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∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  19ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 24-9-2020 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11.30 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, σε εφαρµογή των διατάξεων: α) του άρθρου 10 παρ.1 της πράξης 
Νοµοθετικού περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), β) της  υπ’ αριθµό πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκυκλίου του 
ΥΠ.ΕΣ., γ) της µε υπ’ αριθµόν 40 µε αριθµό πρωτ. 20930/31-3-2020 (Α∆Α:  6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου 
του ΥΠ.ΕΣ  και  δ) σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β΄ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  
το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και ύστερα από τη µε αρ. πρωτ.19817/24-9-2020 πρόσκληση του 
Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 
όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας 
διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Ακύρωση της υπ’αριθµ. 206/2020 ΑΟΕ. Έγκριση της µε αρ.19/2020 µελέτης και υποβολή πρότασης του 
∆ήµου Εορδαίας µε τίτλο : « Προµήθεια Μηχανηµάτων Έργου για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών 
στο ∆ήµο Εορδαίας» στην πρόσκληση 124 της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 2014-2020 µε τίτλο: « ∆ράσεις πρόληψης, 
αντιµετώπισης και διαχείρισης πληµµυρικών φαινοµένων-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 : « Προώθηση 
της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων » στην επενδυτική 
προτεραιότητα 5b και στον ειδικό στόχο 0511 που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) . 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου 2. Κοκκινιδης Ευστάθιος 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης 3. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης  
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπροεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης έθεσε υπόψη των µελών 
ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δεδοµένου ότι το θέµα το οποίο συµπεριλαµβάνεται στην 
πρόσκληση είναι απαραίτητο να συζητηθεί και να ληφθεί άµεσα η σχετική απόφαση για τους λόγους που 
αναφέρονται στην πρόσκληση και πιο συγκεκριµένα:  
«Με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως τροπ/κε και ισχύει, ορίζονται τα εξής: 
5.Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καλεί τα µέλη της σε συνεδρίαση µε γραπτή πρόσκληση, ……........................... 
6. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα 
µέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε 
κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή µπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ηµέρα της 
συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα 
χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων.» 
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Το θέµα της ηµερήσιας διάταξης, της κατεπείγουσας συνεδρίασης  όπως καταρτίσθηκε είναι το εξής: 
«Ακύρωση της υπ’αριθµ. 206/2020 ΑΟΕ. Έγκριση της µε αρ.19/2020 µελέτης και υποβολή πρότασης του 
∆ήµου Εορδαίας µε τίτλο : « Προµήθεια Μηχανηµάτων Έργου για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών 
στο ∆ήµο Εορδαίας» στην πρόσκληση 124 της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 2014-2020 µε τίτλο: « ∆ράσεις πρόληψης, 
αντιµετώπισης και διαχείρισης πληµµυρικών φαινοµένων-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 : « Προώθηση 
της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων » στην επενδυτική 
προτεραιότητα 5b και στον ειδικό στόχο 0511 που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) .» 
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι επήλθαν αλλαγές στην µελέτη της προµήθειας και ως εκ τούτου  
πρέπει να ακυρωθεί η 206/2020 ΑΟΕ  και εγκριθεί ως προς το ορθό άµεσα, διότι υπάρχει καταληκτική 
προθεσµία για την υποβολή της πρότασης, µέχρι 25-9-2020 ,  στην πρόσκληση 124 της Ειδικής Υπηρεσίας 
∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 2014-2020 µε τίτλο: « 
∆ράσεις πρόληψης, αντιµετώπισης και διαχείρισης πληµµυρικών φαινοµένων-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» στον Άξονα 
Προτεραιότητας 5 : « Προώθηση της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων » 
Για τους παραπάνω λόγους  σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά µε το κατεπείγον του θέµατος και της 
συνεδρίασης.  
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής  αφού έλαβαν υπόψη τους 

� την εισήγηση του Αντιπροέδρου ,  
� την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως τροπ/κε και ισχύει  
� το περιεχόµενο του θέµατος  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την συζήτηση του θέµατος  λόγω της καταληκτικής προθεσµίας για την υποβολή της πρότασης. 
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών την από 23-9-2020 εισήγηση του Γρ. 
Προγραµµατισµού, η οποία έχει ως εξής: 
«ΘΕΜΑ: « Έγκριση της µε αρ.19/2020 µελέτης και υποβολή πρότασης του ∆ήµου Εορδαίας µε τίτλο : « 
Προµήθεια Μηχανηµάτων Έργου για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών στο ∆ήµο Εορδαίας» στην 
πρόσκληση 124 της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας 
∆υτικής Μακεδονίας 2014-2020 µε τίτλο: « ∆ράσεις πρόληψης, αντιµετώπισης και διαχείρισης 
πληµµυρικών φαινοµένων-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 : « Προώθηση της προσαρµογής στην 
κλιµατική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων » στην επενδυτική προτεραιότητα 5b και στον ειδικό 
στόχο 0511 που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) . 
Ιστορικό  
   Η ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας εξέδωσε την µε κωδικό 124 και 
µε  α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ :4417/30-06-2020 πρόσκληση µε τίτλο: «« ∆ράσεις πρόληψης, αντιµετώπισης και 
διαχείρισης πληµµυρικών φαινοµένων-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 : « Προώθηση της 
προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων » στην επενδυτική 
προτεραιότητα 5b και στον ειδικό στόχο  0511 που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
Ειδικοί στόχοι του προγράµµατος  
Βελτίωση της πρόληψης, αντιµετώπισης και διαχείρισης των κινδύνων µε έµφαση στους φυσικούς κινδύνους  
∆ικαιούχοι – Προθεσµία-Επιλεξιµότητα δαπανών – Χρηµατοδότηση  
∆υνητικοί δικαιούχοι µεταξύ των άλλων φορέων είναι και ο ∆ήµος Εορδαίας. Η προθεσµία υποβολής της 

