
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ.42/2019                           
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 2-5-2019 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε 
την αρ. πρωτ.8537/24-4-2019 πρόσκληση του Προέδρου , η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10  για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
Αποδοχή δωρεάς της Εταιρείας ECOELASTIKA A.E η οποία προτίθεται να κατασκευάσει τάπητα ασφαλείας 
στον αύλειο χώρο του Ειδικού ∆ηµοτικού & Ειδικού Νηπιαγωγείου Πτολεµαίδας. 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης   
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Καιδης Απόστολος  
6. Γεώργιος Καραϊσκος 
7. Ευσταθιος Κατσιδης 

 

8. Στεφανος Μπιγγας  
9. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος  

 
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών το εκτός 
ηµερήσιας διάταξης θέµα για το οποίο όλα τα παρόντα µέλη συµφώνησαν να συζητηθεί και ανέφερε  το 
υπ’αριθµ  8638/25-4-2019 έγγραφό της  Εταιρείας ECOELASTIKA A.E., στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Η 
ECOELASTIKA A.E είναι ο επίσηµος φορέας που έχει εγκριθεί από την Πολιτεία και συγκεκριµένα τον Ελληνικό 
Οργανισµό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.Α.Ν.) για τη διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών οχηµάτων. Η αρχική 
έγκριση του συστήµατος χορηγήθηκε, δυνάµει της ΥΑ 106157/7-7-2004 (ΦΕΚ 1145 τεύχος Β΄) και η 
ανανέωση της έγκρισης µε την από 23-11-2011 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΕ∆ΣΑΠ (Εθνικός 
Οργανισµός Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και ΄Αλλων Προϊόντων) ήδη Ε.Ο.Α.Ν. (Ελληνικός 
Οργανισµός Ανακύκλωσης), η οποία διατηρείται σε ισχύ, κατ΄εφαρµογή των διατάξεων άρθρου 3 της ΚΥΑ 
39200/2015 (ΦΕΚ 2057/Β/18-9-2015) σε συνδυασµό µε το άρθρο 2 της ίδιας απόφασης. Αποστολή της 
ECOELASTIKA είναι η διαχείριση των άχρηστων ελαστικών που απορρίπτονται στον Ελλαδικό χώρο µε χρήση 
των βέλτιστων διαθέσιµων  τεχνικών, λαµβανοµένων υπόψη πρώτιστα περιβαλλοντικών και οικονοµικών 
κριτηρίων. Στο πλαίσιο ανάπτυξης δράσεων κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, η ECOELASTIKA πρόκειται να 
υλοποιήσει δωρεές κατασκευής ταπήτων ασφαλείας από ανακυκλωµένο ελαστικό, σε αυλές δηµοσίων 
σχολείων. Το σύνολο των έργων θα χρηµατοδοτηθεί αποκλειστικά από την Εταιρεία µας. Η επιλογή των 
σχολείων πραγµατοποιήθηκε µετά από διαγωνισµό, ο οποίος δηµοσιεύθηκε στη σελίδα µας στο 
facebook.com/ecoelastika. Κάθε ενδιαφερόµενος πολίτης ή φορέας είχε τη δυνατότητα, από 08/03/2019 έως 
31/03/2019, να δηλώσει δηµόσια σχολεία, αναρτώντας συνοδευτικό φωτογραφικό υλικό. Στις 08/04/2019 
αναρτήθηκαν στη σελίδα µας στο facebook τα σχολεία που επελέγησαν για την επόµενη φάση της κλήρωσης. 
Στις 09/04 διενεργήθηκε live κλήρωση από τη σελίδα της ECOELASTIKA στο facebook. Από την κλήρωση 
αναδείχθηκε µεταξύ άλλων το παρακάτω σχολείο του ∆ήµου Εορδαίας: ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ & ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ. Στο παραπάνω σχολείο έχει µεταβεί ήδη, όπως γνωρίζετε, εξουσιοδοτηµένος 
από την εταιρεία µας πολιτικός µηχανικός για την εκτίµηση του χώρου κατασκευής του τάπητα. Ο τάπητας 
ασφαλείας θα κατασκευασθεί σε τµήµα επιφάνειας 88,00τµ της αυλής του σχολείου, όπως εµφαίνεται στο 
συνηµµένο σκαρίφηµα και θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκων Προτύπων ΕΝ 1177:2008, ΕΝ 1176-
1:2017 (θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των ορίων αναφορικά µε την περιεκτικότητα των υλικών σε 
επικίνδυνες ουσίες κεφ.4.1.6) και ΕΝ 71-3 καθώς επίσης η συµµόρφωση µε τον Κανονισµό 1272/2013 της ΕΕ 
(Τροποποίηση Κανονισµού REACH). Ο ανάδοχος της ECOELASTIKA που θα κατασκευάσει το έργο θα διαθέτει 
πιστοποίηση εφαρµογής κατά ISO9001. 

