
 ∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                  Αριθµ. Α̟όφ. 144/2019 
---------------------------------- 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 7ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   12-6-2019    ηµέρα   Παρασκευή    και  
ώρα  7  µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε       το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  11272/ 6-6-2-019 ̟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: 
 ……………………………………………………………………………………….. 
Τρο̟ο̟οίηση ̟ροϋ̟ολογισµού 6ου υ̟οέργου της ̟ράξης ένταξης 
µε τίτλο : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΕΒΑΛ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ» µε 
Κωδικό ΟΠΣ 5021494 στο Ε̟ιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Ανταγωνιστικότητα Ε̟ιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-
2020» 
…………………………………………………………………………… 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ    

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1  Σίσσιος Μιχαήλ 
2 Καίδης Απόστολος 2 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Πολυχρονίδης Κων/νος 
4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 4 Καραφουλίδης Ανέστης 
5 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 5 Βύρλιος Μάρκος 
6 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 6 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
7 Χαιτίδης Γεώργιος 7 Παπάς Ευθύµιος   

    8 Κύρκα Μαρία  8 Κάλφας Γεώργιος 
    9 Αριστερίδης Ιωάννης 9 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
  10 Παπαοικονόµου Παντελής 10. Κοκκινίδης Γεώργιος 
  11 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 11  Βρυζίδου Παρασκευή 
  12 Τσολακίδης Ισαάκ 12  Καραισκος Γεώργιος  
  13 Ανδρεάδης Κων/νος 13  Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
  14 Ασπράγκαθος Ιωάννης 14 Ζαραφίδης ∆ηµήτριος 
  15 Μπίγγας Στέφανος 15 Απαζίδου Σοφία 
  16 Μίχος Κωνσταντίνος         
  17  Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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 18 Χόλµπα Αντωνία 

O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
  0 ∆ήµαρχος κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  α̟ών ∆ηµαρχεύων 
ήταν ο κ. Αριστερίδης Ιωάννης                           
…………………………………………………………………………….. 
  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. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον κ. Νικόλαο 
Κουρουµ̟λή ο ο̟οίος εισηγούµεν̟ος το ̟αρα̟άνω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής : 
Η Ειδική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ 
εξέδωσε την µε Πρόσκληση µε  κωδικό  083 (Α/Α ΟΠΣ 2419  
Έκδοση 1/0) και την µε αρ. ̟ρωτ. 5838/740/Α3 µε τίτλο: 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» στον άξονα ̟ροτεραιότητας 03 στον ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  03Σ «Ανά̟τυξη µηχανισµών στήριξης της 
ε̟ιχειρηµατικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) ̟ου 
συγχρηµατοδοτείται α̟ό το Ευρω̟αϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανά̟τυξης (ΕΤΠΑ) 
Στα ̟λαίσια της άνω ̟ρόσκλησης ο δήµος Εορδαίας υ̟έβαλε 
̟ρόταση για το έργο µε τίτλο :    
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΕΒΑΛ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ» 
µε Κωδικό ΟΠΣ 5021494 στο Ε̟ιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Ανταγωνιστικότητα Ε̟ιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-
2020» ̟ροκειµένου να χρηµατοδοτηθεί α̟ό το Ευρω̟αϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανά̟τυξης (ΕΤΠΑ) κατά τη νέα ̟ρογραµµατική 
̟ερίοδο 2014-2020 σύµφωνα µε την υ̟’ αριθµ.  381/2017  Α.∆.Σ. 
Εορδαίας και στην συνέχεια µε την µε αριθµ. 173/18 Α.∆.Σ. 
α̟οδέχτηκε την ̟αρα̟άνω ̟ράξη και τρο̟ο̟οίησε το τεχνικό 
̟ρόγραµµα και τον ̟ροϋ̟ολογισµό. 
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Η α̟οδοχή της ̟ρόταση της ̟ράξης του ∆ήµου εξειδικεύεται στα 
κάτωθι υ̟οέργα : 

