υ̟ογράφεται στα ̟λαίσια της Κυβερνητικής Πολιτικής για 

την ενίσχυση και αναβάθµιση της Το̟ικής Αυτοδιοίκησης στον τοµέα του 

Αθλητισµού και συγκεκριµένα στα ̟λαίσια της ̟ολιτικής του Υ̟ουργείου 

Πολιτισµού και Αθλητισµού - Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, ̟ου σκο̟ό 

έχει να βοηθήσει τους Οργανισµούς Το̟ικής Αυτοδιοίκησης. Με τον τρό̟ο 

αυτό δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ να γίνουν φορείς της αθλητικής, 

̟ολιτιστικής και κοινωνικοοικονοµικής ανά̟τυξης του τό̟ου και να 

α̟οκτήσουν τις α̟αραίτητες υ̟οδοµές για τη σωστή και οργανωµένη 
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ε̟ιστηµονικά και µε σύγχρονα µέσα ανά̟τυξη του αγωνιστικού αθλητισµού 

και της άθλησης των ̟ολιτών γενικότερα. 

Ειδικότερα, µε την ̟αρούσα Σύµβαση καθορίζεται το βασικό ̟λαίσιο 

συµφωνίας των συµβαλλόµενων µερών και ̟ροσδιορίζονται τα µέσα, οι 

τρό̟οι και οι διαδικασίες υλο̟οίησης αυτής της συµφωνίας, ̟ου έχει σκο̟ό 

την ουσιαστική και ολοκληρωµένη αθλητική ανά̟τυξη του ∆ήµου, µε την 

ενεργητική και συντονισµένη ̟αρέµβαση των συµβαλλοµένων. 

Ο ∆ήµος  Εορδαίας, ο ο̟οίος διαθέτει ισχυρό έµψυχο υλικό και αντίστοιχη 

̟αρουσία σε όλα τα αθλήµατα, α̟οφάσισε να ζητήσει α̟ό τη Γενική 

Γραµµατεία Αθλητισµού την ενίσχυση και ανά̟τυξη της αθλητικής υ̟οδοµής 

του ∆ήµου ̟ροβαίνοντας στη βελτίωση των συνθηκών γύµνασης των 

χρηστών του (γη̟έδου, σταδίου, γυµναστηρίου, κλ̟)γη̟έδου 5Χ5 Τ.Κ. 

Αναρράχης του ∆ήµου. 

Το Υ̟ουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού - Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού 

εξάλλου, εκφράζοντας την διακηρυγµένη ε̟ιθυµία και δέσµευσή της να 

̟αρέχει έµ̟ρακτα βοήθεια στην Το̟ική Αυτοδιοίκηση ώστε να α̟οκτήσει τις 

α̟αραίτητες υ̟οδοµές για την εξυ̟ηρέτηση των ̟ρο̟ονητικών και 

αγωνιστικών αναγκών και θέλοντας ταυτόχρονα να δώσει ̟εραιτέρω ώθηση 

στην ανά̟τυξη της αθλητικής υ̟οδοµής, ενέταξε στο ̟ρόγραµµά της, τις 

εργασίες (ανακαίνισης, συντήρησης, κατασκευής, κλ̟) κατασκευής του ως άνω 

αναφεροµένου (γη̟έδου, σταδίου, γυµναστηρίου, κλ̟) γη̟έδου 5Χ5 

Προς το σκο̟ό αυτό, το Υ̟ουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού - Γενική 

Γραµµατεία Αθλητισµού και ο ∆ήµος Εορδαίας αναλαµβάνουν α̟ό κοινού 

τις ̟αρακάτω δεσµεύσεις για τις εργασίες (ανακαίνισης, συντήρησης, κατασκευής, 

κλ̟) κατασκευής των ̟αρα̟άνω εγκαταστάσεων, µε τους ακόλουθους ε̟ί 

µέρους όρους και συµφωνίες:  

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Η ̟αρούσα σύµβαση είναι ̟ρογραµµατική και στηρίζεται στις διατάξεις του 

άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/2010) ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και 

ισχύει σήµερα. 