πρότασης ορίζεται η 25-09-2020. Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής  
Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ) για το σύνολο της δαπάνης. 
Προαπαιτούµενα πρόσκλησης 
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 Σύµφωνα µε όσα διαλαµβάνει η ως άνω πρόσκληση (παρ. 5, 5.3, λοιπά έγγραφα), απαιτείται γνωµοδότηση 
της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, η οποία εξετάζει τη συµβατότητα των υπό προµήθεια 
µηχανηµάτων µε τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας. Η θετική γνωµοδότησης εστάλη µε το 6899/19-09-2020 
έγγραφο της ΓΓΠΠ. Επιπλέον, έχει  βεβαιωθεί ότι  υφίσταται χώρος κατάλληλος (υπόστεγα) για την ασφαλή 
φύλαξη και στάθµευση των υπό προµήθεια µηχανηµάτων σε εγκαταστάσεις  του ∆ήµου . 
Πρόταση του ∆ήµου Εορδαίας  

Στα πλαίσια της άνω πρόσκλησης ο δήµος Εορδαίας προτίθεται να υποβάλλει πρόταση δράσης-µε τίτλο : 
«Προµήθεια Μηχανηµάτων Έργων για την αντιµετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στο ∆ήµο 
Εορδαίας » γαι τα εξής µηχανήµατα: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

∆ιαµορφωτή Γαιών 1 43210000-8 359.600 € 
Εκσκαφέα-Φορτωτή 1 43262100-8 124.000 € 

Ρυµουλκού οχήµατος 
µεταφοράς µηχανηµάτων 
(Τράκτορας) 

1 34138000-3 179.800 € 

Ηµιρυµουλκούµενη 
τριαξονική καρότσα  

1 34223100-7 74.400 € 

Για τον λόγο αυτόν εκπονήθηκε η µε αριθµ. 19/2020 µελέτη για την εν λόγω προµήθεια 
Ο συνολικός προϋπολογισµός της πράξης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των  737.800,00 ευρώ 

(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%) . 
Λήψη απόφασης  
Εξ όσων εκτέθηκαν πρέπει να ληφθεί απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής αναφορικά µε την :   

Α) Έγκριση της µε αριθµ. 19 /2020 µελέτης  και υποβολή πρότασης του ∆ήµου Εορδαίας µε τίτλο : «Προµήθεια 
Μηχανηµάτων Έργων για την αντιµετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στο ∆ήµο Εορδαίας » στην 
πρόσκληση 124  της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας 
∆υτικής Μακεδονίας 2014-2020 µε τίτλο: « ∆ράσεις πρόληψης, αντιµετώπισης και διαχείρισης 
πληµµυρικών φαινοµένων-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 : « Προώθηση της προσαρµογής στην κλιµατική 
αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων » στην επενδυτική προτεραιότητα 5b και στον ειδικό στόχο  0511 
που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  
Ο συνολικός προϋπολογισµός της προτεινόµενης πράξης ανέρχεται στα 737.800,00 ευρώ  
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24 %). 
Γ) εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Εορδαίας για την υποβολή της πρότασης χρηµατοδότησης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ, 
υπογραφή όλων των προαπαιτούµενων δικαιολογητικών και διενέργεια όλων των απαραίτητων ενεργειών για 
την υποβολή  εν λόγω πρότασης χρηµατοδότησης.» 
Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφησαν θετικά.  

                                           

Αριθµ. Απόφ. 208/202 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010  όπως τροπ/καν µε το  αρ 3 του ν 4623/2019 και το αρ 21 
παρ 9 του ν 4690/2020 και ισχύουν. 
2. την από 23-9-2020 εισήγηση του Γρ. Προγραµµατισµού  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

1. Ακυρώνει την υπ’αριθµ 206/2020 ΑΟΕ. 

2. Εγκρίνει την µε αριθµ. 19 /2020 µελέτη  και την υποβολή πρότασης του ∆ήµου Εορδαίας µε τίτλο : 
«Προµήθεια Μηχανηµάτων Έργων για την αντιµετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στο ∆ήµο 
Εορδαίας » στην πρόσκληση 124  της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
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της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 2014-2020 µε τίτλο: « ∆ράσεις πρόληψης, αντιµετώπισης και 
διαχείρισης πληµµυρικών φαινοµένων-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 : « Προώθηση της 
προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων » στην επενδυτική 
προτεραιότητα 5b και στον ειδικό στόχο  0511 που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).  
Ο συνολικός προϋπολογισµός της προτεινόµενης πράξης ανέρχεται στα 737.800,00 ευρώ  
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24 %). 

3. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Εορδαίας για την υποβολή της πρότασης χρηµατοδότησης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ, την 
υπογραφή όλων των προαπαιτούµενων δικαιολογητικών και την διενέργεια όλων των απαραίτητων ενεργειών 
για την υποβολή  εν λόγω πρότασης χρηµατοδότησης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 208/2020. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2. Κυριάκος Αντωνιαδης 
3. ∆ηµήτριος Σπόντης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου  
5. Στέφανος Μπιγγας 
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