
 ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ                   Αριθμ. Απόφ. 319/2019 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 20ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Εορδαίας. 
  Στην  Πτολεμαΐδα   σήμερα  20-12-2019  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  17:00 
μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο  μετά  την  υπ. 
αριθμ.  26451/16-12-2019 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: 
………………………………………………………………………………………… 
Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
του Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και 
δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο “Κατασκευή ραμπών και χώρων 
υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε 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. Αντωνιάδης Κυριάκος 
11. Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
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 

 
1. Μωυσιάδης Στυλιανός  
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23. Κοκκινίδης Ευστάθιος 
24. Μαυρίδου Μάρθα 
25. Σολαχίδου Βασιλική 
26. Τουρτούρης Αθανάσιος 
27. Καραβασίλης Ιωάννης 
28. Σπόντης Δημήτριος 
29. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
30. Παπαχρήστου Αναστάσιος 
31. Χόλμπα Αντωνία 
32. 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, Φούφα , ,Άγιος 
Χριστόφορος,  Γαλάτειας, Φούφα, Εμπόριο ,Ανατολικό καθώς και ο Πρόεδρος της 
Κοινότητας Πτολεμαΐδας , προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση . 
…………………………………………………………………………………………… 
Εδώ  αποχωρεί  η  ΔΣ  Τσάγια Ειρήνη. 
…………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Νικόλαο 
Φουρκιώτη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης 
ανέφερε τα εξής : 
 Το Υπουργείο  Εσωτερικών εξέδωσε στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ την 
Πρόσκληση ΙΧ «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και 
την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» με αρ.πρωτ.29878/18.04.2019 
(ΑΔΑ:ΨΕΒΔ465ΧΘ7-ΖΨΗ) όπως έχει τροποποιηθεί με το 
αρ.πρ.64982/18.09.2019 (ΑΔΑ:ΩΣ1Ψ465ΧΘ7-ΥΔ6). 
 Η χρηματοδότηση αφορά στην κατασκευή ή προκατασκευή και τοποθέτηση 
ραμπών πρόσβασης των ΑΜΕΑ, καθώς και στην κατασκευή χώρων υγιεινής για 
την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ, στις σχολικές μονάδες που υπάγονται στη χωρική 
τους αρμοδιότητα. 
 Βασικός στόχος αποτελεί η διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των 
ΑμεΑ στους χώρους των σχολείων, η βελτίωση των υποδομών της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και η αναβάθμιση της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης.  
Επιλέξιμες δαπάνες για χρηματοδότηση είναι όσες αφορούν σε δράσεις 
κατασκευής ή προκατασκευής και τοποθέτησης ραμπών πρόσβασης των ΑμεΑ, 
καθώς και κατασκευής χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στις 
σχολικές μονάδες, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβασή τους 
στους χώρους των σχολείων.  
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Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω κατασκευές θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες 
τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς 
και σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ σε δημόσια 
κτίρια και κοινόχρηστους χώρους όπως ισχύει σήμερα.  
Ο συνολικός διατιθέμενος προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 
35.000.000,00 ευρώ. 
 
Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης  για κάθε σχολική μονάδα από το 
πρόγραμμα είναι σύμφωνα με την Πρόσκληση  το εξής: 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (μη συμπερ. 
του Φ.Π.Α.) 

κατασκευή ή προκατασκευή και 
τοποθέτηση ραμπών για ΑμεΑ 

500 € 

κατασκευή χώρων υγιεινής για 
ΑμεΑ 

2.500€ 

 
Σύμφωνα με τον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι και ΙΙ της πρόσκλησης ΙΧ,  το 
πλήθος των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τα 
οποία κατά μέγιστο μπορεί να χρηματοδοτηθεί ο Δήμος  είναι το εξής:  

 Ράμπες ΑμεΑ WC ΑμεΑ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 30 46 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5 11 