Στη σύµβαση αυτή ̟εριέχονται: 

1. Αντικείµενο/σκο̟ός της σύµβασης 

2. ∆ικαιώµατα και υ̟οχρεώσεις συµβαλλοµένων 

3. Πόροι και τα ̟οσά χρηµατοδότησης - Τρό̟ος ̟ληρωµής 

4. ∆ιάρκεια σύµβασης 

5. Κοινή Ε̟ιτρο̟ή Παρακολούθησης της σύµβασης 

6. Ρήτρες 

7. Τελικές ∆ιατάξεις 

8. Ε̟ίλυση διαφορών 

9. Ακροτελεύτιο 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο ∆ήµος Εορδαίας, στην κυριότητα του ο̟οίου ανήκει η ̟αρα̟άνω 

αθλητική εγκατάσταση, σε συνεργασία µε το Υ̟ουργείο Πολιτισµού και 

Αθλητισµού - Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, ̟ρογραµµατίζει την 

υλο̟οίηση του έργου: «Κατασκευή γη̟έδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Αναρράχης του ∆. 

Εορδαίας Ν. Κοζάνης» το ο̟οίο θα αναφέρεται χάριν συντοµίας «το Έργο». 

Οι εργασίες ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο ̟αρα̟άνω έργο, είναι αυτές ̟ου 

̟εριγράφονται στην υ̟’ αριθµ. ………. εγκεκριµένη µελέτη και 

συγκεκριµένα αφορούν (να αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες ̟ου ̟ροβλέ̟ονται 

α̟ό τη µελέτη και το τεχνικό δελτίο) :  

Το έργο αφορά την κατασκευή γη̟έδου ̟οδοσφαίρου 5Χ5 µε την υ̟οδοµή 
και τον ηλεκτροφωτισµό αυτού στην το̟ική κοινότητα Αναρράχης ο.τ. 41 του 
δήµου Εορδαίας. Γενικά αφορά εργασίες διαµόρφωσης του εδάφους 
υ̟οδοµής για την ̟ερίφραξη αλλά και για τον συνθετικό τά̟ητα ̟εριµετρικό 
κανάλι α̟ορροής οµβρίων υδάτων, κεντρικό φρεάτιο συλλογής και 
α̟οχέτευση σε ̟αρακείµενο ρέµα. Ε̟ι̟λέον ηλεκτροφωτισµός του γη̟έδου 
και ̟ροµήθεια εγκατάσταση δύο εστιών 2,00*3,00µ.. 
 
Το έργο ̟εριλαµβάνει τις εξής εργασίες κατασκευής: 
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• Οικοδοµικές εργασίες κατασκευής ̟ερίφραξης µε κανάλια οµβρίων 
(συνολικού µήκους 105,00  µ) 
• Εργασίες οδο̟οιία για την κατασκευή υ̟οδοµής συνθετικού χλοοτά̟ητα 
(συνολικής ε̟ιφανείαςς 620,81  µ2) 

• 2 χαλύβδινες εστίες 3,00Χ2,00µ. έκαστη 

• 2 µεταλλικά (µε ̟ολυκαρβονική οροφή)στέγαστρα µήκους 4,00µ. έκαστο 
µε 2 ̟λαστικά καθίσµατα ανά τρέχον µέτρο 

• Εργασίες ηλεκτροφωτισµού (12 ̟ροβολείς: 3 σε κάθε σιδηροϊστό, οι ο̟οίοι 
είναι 4 συνολικά, ύψους 9µ. µε όλες τις εργασίες και εξο̟λισµό, θεµελίωση 
ιστών, PILLAR ιστών, λαµ̟τήρες κ.λ.̟. ) 
Αντικείµενο της ̟αρούσας Σύµβασης είναι η συνεργασία του ∆ήµου Εορδαίας µε 

