
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 137/2021 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  18ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 25-5-2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, διεξήχθη, µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr, τακτική συνεδρίαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 10557/20-5-
2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και 
ισχύει και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων: α) της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 
5486 τΒ β) της υπ’αριθµ. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει 
απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         

………………………………………………………………………………………………………………
........................................... 

ΘΕΜΑ: «α) Έγκριση της µελέτης µε αριθµ. : 6/2021 µε τίτλο : «Προµήθεια και τοποθέτηση 
αυτόµατων εξωτερικών απινιδωτών µετά παρελκόµενων του ∆ήµου Εορδαίας» του 
Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και β) αποδοχή των 
όρων συµµετοχής στο πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και έγκριση υποβολής πρότασης του ∆ήµου Εορδαίας στο πρόγραµµα « ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ» και ειδικότεραστην πρόσκληση ΑΤ10 µε τίτλο: «Συντήρηση δηµοτικών ανοιχτών 
αθλητικών χώρων, σχολικών µονάδων, προσβασιµότητα ΑµΕΑ» , στον Άξονα 
Προτεραιότητας : «Παιδεία, Πολιτισµός, Τουρισµός και Αθλητισµός» µε τίτλο : «Προµήθεια 
και τοποθέτηση αυτόµατων εξωτερικών απινιδωτών µετά παρελκόµενων του ∆ήµου 
Εορδαίας». 

………………………………………………………………………………………………………………
.......................................... 

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα 
(µέσω τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 

2. Ζαφειρουλα Σεβαστού 

3. Κυριάκος Αντωνιάδης 

2. Αθηνά Τερζοπουλου 

3. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
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4. Σπόντης ∆ηµήτριος 

5. Στέφανος Μπίγγας 

 

6. Ευστάθιος Κοκκινίδης  

  

………………………………………………………………………………………………………………
..................................... 

Απόντος του προέδρου Παναγιώτη Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ. Ορφανίδης  κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια  το λόγο έδωσε στον Αντιδήµαρχο Νικ. Φουρκιώτη 
ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών την υπ'αριθµ. 10588/20-5-2021 εισήγηση του Αυτ. Τµ/τος 
Προγραµµατισµού στην οποία αναφέρονται τα εξής : 

 «Ο Υπουργός εξέδωσε την µε αριθµ. πρωτ.  18213/29-09-2020   (Α∆Α: 681Β46ΜΤΛ6-
749) και κωδικό ΑΤ10 Πρόσκληση του προγράµµατος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», µε τίτλο : 
«Συντήρηση δηµοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών µονάδων, 
προσβασιµότητα ΑµΕΑ» στον Άξονα Προτεραιότητας  : «Παιδεία, Πολιτισµός, Τουρισµός 
και Αθλητισµός». 
Στόχοι της ως άνω πρόσκλησης είναι:  

    Οµάδα Α 

• η βελτίωση των υποδοµών των δηµοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων και την 
αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών στον τοµέα του 
ερασιτεχνικού και µαζικού αθλητισµού,   

• η βελτίωση των υποδοµών της Προσχολικής, Α/θµιας και Β/θµιας  εκπαίδευσης και η 
αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών στο χώρο της εκπαίδευσης, 

Οµάδα Β   

• η διασφάλιση πρόσβασης στο χώρο των παραλιών κολύµβησης καθώς και κάθε άλλη 
συναφή δράση για τη διασφάλιση της προσβασιµότητας σε παραθαλάσσιες περιοχές 
της χώρας. 

Ως εκ τούτου προβλέπεται η χρηµατοδότηση έργων:  

• Συντήρησης, επισκευής, βελτίωσης και διαµόρφωσης αθλητικών εγκαταστάσεων των 
∆ήµων, και κάθε είδους ενέργεια που αφορά συναφείς παρεµβάσεις µε τις ανωτέρω 
δράσεις  

•  Εξοικονόµησης ενέργειας και αξιοποίησης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις 

• Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων  

• Υλοποίηση µέτρων και µέσων πυροπροστασίας στις σχολικές µονάδες 

• Κατασκευή ραµπών πρόσβασης ΑµΕΑ και παρεµβάσεις που αποσκοπούν στην 
αναβάθµιση της ασφάλειας των µαθητών, ενδεικτικά : ράµπες και WCAµΕΑ, 
φαρµακεία, απινιδωτές κα. 