ΣΥΝΟΛΟ: 35 57 

 
Ωστόσο, ο Δήμος Εορδαίας, προτίθεται να αιτηθεί τη χρηματοδότηση για 6 
συνολικά ράμπες και 8 WC ΑμεΑ, μετά από τεχνική αυτοψία που διενεργήθηκε 
σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Από αυτή την αυτοψία, διαπιστώθηκαν οι τεχνικές ιδιαιτερότητες κάθε σχολικής 
μονάδας και εάν υπάρχει δυνατότητα κατασκευής ραμπών  και WC ΑμεΑ σε 
κάθε σχολική μονάδα που δεν έχει .  
Διαπιστώθηκε ότι 43 σχολικές μονάδες δεν έχουν WC ΑμεΑ και 14 δεν έχουν 
ράμπα πρόσβασης. 
Ωστόσο, από το συνολικό αριθμό των 14 σχολικών μονάδων που δεν έχουν 
ράμπα πρόσβασης,   κρίθηκε τεχνικά ότι μόνο σε 6 υπάρχει η δυνατότητα 
κατασκευής ράμπας πρόσβασης, ενώ από τις 43 σχολικές μονάδας που δεν 
έχουν WC ΑμεΑ υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής μόνο σε 8. 
 
 
Το προς χρηματοδότηση ποσό  από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ ,διαμορφώνεται ως 
εξής:  

Περιγραφή Ποσότητα Τιμή Μονάδος  
(€) 

Σύνολο (€) 
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 Ράμπες ΑμεΑ 6 500 3.000 

 WC ΑμεΑ 8 2.500 20.000,00 

   ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ: 

23.000,00 

  ΦΠΑ 24% 5.520,00 

ΣΥΝΟΛΟ 28.520,00 

 
Το ποσό χρηματοδότησης από ιδίους πόρους, μετά από την προεκτίμηση των 
εργασιών, την τεχνική αυτοψία τις μετρήσεις που γίνανε, τις τιμές από 
αντίστοιχη μελέτη της Δ.Τ.Υ. που αφορούσε w.c. ΑΜΕΑ και τις ενδεικτικές τιμές 
του εμπορίου για προμήθεια μεταλλικής ράμπας, διαμορφώνεται ως εξής : 
 

Περιγραφή Σύνολο (€) 

 Ράμπες ΑμεΑ 21.450,00 

 WC ΑμεΑ  12.854,80 

 ΦΠΑ 24% 8.233,15 

ΣΥΝΟΛΟ:  42.537,95 

 Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, με δυνατότητα 
παράτασης σε περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των Δήμων. Η 
παράταση δίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.  
 
 Λήψη απόφασης  
Εξ όλων όσων εκτέθηκαν  εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης για: 
Α) την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Εορδαίας  στο πρόγραμμα  
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα Προτεραιότητας Κοινωνικές και πολιτιστικές 
υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και 
χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές 
μονάδες», με το έργο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την 
πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου 
Εορδαίας » συνολικού προϋπολογισμού 28.520,00ευρώ . 
 
Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Εορδαίας να υπογράψει όλα τα έγγραφα που 
απαιτεί η συμμετοχή στο ως άνω πρόγραμμα 
 
Γ) Το υπόλοιπο ποσό των 42.537,95 ευρώ  θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του 
Δήμου Εορδαίας. 
Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά 
 
                                           Αριθμ. απόφ. 319/2019 
 
 
Το Δς μετά διαλογική συζήτηση 
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                                   Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 
1.  Την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Εορδαίας  στο πρόγραμμα  
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα Προτεραιότητας Κοινωνικές και πολιτιστικές 
υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και 
χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές 
μονάδες», με το έργο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την 
πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου 
Εορδαίας » συνολικού προϋπολογισμού 28.520,00ευρώ . 
2. ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Εορδαίας να υπογράψει όλα τα έγγραφα που 
απαιτεί η συμμετοχή στο ως άνω πρόγραμμα 
3) Το υπόλοιπο ποσό των 42.537,95 ευρώ  θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του 
Δήμου Εορδαίας. 
 
 

Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθμ. 319/2019 
……………………………………………………………………………………………… 

Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 
Ο   Δήμαρχος     Τα   Μέλη 

    Πλακεντάς Παναγιώτης 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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Πτολεμαΐδα 
Ο Πρόεδρος 

Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 

Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος  
Κοκκινίδης Ευστάθιος 
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Τουρτούρης Αθανάσιος 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης Δημήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Παπαχρήστου Αναστάσιος 
Χόλμπα Αντωνία 
Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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