την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού ̟ροκειµένου να υλο̟οιηθεί το ̟αρα̟άνω έργο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Για την υλο̟οίηση του Έργου στο γή̟εδο 5Χ5 Τ.Κ. Αναρράχης του ∆ήµου 

Εορδαίας, τα συµβαλλόµενα µέρη, δηλαδή το Υ̟ουργείο Πολιτισµού και 

Αθλητισµού δια της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού και ο ∆ήµος Εορδαίας 

αναλαµβάνουν, ο καθένας στο µέρος ̟ου ορίζεται ̟αρακάτω, τις ακόλουθες 

υ̟οχρεώσεις: 

Το Υ̟ουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού - Γενική Γραµµατεία 

Αθλητισµού ορίζεται ως : 

Φορέας Χρηµατοδότησης του έργου αναλαµβάνει την υ̟οχρέωση 

καταβολής µέχρι του ύψους των εγκεκριµένων ̟ιστώσεων βάσει του Άρθρου 

4 της ̟αρούσης, ήτοι τη διενέργεια των ̟ληρωµών στους δικαιούχους 

αναδόχους του έργου µε την ̟ροσκόµιση όλων των νόµιµων ̟αραστατικών 

στις αρµόδιες Υ̟ηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. Για τις 

̟ληρωµές αυτές ορίζεται υ̟εύθυνος λογαριασµού ο φορέας υλο̟οίησης του 

έργου. 

Σε συνέχεια του ανωτέρω, για τα έργα των ο̟οίων ο ̟ροϋ̟ολογισµός 

ξε̟ερνάει τις 60.000€ ̟λέον Φ.Π.Α., ̟ροβλέ̟εται η εκ̟ροσώ̟ηση της Γ.Γ.Α. 
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στην ε̟ιτρο̟ή ̟ροσωρινής και οριστικής ̟αραλαβής του έργου, µε τον 

ορισµό ενός µέλους ̟ροερχόµενο α̟ό αυτή. 

 

Ο ∆ήµος Εορδαίας  ορίζεται ως: 

Φορέας υλο̟οίησης του έργου, ο ο̟οίος έχει την ευθύνη υλο̟οίησης του 

έργου. Το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ 147/Α/08.08.16). 

Προϊσταµένη Αρχή είναι Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή του ∆ήµου Εορδαίας και 

είναι υ̟εύθυνη για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων 

και τη διεξαγωγή και κατακύρωση του διαγωνισµού και την αξιολόγηση των 

̟ροσφορών σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

∆ιευθύνουσα / Ε̟ιβλέ̟ουσα Υ̟ηρεσία για την κατασκευή του έργου είναι η 

∆/νση Τεχνικών Υ̟ηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας στελεχωµένη µε το 

α̟αιτούµενο ε̟ιστηµονικό και λοι̟ό ̟ροσω̟ικό. 

Στα ̟λαίσια αυτά, ο ∆ήµος  Εορδαίας αναλαµβάνει ειδικότερα: 

- Να εκ̟ονήσει τις α̟αιτούµενες µελέτες, να συντάξει τα τεύχη 

δηµο̟ράτησης και να συντάξει και εκδώσει τη διακήρυξη του 

διαγωνισµού. 

- Να διενεργήσει το διαγωνισµό, να κατακυρώσει το α̟οτέλεσµά του και 

να υ̟ογράψει τη σχετική σύµβαση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

- Να ελέγχει ̟οιοτικά και ̟οσοτικά το έργο κατά την κατασκευή του και 

να το ̟αραλάβει α̟ό τον ανάδοχο. 

- Τη διευκόλυνση του ε̟ιστηµονικού ̟ροσω̟ικού ̟ου θα α̟ασχοληθεί 

για την υλο̟οίηση του αντικειµένου της ̟αρούσας σύµβασης στη 

συγκέντρωση των α̟αραίτητων στοιχείων και ̟ληροφοριών. 