∆ικαιούχοι – Προθεσµία-Επιλεξιµότητα δαπανών – Χρηµατοδότηση  
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∆υνητικοί δικαιούχοι µεταξύ των άλλων φορέων είναι και ο ∆ήµος Εορδαίας. Η προθεσµία 
υποβολής της πρότασης ορίζεται η 31-05-2021.  

Πρόταση του ∆ήµου Εορδαίας  

Στα πλαίσια της άνω πρόσκλησης ο δήµος Εορδαίας προτίθεται να υποβάλλει πρόταση  
αποτελούµενη από ένα ΥΠΟΕΡΓΟ:  

ΥΠΟΕΡΓΟ 1ο : «Προµήθεια και τοποθέτηση αυτόµατων εξωτερικών απινιδωτών µετά 
παρελκόµενων του ∆ήµου Εορδαίας» µε προϋπολογισµό 28.556,74ευρώ. (µε Φ.Π.Α. 24%)  

Ειδικότερα το φυσικό αντικείµενο της πρότασης του ∆ήµου Εορδαίας προσδιορίζεται ως 
εξής για το : 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1Ο : Προµήθεια 13 Αυτόµατων Εξωτερικών Απινιδωτών µετά 
παρελκοµένων. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 28.556,74ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%). 

    Το πρόγραµµα Απινίδωσης ∆ηµόσιας Πρόσβασης (PAD), είναι ένα Πρόγραµµα υψηλής 
χρησιµότητας για την υγεία και ασφάλεια των πολιτών του ∆ήµου Εορδαίας. 
Με χαµηλό κόστος και προοπτική επεκτασιµότητας, συµβάλει, επιπλέον, στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναµικού του ∆ήµου Εορδαίας καθώς και στην εµπέδωση και προώθηση του 
εθελοντισµού. Λόγω των πολυδιάστατων ανθρώπινων, ατοµικών και συλλογικών ωφελειών 
και του χαµηλού κόστους υλοποίησης, είναι ένα πρόγραµµα µε ευνοϊκό δείκτη κόστους-
ωφέλειας. Επιπλέον, το πρόγραµµα ενεργοποιεί, σ' ένα κοινό project, δηµιουργικές 
δυνάµεις του ∆ήµου Εορδαίας όπως: Ιατρικούς Συλλόγους, εθελοντικές οµάδες πολιτών 
(∆ιάσωσης, Αιµοδοσίας), εθελοντές πολίτες που θα εκπαιδευτούν, την Πρωτοβάθµια και 
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση µε συµµετοχή εκπαιδευτικών και όλων των ενδιαφερόµενων 
µαθητών, το τοπικό κατασκευαστικό- παραγωγικό δυναµικό. 

  Ο Αυτόµατος Εξωτερικός Απινιδωτής  δηµόσιας χρήσεως είναι µικρή, ελαφριά και αξιόπιστη 
συσκευή που ανιχνεύει αυτόµατα τον καρδιακό ρυθµό και έχει την ικανότητα, βάσει 
προγραµµατισµού, να καθορίζει αν απαιτείται ή όχι η χορήγηση ηλεκτρικής ενέργειας. Σε 
περίπτωση που απαιτηθεί η χορήγηση, ο απινιδωτής φορτίζει αυτόµατα και καθοδηγεί τον 
χειριστή µε ακουστικές οδηγίες στα ελληνικά και οπτικές ενδείξεις για την χορήγηση της 
ηλεκτρικής ενέργειας. Ο χειριστής δεν απαιτείται να είναι ιατρός, όπως επίσης δεν χρειάζεται 
να έχει ιδιαίτερες γνώσεις, παρά µόνο την εκπαίδευση στην βασική Καρδιοαναπνευστική 
Αναζωογόνηση και στην Χρήση ΑΕΑ. Επιπλέον, διαθέτουν λογισµικό για την καθοδήγηση του 
χειριστή µε τον σωστό ρυθµό συµπιέσεων. 

