
 ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ           Αριθμ. Απόφ. 253/2019 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 15ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Εορδαίας. 
  Στην  Πτολεμαΐδα   σήμερα   16-10-2019   ημέρα  Τετάρτη   και  ώρα  18:00 
μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο  μετά  την  υπ. 
αριθμ.  20387/ 10-10-2019 πρόσκληση του  Προέδρου  κ. Ιωάννη Χαρακτσή  η 
οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον 
κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 στην 
οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα: 
………………………………………………………………………………………… 
Αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και υποβολή πρότασης 
με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων 
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδαίας» 
…………………………………………………………………………………………. 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ    
1. Χαρακτσής Ιωάννης 
2. Ορφανίδης Δημήτρης 
3. Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης Δημήτρης 
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος 
6. Κεσκερίδης Χρήστος 
7. Αντωνιάδου Μαρία 
8. Τσεχελίδης Δημήτρης 
9. Κάλφας Παναγιώτης 
10. Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
11. Αντωνιάδης Κυριάκος 
12. Πράπα Αναστασία 
13. Φουρκιώτης Νικόλαος 
14. Τερζοπούλου Αθηνά 
15. Μίχος Κωνσταντίνος 
16. Σίσσιος Μιχάλης 
17. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
18. Δίκας Ιωάννης 
19. Τσάγια Ειρήνη 
20. Τραχανάς Δημήτρης 
21. Μπίγγας Στέφανος 
22. Κωτσίδης Στέφανος 
23. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
24. Μαυρίδου Μάρθα 
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25. Σολαχίδου Βασιλική 
26. Τουρτούρης Αθανάσιος 
27. Μωυσιάδης Στυλιανός 
28. Καραβασίλης Ιωάννης 
29. Σπόντης Δημήτριος 
30. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
31. Παπαχρήστου Αναστάσιος 
32. Χόλμπα Αντωνία 
33. Ανδρονικίδου Ιωάννα 

 
O   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………… 
  Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών  
……………………………………………………………………………………………… 
  Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων,  Αναρράχη , 
Ανατολικού, Προάστιο, Φούφα , Αρδασσας, Εμπόριο ,Άγιος Χριστόφορος, 
Ολυμπιάδα, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεμαΐδας , προσκλήθηκαν 
και παρίσταντο στη συνεδρίαση . 
…………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Νικόλαο 
Φουρκιώτη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη του συμβουλίου την την από 24-9-2019 εισήγηση του Γραφείου 
προγραμματισμού το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής : 
Με το υπ’ αρ. 29816/18-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ο Δήμος 
μας καλείται για υποβολή πρότασης ύστερα από την  VΙΙΙ πρόσκληση στο 
πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΑΔΑ 64ΣΗ465ΧΘ7-Υ5Μ), στον άξονα 
προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των 
δήμων» με τίτλο : «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων 
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» 
1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των δήμων της χώρας για: 
Α) Τη σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας - σχεδίων κάτοψης και τεχνικών 
περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας, 
Β) Την επικαιροποίηση παλαιών μελετών 
Γ) Τη σύνταξη και παράδοση των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των 
προβλεπόμενων στη μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 
Δ) Την υλοποίηση και τη συντήρηση μέτρων και μέσων εγκεκριμένης μελέτης 
πυροπροστασίας 
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 55.000.000 ευρώ. 
Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά κατηγορία για κάθε σχολική μονάδα 
καθορίζεται ως ακολούθως: 
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις Α, Β, Γ της Ενότητας 1: 
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Νηπιαγωγεία-Ολιγοθέσια Δημοτικά (Μονοθέσια, Διθέσια, Τριθέσια) 1.000€ 
Δημοτικά με λειτουργικότητα έως και 6/θέσιο 1.500€ 
Δημοτικά με λειτουργικότητα από 7/θέσιο και άνω, Γυμνάσια – Λύκεια 2.000€ 
Για την ανωτέρω περίπτωση Δ της Ενότητας 1: 
Νηπιαγωγεία- Ολιγοθέσια Δημοτικά (Μονοθέσια, Διθέσια, Τριθέσια) 1.500€ 
Δημοτικά με λειτουργικότητα έως και 6/θέσιο 2.000€ 
Δημοτικά με λειτουργικότητα από 7/θέσιο και άνω, Γυμνάσια – Λύκεια 3.000€ 
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, και ως ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 
2019.  
4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 
Επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν: 
α) στην εκπόνηση νέων μελετών ή την επικαιροποίηση παλαιών μελετών, 
συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων σχεδίων και τεχνικών περιγραφών 
μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας, καθώς και των τευχών δημοπράτησης, 
για τα σχολικά κτίρια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα: 
του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Β΄ του π.δ.41/2018 για τα κτίρια που εμπίπτουν 
στο πεδίο 
εφαρμογής αυτού (άρθρο 2 παρ.1 του Κεφαλαίου Α΄), 
- του άρθρου 7 του π.δ. 71/1988 για κτίρια με αίτηση για οικοδομική άδεια μετά 
την 
17.2.1989 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του διατάγματος αυτού) και εφόσον δεν 
εμπίπτουν στο ανωτέρω πεδίο εφαρμογής του π.δ. 41/2018, 
- της με αριθμ. 16/2015 Πυροσβεστικής Διάταξης για κτίρια με αίτηση για 
οικοδομική άδεια πριν την 17.2.1989. 
Βασική προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα των παραπάνω μελετών, αποτελεί η 
έγκρισή τους από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
β) Στην υλοποίηση των προβλεπόμενων στις εγκεκριμένες μελέτες μέτρων και 
μέσων 
πυροπροστασίας, που αφορούν στην εγκατάσταση, συμπλήρωση ή 
αντικατάσταση (κατά 
περίπτωση) και έλεγχο καλής λειτουργίας των φορητών, μόνιμων και λοιπών 
μέσων ή/και συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες. 
 