- Την ̟αραχώρηση , σφράγιση και φύλαξη του ̟εριβάλλοντος χώρου 

των οικο̟έδων στα ο̟οία θα λάβουν χώρα οι ως άνω εργασίες 

(ανακαίνισης, συντήρησης, κατασκευής, κλ̟) κατασκευής γη̟έδου 5Χ5, για 

όλο το χρονικό διάστηµα κατά το ο̟οίο θα διαρκέσουν οι ως άνω 

εργασίες και µέχρι την ̟εράτωση και ολοκλήρωση των εργασιών αυτών. 
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- Την τήρηση όλων των νόµιµων και α̟αραίτητων ̟ροδιαγραφών 

ασφάλειας α̟ό την υ̟ογραφή της ̟αρούσας µέχρι την ̟αράδοση του 

έργου. Σηµειώνεται ρητά ότι α̟ό την ̟αράδοση του έργου ο ∆ήµος 

είναι ο Φορέας ∆ιαχείρισης και Λειτουργίας αυτού, διατηρώντας το 

σύνολο της ευθύνης φύλαξης και τήρησης των ̟ροδιαγραφών 

ασφάλειας της Αθλητικής Εγκατάστασης. 

- Να µεριµνήσει για την υ̟ογραφή συµβολαίου ασφάλισης αστικής 

ευθύνης α̟ό τον ίδιο ή τον εργολάβο κατασκευής για την καταβολή 

τυχόν α̟οζηµιώσεων λόγω ατυχηµάτων ή άλλης αιτίας µε αφορµή ή στα 

̟λαίσια εφαρµογής της ̟αρούσας. 

- Τη δέσµευση να µεριµνήσει για την έκδοση όσων αδειών και εγκρίσεων 

α̟αιτούνται α̟ό Υ̟ηρεσίες και Οργανισµούς για την υλο̟οίηση του 

έργου.  

- Να αναρτήσει σε εµφανές σηµείο ̟ινακίδα ελαχίστων διαστάσεων 1,00 

µ. x 1,50 µ. µε τη δα̟άνη κατασκευής και εγκατάστασής της να βαρύνει 

τον ανάδοχο µε την ε̟ισήµανση ότι το έργο χρηµατοδοτείται και 

υλο̟οιείται µε ̟όρους του Υ̟ουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού - 

Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού / Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων 

2018. 

- Την α̟οκλειστική συντήρηση µε ιδία δα̟άνη του ως άνω έργου µετά 

την οριστική ̟αραλαβή του α̟ό τον ανάδοχο. 

Α̟ό την οριστική ̟αραλαβή του έργου, αυτό θα ̟εριέλθει αυτοδικαίως στον 

∆ήµο Εορδαίας 

Ε̟ίσης, το Υ̟ουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού - Γενική Γραµµατεία 

Αθλητισµού και ο ∆ήµος Εορδαίας αναλαµβάνουν την υ̟οχρέωση να 

̟αρέχουν στην Κοινή Ε̟ιτρο̟ή του άρθρου 6 της ̟αρούσας κάθε αναγκαία 

διευκόλυνση ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην ̟αρούσα σύµβαση για την ε̟ιτέλεση του 

έργου της και λαµβάνουν κάθε αναγκαίο µέτρο ̟ου α̟ορρέει α̟ό την 

̟αρούσα για την α̟ρόσκο̟τη ολοκλήρωση του αντικειµένου της ̟αρούσας 

σύµβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο: ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Το Υ̟ουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού – Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού 

εισηγήθηκε µε την µε αριθµ. ̟ρωτ. 416013/26832/4714/2714/28-08-2018 

(EPDE 2539) ̟ρόταση το ̟οσό των 138.000 ευρώ για τη χρηµατοδότηση του 

συγκεκριµένου έργου α̟ό το Υ̟ουργείο Οικονοµίας και Ανά̟τυξης. 