     Με στόχο τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών στο τοµέα της εκπαίδευσης ο ∆ήµος 
Εορδαίας αποφάσισε τον εξοπλισµό των σχολικών µονάδων µε 13 Αυτόµατους Εξωτερικούς 
Απινιδωτές.  

Για τους λόγους αυτούς εκπονήθηκε η µε αριθµ. : 6/2021 µελέτη του Αυτοτελούς Τµήµατος 
Προγραµµατισµού Οργάνωσης και Πληροφορικής µε τίτλο : «Προµήθεια και τοποθέτηση 
αυτόµατων εξωτερικών απινιδωτών µετά παρελκόµενων του ∆ήµου Εορδαίας». 

 Λήψη απόφασης  

Εξ όσων εκτέθηκαν πρέπει να ληφθεί απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής αναφορικά µε την :   
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Α) Έγκριση της µε αρ: 6/2021µελέτης του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού Οργάνωσης 
και Πληροφορικής µε τίτλο : «Προµήθεια και τοποθέτηση αυτόµατων εξωτερικών απινιδωτών 
µετά παρελκόµενων του ∆ήµου Εορδαίας» . 

Β) Την αποδοχή των όρων συµµετοχής στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

Γ) Υποβολή πρότασης του ∆ήµου Εορδαίας µε τίτλο : «Προµήθεια και τοποθέτηση αυτόµατων 
εξωτερικών απινιδωτών µετά παρελκόµενων του ∆ήµου Εορδαίας» στην πρόσκληση ΑΤ10 
του προγράµµατος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας Παιδεία, Πολιτισµός, 
Τουρισµός και Αθλητισµός µε προϋπολογισµό προτεινόµενης πράξης που ανέρχεται   στο ποσό 
28.556,74 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%). 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η οικονοµική επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.. 
Όλα τα παρόντα µελή στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά. 
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Η οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της  

1.  τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 
72 του ν 3852/2020 

2. την µε αριθµ. πρωτ.  18213/29-09-2020   (Α∆Α: 681Β46ΜΤΛ6-749) και κωδικό ΑΤ10 
Πρόσκληση του προγράµµατος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», µε τίτλο : «Συντήρηση δηµοτικών 
ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών µονάδων, προσβασιµότητα ΑµΕΑ» στον Άξονα 
Προτεραιότητας  : «Παιδεία, Πολιτισµός, Τουρισµός και Αθλητισµός». 

3. την υπ'αριθµ. 10588/ 20-5-2021 εισήγηση του Αυτ. Τµ/τος Προγραµµατισµού 

                                                     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

Α) Την έγκριση της µε αρ: 6/2021 µελέτης του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού 
Οργάνωσης και Πληροφορικής µε τίτλο : «Προµήθεια και τοποθέτηση αυτόµατων εξωτερικών 
απινιδωτών µετά παρελκόµενων του ∆ήµου Εορδαίας» . 

Β) Την αποδοχή των όρων συµµετοχής στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

Γ) την έγκριση υποβολής πρότασης του ∆ήµου Εορδαίας µε τίτλο : «Προµήθεια και τοποθέτηση 
αυτόµατων εξωτερικών απινιδωτών µετά παρελκόµενων του ∆ήµου Εορδαίας» στην 
πρόσκληση ΑΤ10 του προγράµµατος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας 
"Παιδεία, Πολιτισµός, Τουρισµός και Αθλητισµός" µε προϋπολογισµό προτεινόµενης πράξης 
που ανέρχεται   στο ποσό 28.556,74 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%). 

∆) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Εορδαίας  να προβεί σε κάθε νόµιµη ενέργεια ενόψει της 
υποβολής της πρότασης χρηµατοδότησης. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  137/2021. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Ζαφειρούλα Σεβαστού.  

2. Κυριάκος Αντωνιάδης 

3. Σπόντης ∆ηµήτριος 

4. Στέφανος Μπιγγας5.  

5. Ευστάθιος Κοκκινίδης 
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