α) Υ̟οέργο 1ο αφορά την : ‘’ Ανακατασκευή ∆ιοικητηρίου ̟̟ρώην 
ΑΕΒΑΛ σύµφωνα µε βιοκλιµατικά κριτήρια σχεδιασµού ‘’ , Π/Υ: 
2.364.336,14 ( Φ.Π.Α. 24%) , ΚΑΕ :647331.0150 
β) Υ̟οέργο 2ο αφορά σε εργασίες ΟΚΩ (Οργανισµοί Κοινής 
Ωφέλειας ) και συγκεκριµένα ‘’Παραλλαγή ∆ικτύων ΟΚΩ 
(∆ΕΥΑΕ)’’ , Π/Υ : 40.000,00 ευρώ ( ΦΠΑ 24%), ΚΑΕ 64.7336.0129 
γ) Υ̟οέργο 3ο αφορά σε εργασίες ΟΚΩ (Οργανισµοί Κοινής 
Ωφέλειας) και συγκεκριµένα ‘’Παραλλαγή _ικτύων ΟΚΩ 
(∆ΕΤΗΠ)’’, Π/Υ : 48.760,29 ευρώ ( ΦΠΑ 24%), ΚΑΕ 64.7336.0130 
δ) Υ̟οέργο 4ο  αφορά σε εργασίες ΟΚΩ (Οργανισµοί Κοινής 
Ωφέλειας) και συγκεκριµένα : ‘’Παραλλαγή ∆ικτύων ΟΚΩ(∆ΕΗ) ‘’ 
37.200,00 ευρώ ( ΦΠΑ 24%) ΚΑΕ 64.7336.0131 
ε) Υ̟οέργο 5ο  αφορά σε εργασίες ΟΚΩ ( Οργανισµοί Κοινής 
Ωφέλειας ) και συγκεκριµένα : ‘’Παραλλαγή ∆κτύων ΟΚΩ (ΟΤΕ) ‘’ 
74.400,00 ευρώ (Φ.Π.Α. 24%), ΚΑΕ 64.7336.0132 
στ) Υ̟οέργο 6ο αφορά την εκ̟όνηση της µελέτης κατά ΚΕΝΑΚ µε 
Π/Υ : 31.681,83 ευρώ (ΦΠΑ 24%) , ΚΑΕ 64.7411.0025.  
Σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν. 4555/2018  για την εκκίνηση της 
διαδικασίας ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων  εκ̟όνησης µελετών 
α̟αιτείται ̟ροηγούµενη αιτιολογηµένη α̟όφαση δηµοτικού 
συµβουλίου. 
Λόγω του ότι υ̟άρχει ανάγκη εκ̟όνησης της µελέτης µε τίτλο 
Ενεργειακή µελέτη κατά ΚΕΝΑΚ στα ̟λαίσια του έργου 
Ανακατασκευή ∆ιοικητηρίου ̟ρώην ΑΕΒΑ , η ο̟οία δεν µ̟ορεί 
να εκτελεστεί α̟ό την ∆/νση Τ.Υ του ∆ήµου µας ( ενεργειακός 
ε̟ιθεωρητής ιδιώτης )  και σύµφωνα µε την ̟ροεκτιµώµενη αµοιβή 
της Υ̟ηρεσίας µας ̟ροτείνεται η διαδικασία του συνο̟τικού 
διαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό 
οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά µε βάση την τιµή του εν λόγω 
έργου. 
Ε̟ίσης σας ενηµερώνω ότι µε την  41/2019 Α̟όφαση του Τεχνικού 
Συµβουλίου ∆ηµοσίων έργων της ∆/νσης Τεχνικών έργων Περιφ. 
Ενότητας Κοζάνης  γνωµοδότησε θετικά για την έγκριση της 
σύναψης δηµόσιας σύµβασης  µελέτης του συνο̟τικού 
διαγωνισµού του ανωτέρω έργου. 
 
γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων έργων ̟ου 
γνωµοδοτεί θετικά  για την έγκριση της σύναψης ∆ηµόσιας 
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σύµβασης µελέτης του συνο̟τικού διαγωνισµού µε κριτήριο 
ανάθεσης της ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη 
̟ροσφορά  για το έργο Ενεργειακή µελέτη κατά ΚΕΝΑΚ στα 
̟λαίσια του έργου Ανακατασκευή ∆ιοικητηρίου ̟ρώην ΑΕΒΑΛ 
για τους λόγους ̟ου αναγράφονται στην εν λόγω γνωµοδότηση. 
 
Η Ειδική Υ̟ηρεσία ∆ιαχείρισης εξέδωσε την υ̟’αριθµ. 
5838/740/Α3/13/11/2017 α̟όφαση ένταξης της ως άνω ̟ράξης 
στο ως άνω Ε̟ιχειρησιακό ̟ρόγραµµα µε κωδικό ΜΙS : 5021494 
και µε συνολική δηµόσια δα̟άνη 2.500.000,00 ευρώ µε κωδικό 
ενάριθµου έργου 2018ΣΕ15510045 . To συνολικό κόστος της 
̟ράξης ανέρχεται στα 2.596.378,27 ευρώ (συµ̟εριλαµβανόµενου  
ΦΠΑ 24%). Το ̟οσό της δηµόσιας δα̟άνης ̟ου δεν εγγράφεται 
στο Π∆Ε ανέρχεται σε 96.378,27 € θα χρηµατοδοτηθεί α̟ό ιδίους 
̟όρους του ∆ήµου Εορδαίας. 
Η Ειδική Υ̟ηρεσία ∆ιαχείρισης στην συνέχεια εξέδωσε την 
υ̟’αριθµ. 3254/Β3/768/16-05-2019 α̟όφαση ̟ροέγκριση 
δηµο̟ράτησης της µελέτης µε τίτλο : «Ενεργειακή µελέτη κατά 
ΚΕΝΑΚ  - στα ̟λαίσια του έργου ανακατασκευή διοικητηρίου 
̟ρώην ΑΕΒΑΛ» ̟ροεκτιµώµενης αξίας 25.632,81€ χωρίς ΦΠΑ και 
31.784,68 € (µε Φ.Π.Α.24 %) 
 
Όταν εκ̟ονήθηκε η µελέτη εφαρµογής του υ̟οέργου 6 και 
σύµφωνα µε την υ̟. αριθµ. ̟ρωτ. 
∆ΝΣβ/οικ.21613/Φ.Ν.439.6/ΕΓΚ.4/16.03.2018 εγκύκλιο της 
Γενικής Γραµµατείας Υ̟οδοµών, ο συντελεστής τκ για το 2018 
ήταν  1,211. 
Στην συνέχεια άλλαξε ο συντελεστής τκ σύµφωνα µε την υ̟. αριθµ. 
̟ρωτ. ∆ΝΣ/12546/ΦΝ439.6/19-3-2019 εγκύκλιο 3 της Γενικής 
Γραµµατείας Υ̟οδοµών και ο συντελεστής τκ για το 2019 
διαµορφώθηκε στα 1,218. 
Α̟ό την τρο̟ο̟οίηση του συντελεστή τκ της µελέτης ̟ροέκυψε 
αύξηση του ̟ροϋ̟ολογισµού της µελέτης. ∆ηλαδή, 31.784,68  - 
31.681,83 = 102,85€ 