Με την υ̟’ αρ. ̟ρωτ. 96086/14-09-2018 α̟όφαση του Υφυ̟ουργού 

Οικονοµίας και Ανά̟τυξης, η ο̟οία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο µε Α∆Α: 

6Ω5Ω465ΧΙ8-Σ53, εγκρίθηκε η ένταξη/τρο̟ο̟οίηση στο Πρόγραµµα 

∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων του ανωτέρω έργου και έλαβε τον ενάριθµο: 

2018ΣΕ016………………….. 

Ειδικότερα, µε την ως άνω υ̟ουργική α̟όφαση, εντάχθηκε το εν λόγω έργο 

στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων (Π∆Ε) 2018 στη ΣΑΕ 016 του έργου, 

µε τα αναλυτικά οικονοµικά στοιχεία ό̟ως εµφαίνονται στον συνηµµένο 

στην ΑΥΟ ̟ίνακα και εξουσιοδοτήθηκε η Τρά̟εζα της Ελλάδας α̟ό την 

υ̟ογραφή της ως άνω Υ.Α., να εκτελεί εντολές κατανοµής χρηµατοδότησης 

του Υ̟ουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού µέχρι του ύψους των 

εγκριθέντων ̟ιστώσεων για το συγκεκριµένο έργο - αντικείµενο της 

̟αρούσας ̟ρογραµµατικής σύµβασης, και δη µέχρι του ̟ροϋ̟ολογισθέντος 

̟οσού των 138.000 ευρώ. 

Η έγκριση χρηµατοδότησης - οικονοµική συµµετοχή της Γ.Γ.Α. ̟εριορίζεται 

στο ανωτέρω ̟οσό για την κάλυψη των εργασιών (ανακαίνισης, συντήρησης, 

κατασκευής, κλ̟) κατασκευής  ̟ου αφορούν α̟οκλειστικά στο γή̟εδο 5Χ5 

(γή̟εδο, στάδιο, γυµναστήριο, κλ̟)Τ.Κ. Αναρράχης  του ∆ήµου Εορδαίας και ό̟ως 

αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 2 της ̟αρούσης. 

Η χρηµατοδότηση του έργου θα γίνεται κατό̟ιν υ̟οβολής στη Γ.Γ.Α. των 

νόµιµων ̟αραστατικών, ανάλογα µε την ̟ρόοδο υλο̟οίησης του έργου, ̟ου 

αφορούν σε εργασίες του Άρθρου 2, µε ηµεροµηνίες µεταγενέστερες α̟ό 

αυτήν της ̟αρούσας σύµβασης και µε αναφορά στον ̟αρα̟άνω ενάριθµο, 
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λαµβανοµένων υ̟όψη και των αναφερόµενων στο Άρθρο 3 για τον τρό̟ο 

̟ληρωµής. 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ̟αρούσα Προγραµµατική Σύµβαση αρχίζει α̟ό την υ̟ογραφή της και 

λήγει µε την εξάντληση του εγκεκριµένου ̟οσού και ̟άντως το αργότερο 

µέχρι ……… µήνες α̟ό την έναρξη ισχύος της. ∆ύναται να δοθεί ̟αράτασή 

της έως 12 µήνες (διάστηµα όχι µεγαλύτερο α̟ό 12 µήνες) ύστερα α̟ό συµφωνία 

και των δύο συµβαλλόµενων µερών. 

Το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της ̟αρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης, 

αναλύεται στο Παράρτηµα Ι, και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα της 

̟αρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τα συµβαλλόµενα µέρη, εκτιµώντας τη σοβαρότητα του αντικειµένου της 

σύµβασης, συµφωνούν στη συγκρότηση της ε̟ιτρο̟ής ̟αρακολούθησης για 

την ε̟ο̟τεία της εφαρµογής της ̟αρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης στα 

̟λαίσια της εφαρµογής της ̟αρ. 2 του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 

/Α’ /2010). 