Το αίτημα ένταξης συνοδεύεται από: 

 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή αιτήματος 
χρηματοδότησης, η οποία λαμβάνεται στη συνεδρίαση του οργάνου με την 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Στην περίπτωση που το ποσό 
χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την εκτέλεση των 
ενεργειών που προβλέπονται από την παρούσα Πρόσκληση το αρμόδιο 
συλλογικό όργανο θα πρέπει να δηλώνει στην παραπάνω απόφασή του, ότι θα 
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καλύψει με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την 
οικονομική διαφορά που προκύπτει. 

 Τεχνικό Δελτίο Έργου, πλήρως συμπληρωμένο, 

 Βεβαίωση του δήμου για τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη σε περίπτωση 
μισθωμένης 

σχολικής μονάδας ή του παραχωρούντα, σε περίπτωση που η σχολική μονάδα 
έχει 
παραχωρηθεί στο δήμο. 

 Βεβαίωση του δήμου, ότι η προτεινόμενη δράση δεν έχει ήδη ενταχθεί για 
χρηματοδότηση και ότι δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί σε άλλα 
προγράμματα, καθώς και ότι δεν έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από ίδιους ή άλλους 
πόρους 
 
Παρακαλούμε επομένως για λήψη απόφασης Δ.Σ.: 
1. Για αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα (η οποία λαμβάνεται με την 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών) προκειμένου να υποβάλλει ο 
Δήμος μας τεχνικό δελτίο για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο 
«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων 
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδαίας» 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 295.120€. Στην περίπτωση που το ποσό 
χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την εκτέλεση των 
ενεργειών που προβλέπονται από την παρούσα Πρόσκληση το Δημοτικό 
Συμβούλιο Δήμου Εορδαίας δηλώνει ότι θα καλύψει με ιδίους πόρους ή 
από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που 
προκύψει. 

2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Εορδαίας για την υπογραφή όλων των 
προαπαιτούμενων εγγράφων για την υποβολή πλήρους φακέλου έργου 
με όλα τα προαπαιτούμενα  δικαιολογητικά 

 
Έπειτα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά. 
 
                                               Αριθμ. απόφ. 253/2019 
 
Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω 
 
                                 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1. Την αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα  προκειμένου να υποβάλλει ο 

Δήμος μας τεχνικό δελτίο για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο 
«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων 
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδαίας» 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 295.120 €. Στην περίπτωση που το ποσό 
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χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την εκτέλεση των 
ενεργειών που προβλέπονται από την παρούσα Πρόσκληση το Δημοτικό 
Συμβούλιο Δήμου Εορδαίας δηλώνει ότι θα καλύψει με ιδίους πόρους ή 
από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που 
προκύψει. 

2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Εορδαίας για την υπογραφή όλων των 
προαπαιτούμενων εγγράφων για την υποβολή πλήρους φακέλου έργου 
με όλα τα προαπαιτούμενα  δικαιολογητικά 

 
Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθμ. 253/2019 

……………………………………………………………………………………………… 
Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 

Ο Δήμαρχος     Τα   Μέλη 
Παναγιώτης Πλακεντάς 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πτολεμαΐδα 
Ο Πρόεδρος 

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης Δημήτρης 
Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης Δημήτρης 
Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης Δημήτρης 
Κάλφας Παναγιώτης 
Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Τερζοπούλου Αθηνά 
Μίχος Κωνσταντίνος 
Σίσσιος Μιχάλης 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
Δίκας Ιωάννης 
Τσάγια Ειρήνη 
Τραχανάς Δημήτρης 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
Κοκκινίδης Ευστάθιος  
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Τουρτούρης Αθανάσιος 
Μωυσιάδης Στυλιανός 
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Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 

Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης Δημήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Παπαχρήστου Αναστάσιος 
Χόλμπα Αντωνία 
Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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