Εισηγούµαστε 
 
Την τρο̟ο̟οίηση του ̟ροϋ̟ολογισµού  της µελέτης µε τίτλο : 
«Ενεργειακή µελέτη κατά ΚΕΝΑΚ  - στα ̟λαίσια του έργου 
ανακατασκευή διοικητηρίου ̟ρώην ΑΕΒΑΛ» ̟ροεκτιµώµενης 
αξίας α̟ό  31.681,83 σε 31.784,68 € (µε Φ.Π.Α.24 %) 6ου  υ̟οέργου 
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της ̟ράξης ένταξης µε τίτλο : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΕΒΑΛ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ» µε Κωδικό ΟΠΣ 
5021494 στο Ε̟ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα 
Ε̟ιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-2020». 
Το ̟οσό της δηµόσιας δα̟άνης ̟ου δεν εγγράφεται στο Π∆Ε 
ανερχόταν σε 96.378,27 €. 
Το ̟οσό της δηµόσιας δα̟άνης µε την ̟αρούσα α̟όφαση 
αυξάνεται κατά 102,85€ ήτοι 96.481,12€ ̟ου θα χρηµατοδοτηθεί 
α̟ό ιδίους ̟όρους του ∆ήµου Εορδαίας. 
Ε̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω ο ̟ρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να 
α̟οφασίσει σχετικά. 
 
                                        Αριθµ. α̟όφ. 144/2019 
 
Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του  την ανωτέρω εισήγηση 
 
                    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Τρο̟ο̟οιεί τον ̟ρ/σµό της µελέτης µε τίτλο «Ενεργειακή µελέτη 
κατά ΚΕΝΑΚ  - στα ̟λαίσια του έργου ανακατασκευή 
διοικητηρίου ̟ρώην ΑΕΒΑΛ» ̟ροεκτιµώµενης αξίας α̟ό  
31.681,83 σε 31.784,68 € (µε Φ.Π.Α.24 %) 6ου  υ̟οέργου της ̟ράξης 
ένταξης µε τίτλο : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ 
ΑΕΒΑΛ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ» µε Κωδικό ΟΠΣ 5021494 στο Ε̟ιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα Ε̟ιχειρηµατικότητα και 
Καινοτοµία 2014-2020». 
Εγκρίνει τη διενέργεια    συνο̟τικού διαγωνισµού  µε κριτήριο 
ανάθεσης της ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη 
̟ροσφορά µε βάση την τιµή του ̟ιο ̟άνω  µελέτης . 
Το ̟οσό της δηµόσιας δα̟άνης ̟ου δεν εγγράφεται στο Π∆Ε 
ανερχόταν σε 96.378,27 €. 
Το ̟οσό της δηµόσιας δα̟άνης µε την ̟αρούσα α̟όφαση 
αυξάνεται κατά 102,85 € ήτοι 96.481,12 € ̟ου θα χρηµατοδοτηθεί 
α̟ό ιδίους ̟όρους του ∆ήµου Εορδαίας 
Τρο̟ο̟οιεί τον ̟ρ/σµό οικ. Έτους 2019 ως εξής : 
Μεταφέρει 102,85 € α̟ό το α̟οθεµατικό κεφάλαιο στον ΚΑ 
64.7411.0025 « Εκ̟όνηση µελέτης κατά ΚΕΝΑΚ » ( Υ̟οέργο 6 ) 
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             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.   144  /2019 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
                          Ο ∆ηµαρχεύων                                   Τα Μέλη 
                    Ιωάννης Αριστερίδης  

 1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2.  Καίδης Απόστολος 

 3.  Κατσίδης Ευστάθιος 

 4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 5. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

     6 . Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 7. Χαιτίδης Γεώργιος 

 8. Κύρκα Μαρία  

 9. Αριστερίδης Ιωάννης 

 10. Παπαοικονόµου Παντελής 

 11. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

 12. Τσολακίδης Ισαάκ 

 13. Ανδρεάδης Κων/νος 

 14. Ασπράγκαθος Ιωάννης 

 15. Μπίγγας Στέφανος 

     Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού     
               Συµβουλίου   
       

16. Μίχος Κωνσταντίνος         

           17. Ανδρονικίδου Ιωάννα 

  Παντελής Πα̟αοικονόµου           18. Χόλµπα Αντωνία 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΠΣΩΩΡ6-ΞΟ9


		2019-06-26T10:25:42+0300
	Athens