Μέλη Κοινής Ε̟ιτρο̟ής Παρακολούθησης της Σύµβασης 

Η Ε̟ιτρο̟ή είναι τριµελής και α̟οτελείται α̟ό α) δύο (2) εκ̟ροσώ̟ους του 

ΥΠΠΟΑ – ΓΓΑ και β) έναν (1) εκ̟ρόσω̟ο του ∆ήµου Εορδαίας και δη: 

∆ύο (2) Εκ̟ροσώ̟ους α̟ό το Υ̟ουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού - Γενική 

Γραµµατεία Αθλητισµού, µε τους ανα̟ληρωτές τους, οι ο̟οίοι θα οριστούν µε 

α̟όφαση του Υφυ̟ουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού. Α̟ό τους 

εκ̟ροσώ̟ους αυτούς, ένα µέλος θα ̟ροέρχεται α̟ό τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών 

Αθλητικών Έργων και Υ̟οδοµών της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, ο 

ο̟οίος θα είναι και Πρόεδρος της Κοινής Ε̟ιτρο̟ής Παρακολούθησης της 
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Προγραµµατικής Σύµβασης και το άλλο µέλος θα ̟ροέρχεται α̟ό τη 

∆ιεύθυνση Οικονοµικής Υ̟οστήριξης Τοµέα Αθλητισµού της Γενικής 

Γραµµατείας Αθλητισµού. 

Έναν (1) Εκ̟ρόσω̟ο του ∆ήµου Εορδαίας µε τον ανα̟ληρωτή του, ̟ου θα 

ορίζεται ως Γραµµατέας, µε σχετική α̟όφαση του οικείου ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 

Το αργότερο εντός 15 ηµερών α̟ό την έναρξη ισχύος της ̟ρογραµµατικής 

αυτής σύµβασης, οι συµβαλλόµενοι φορείς ̟ροτείνουν τους εκ̟ροσώ̟ους 

τους στην Κοινή Ε̟ιτρο̟ή Παρακολούθησης. 

Αντικείµενο (Έργο) της Κοινής Ε̟ιτρο̟ής 

Αντικείµενο της Κοινής Ε̟ιτρο̟ής Παρακολούθησης είναι ο συντονισµός 

και η ̟αρακολούθηση όλων των ενεργειών ̟ου α̟αιτούνται για την 

εκτέλεση της ̟αρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης και ειδικότερα η 

τήρηση όλων των όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης, η δια̟ίστωση της 

ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υ̟οχρεώσεων της Προγραµµατικής 

Σύµβασης, η εισήγηση ̟ρος τα αρµόδια όργανα των συµβαλλοµένων 

µερών κάθε αναγκαίου µέτρου και ενέργειας για την υλο̟οίηση της 

̟αρούσας και η ε̟ίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλόµενων 

µερών ̟ου ̟ροκύ̟τει σχετικά µε την ερµηνεία των όρων της ̟αρούσας 

σύµβασης και τον τρό̟ο εφαρµογής της. Ειδικότερα, στην Ε̟ιτρο̟ή θα 

̟ρέ̟ει, µε ευθύνη του µέλους ̟ου εκ̟ροσω̟εί το ∆ήµο Εορδαίας να 

κοινο̟οιούνται εγκαίρως όλες οι αναγκαίες ̟ληροφορίες και όλα τα 

σχετικά έγγραφα ̟ου αφορούν σε σηµαντικά στάδια της εξέλιξης της 

Προγραµµατικής Σύµβασης και ιδιαίτερα: 1) στις διαδικασίες διενέργειας 

του διαγωνισµού, 2) στη σύναψη της σύµβασης µε τον ανάδοχο του έργου, 

3) στους υ̟οβληθέντες λογαριασµούς ̟ριν την έγκρισή τους, 4) στην 

ο̟οιασδή̟οτε µορφής τρο̟ο̟οίηση των όρων της σύµβασης, ώστε να 

γνωµοδοτεί σχετικά ό̟οτε κρίνεται α̟αραίτητο. 
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Το έργο της Ε̟ιτρο̟ής ̟αρακολούθησης θα διαρκέσει καθ' όλη τη διάρκεια 

ισχύος της ̟αρούσας σύµβασης. 