ΑΔΑ: ΨΔΧΔΩΡ6-ΝΛΠ



Κατόπιν τούτων, εφόσον οι υπηρεσίες σας ενδιαφέρονται να αποδεχθούν την παραπάνω δωρεά, παρακαλούµε 
να µας επιβεβαιώσετε καταρχήν το ενδιαφέρον σας και στη συνέχεια να µεριµνήσετε για την εισήγηση του 
θέµατος στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, µε σκοπό να µας χορηγήσει έγκριση για την 
κατασκευή τάπητα ασφαλείας σύµφωνα µε τα ανωτέρω, µε αποκλειστική δαπάνη της ECOELASTIKA A.E. Η 
έγκριση της Σχολικής Επιτροπής και η αποδοχή της δωρεάς από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου θα 
πρέπει να γίνει το αργότερο µέχρι την ∆ευτέρα 06/05/2019. Μέχρι τέλη Μαϊου θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί και οι εργασίες που συµφωνήθηκαν από τον Μηχανικό της ECOELASTIKA, του Προϊσταµένου του 
Ειδικού ∆ηµοτικού κ. Γεώργιου Παπαδόπουλου και του Αντιδηµάρχου κ. Φώτη Ιορδανίδη, κατά την επίσκεψη 
στο χώρο του σχολείου, οι οποίες είναι: ∆ιευθέτηση σχάρας απορροής οµβρίων υδάτων. 
Σε περίπτωση υπέρβασης της παραπάνω προθεσµίας, το παραπάνω σχολείο θα εξαιρεθεί από τα επιλεχθέντα 
σχολεία και θα επιλεγεί το πρώτο επιλαχόν σχολείο από την κλήρωση». 
Επίσης σας αναφέρω το υπ΄αριθ. 68/2-5-2019 έγγραφο του ∆ιευθυντή του Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου και 
Ειδικού Νηπιαγωγείου Πτολεµαϊδας, σύµφωνα µε το οποίο αποδέχεται την δωρεά της κατασκευής τάπητα 
ασφαλείας από την εν λόγω εταιρεία. 
Επιπλεον το ∆.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Α/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Εορδαίας αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου,  και τα υπ΄αριθ. 8638/25-4-2019 και 68/2-5-2019 έγγραφα, µε την υπ’αριθµ 
17/2019 Α∆Σ ενέκρινε την κατασκευή τάπητα ασφαλείας στον αύλειο χώρο του Ειδικού ∆ηµοτικού & Ειδικού 
Νηπιαγωγείου Πτολεµαίδας ως δωρεά της Εταιρείας ECOELASTIKA A.E. και µας απέστειλε την σχετική Α∆Σ  
για την λήψη σχετικής απόφασης από την Οικονοµική Επιτροπή. 
Ύστερα από τα παραπάνω και δεδοµένου ότι η εταιρεία επιθυµεί να έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές 
διαδικασίες της αποδοχής της δωρεάς της µέχρι 6-5-2019 καλούµαστε να αποφασίσουµε σχετικά.  
 Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά µε την αποδοχή δωρεάς της Εταιρείας ECOELASTIKA 
A.E η οποία προτίθεται να κατασκευάσει τάπητα ασφαλείας στον αύλειο χώρο του Ειδικού ∆ηµοτικού & 
Ειδικού Νηπιαγωγείου Πτολεµαίδας . 
 

Αριθµ. απόφ.  42/2019 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010  
2. το υπ’αριθµ  8638/25-4-2019 έγγραφό της  Εταιρείας ECOELASTIKA A.E 
3. το υπ΄αριθ. 68/2-5-2019 έγγραφο του ∆ιευθυντή του Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου και 
Ειδικού Νηπιαγωγείου Πτολεµαϊδας 
4. την 17/2019 Α∆Σ της Σχολικής Επιτροπής Α/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Εορδαίας 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 

 
Αποδέχεται την δωρεά της εταιρείας ECOELASTIKA A.E. για την κατασκευή τάπητα ασφαλείας στον αύλειο 
χώρο του Ειδικού ∆ηµοτικού & Ειδικού Νηπιαγωγείου Πτολεµαίδας, µε δική της αποκλειστικά δαπάνη. 
 
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  42/2019. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης 

Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Ευσταθιος Κατσιδης 
Καιδης Αποστολος 

Σοφοκλης Σιδηροπουλος 
Στέφανος Μπίγγας 

                   Γεωργιος Καραϊσκος 
                  Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

       ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
 

ΑΔΑ: ΨΔΧΔΩΡ6-ΝΛΠ
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