Λειτουργία της Κοινής Ε̟ιτρο̟ής 

Η Ε̟ιτρο̟ή συγκαλείται µε ̟ρόσκληση του/της Προέδρου. Στην ̟ρόσκληση 

γράφονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και ειδο̟οιούνται τα µέλη 

έγκαιρα µε τον ̟ροσφορότερο τρό̟ο. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται 

υ̟οχρεωτικά και εισάγονται ̟ρος συζήτηση τα θέµατα ̟ου ζήτησαν 

εγγράφως οι εκ̟ρόσω̟οι έστω και ενός των συµβαλλοµένων µερών. 

Ο/Η Πρόεδρος µ̟ορεί να αναθέσει σε µέλος της Ε̟ιτρο̟ής την ειδικότερη 

µελέτη και εισήγηση του θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Μ̟ορεί ε̟ίσης να 

καλεί στις συνεδριάσεις υ̟άλληλο οιασδή̟οτε ειδικότητας ̟ου θα οριστεί α̟ό 

την Αρµόδια ∆ιεύθυνση για ̟αροχή ̟ληροφοριών ή γνωµών σχετικά µε τα 

συζητούµενα θέµατα. 

Η Ε̟ιτρο̟ή συνεδριάζει στο ∆ηµαρχείο ή στη Γενική Γραµµατεία 

Αθλητισµού, εφόσον συµφωνήσει η ̟λειοψηφία των µελών της. Τα βιβλία της 

Ε̟ιτρο̟ής τηρούνται και φυλάσσονται στο ∆ηµαρχείο. 

Η Ε̟ιτρο̟ή βρίσκεται σε α̟αρτία όταν είναι ̟αρόντα και τα τρία (3) τακτικά 

ή ανα̟ληρωµατικά µέλη της. Οι α̟οφάσεις της Ε̟ιτρο̟ής ̟ρέ̟ει να είναι 

αιτιολογηµένες και λαµβάνονται κατά ̟λειοψηφία των ̟αρόντων µελών. Αν 

οι α̟οφάσεις της Ε̟ιτρο̟ής ̟αραβαίνουν όρους της Προγραµµατικής 

Σύµβασης είτε ̟αραβαίνουν τους κανόνες της ε̟ιστήµης και την καλή ̟ίστη, 

είτε τέλος, δηµιουργούν ουσιώδη βλάβη σε κά̟οιον α̟ό τους 

συµβαλλόµενους φορείς, καθώς και σε θέµατα ̟ου δεν ̟ροβλέ̟ονται και δεν 

ρυθµίζονται στις ̟ροαναφερόµενες συµβάσεις ο κάθε συµβαλλόµενος φορέας 

στην Προγραµµατική Σύµβαση διατηρεί το δικαίωµα αµφισβήτησης της 

α̟όφασης της Ε̟ιτρο̟ής. Οι α̟οφάσεις της Ε̟ιτρο̟ής διατυ̟ώνονται σε 

̟ρακτικά και υ̟ογράφονται α̟ό όλα τα µέλη και τον Γραµµατέα. Οι λοι̟ές 
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λε̟τοµέρειες ̟ου ενδεχοµένως α̟αιτηθούν για την λειτουργία της Κοινής 

Ε̟ιτρο̟ής θα καθορισθούν µε α̟οφάσεις της. 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΡΗΤΡΕΣ 

Η ̟αράβαση ο̟οιουδή̟οτε α̟ό τους όρους αυτής της σύµβασης, οι ο̟οίοι 

θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, ή η ̟αράβαση των διατάξεων του νόµου και της 

καλής ̟ίστης α̟ό ο̟οιοδή̟οτε α̟ό τα συµβαλλόµενα µέρη, ̟αρέχει στο άλλο 

µέρος το δικαίωµα να αξιώσει α̟οκατάσταση των αντισυµβατικών ενεργειών 

σε εύλογο χρόνο. Σε ̟ερί̟τωση αδυναµίας ή αµέλειας ̟ρος α̟οκατάσταση 

α̟ό της ̟λευράς του ενός µέρους, έχει ο αντισυµβαλλόµενος το δικαίωµα να 

καταγγείλει τη σύµβαση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, αξιώνοντας 

κάθε θετική ή α̟οθετική ζηµία. 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η µη άσκηση δικαιωµάτων, η ̟αράλειψη υ̟οχρεώσεων α̟ό ο̟οιοδή̟οτε 

συµβαλλόµενο µέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων ̟ρος την 

Προγραµµατική Σύµβαση ή καθυστέρηση στη λήψη µέτρων ̟ου ̟ροβλέ̟ει η 

σύµβαση αυτή, α̟ό ο̟οιοδή̟οτε συµβαλλόµενο µέρος, δε µ̟ορεί να θεωρηθεί 

ως ̟αραίτηση των συµβαλλοµένων µερών α̟ό δικαίωµα ή α̟αλλαγή α̟ό τις 

υ̟οχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη ̟ου δεν 

αναγνωρίζονται ρητά α̟ό την Προγραµµατική Σύµβαση. 

2. Η εκτέλεση της σύµβασης αυτής δεν α̟αιτεί ούτε συνε̟άγεται την 

̟ρόσληψη ̟ροσω̟ικού. 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ̟ου αφορά στην εκτέλεση 

και την ερµηνεία των όρων της ̟αρούσας σύµβασης και ̟ου δε θα ε̟ιλύεται 

α̟ό την Κοινή ε̟ιτρο̟ή ̟αρακολούθησης της ̟αρούσας σύµβασης δύναται 

να ε̟ιλύεται α̟ό τα αρµόδια ∆ικαστήρια Αθηνών αφού όµως εξαντληθούν 

όλες οι δυνατότητες εξωδικαστικής ε̟ίλυσης της διαφοράς α̟ό τους 

συµβαλλόµενους. 

ΑΔΑ: 9ΩΞΣΩΡ6-Υ2Δ



ΑΡΘΡ0 9ο: ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ 

Η ̟αρούσα Σύµβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το ̟εριεχόµενό 

της, υ̟ογράφεται ως ακολούθως σε τέσσερα (4) αντίτυ̟α α̟ό τα ο̟οία 

έκαστος εκ των συµβαλλοµένων θα λάβει δύο (2). 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ  ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ 

 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

 

4. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υ̟ογραφή της σχετικής 
σύµβασης. 
 

           Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.  323 /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. Βύρλιος Μάρκος 
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 9. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 10. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 11. Κοκκινίδης Γεώργιος 

 12. Χαιτίδης Γεώργιος 

 13. Κύρκα Μαρία  

     14. Αριστερίδης Ιωάννης 

 15. Παπαοικονόµου Παντελής 

 16. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

 17. Τσολακίδης Ισαάκ 

 18. Ανδρεάδης Κων/νος 

             Πτολεµαΐδα 19. Ασπράγκαθος Ιωάννης 

     Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού          20. Καραίσκος Γεώργιος       

             Συµβουλίου  21. Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 

 22. Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

 23. Απαζίδου Σοφία 

 24.   Ανδρονικίδου Ιωάννα    

Παντελής Πα̟αοικονόµου           25. Χόλµπα Αντωνία 
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