
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αριθµ. απόφ.138/2021 

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) Την τεκµηρίωση σκοπιµότητας εκπόνησης της µελέτης του έργου µε τίτλο : 

«ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΤΟΥ 

«ΜΠΟ∆ΟΣΑΚΕΙΟΥ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ»  β) 

την έγκριση του Φακέλου Έργου µε τίτλο : «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΤΟΥ «ΜΠΟ∆ΟΣΑΚΕΙΟΥ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» γ) την Αποδοχή των όρων συµµετοχής του ∆ήµου 

Εορδαίας  στο πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και έγκριση υποβολής πρότασης του ως άνω έργου στο πρόγραµµα 

και ειδικότερα στην πρόσκληση ΑΤΟ9 µε τίτλο πρόσκλησης : «Ωρίµανση έργων και 

δράσεων για την υλοποίηση του Προγράµµατος» στον Άξονα Προτεραιότητας : « Πολιτική 

Προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια»  

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

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

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

2. Ζαφειρουλα Σεβαστού 

3. Κυριάκος Αντωνιάδης 

2. Αθηνά Τερζοπουλου 

3. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 

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'αριθµ10620/ 20-5-2021 εισήγηση του Αυτ. Τµ/τος 

προγραµµατισµού στην οποία αναφέρονται τα εξής : 

 " Ο Υπουργός εξέδωσε την µε αριθµ.πρωτ. 14577/24-07-2020   (Α∆Α:Ψ6ΘΞ46ΜΤΛ6-1ΩΕ) και 

κωδικό ΑΤ09 Πρόσκληση του προγράµµατος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», µε τίτλο: «Ωρίµανση 

έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράµµατος»  

∆ικαιούχοι – Προθεσµία-Επιλεξιµότητα δαπανών – Χρηµατοδότηση  

∆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 µε 

ένα κύριο ΥΠΟΕΡΓΟ ως εξής : ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1Ο : «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΤΟΥ «ΜΠΟ∆ΟΣΑΚΕΙΟΥ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ 

ΣΟΒΑΡΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ  ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ»  µε συνολικό προϋπολογισµό 427.361,54  

ευρώ (µε Φ.Π.Α. 24%). 

Σύντοµη περιγραφή φυσικού αντικειµένου-Σκοπιµότητα εκπόνησης 

Βόρειο-δυτικά της πόλης της Πτολεµαΐδας του ∆ήµου Εορδαίας, σε απόσταση περί τα 

1.220,00µ νότια του Μποδοσάκειου Νοσοκοµείου, βρίσκεται 2οροφο κτίριο γνωστό σαν 

πρώην Βίλλα Λεσγίδη, το οποίο βρίσκεται  στο υπ΄αρ.1023 αγροτεµάχιο, έκτασης 
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4.851,13m2. Το κτίριο αυτό ανήκει ιδιοκτησιακά στη ∆ΕΥΑΕ και έχουν δενεργηθούν όλες οι 

διαδικασίες παραχώρησης στο ∆ήµο Εορδαίας για την αξιοποίησή του ενόψει της υποβολής 

πρότασης χρηµατοδότησης.  

Για τον λόγο αυτό εκπονήθηκε πλήρης φάκελος µελέτης για την ωρίµανση  του ως έργου. 

Αντικείµενου  του έργου αποτελεί η αναµόρφωση και η ανακατασκευή του υφισταµένου 

διώροφου κτιρίου µε υπόγειο, σε Κέντρο Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας Συγγενών και Ασθενών µε 

Σοβαρά Νοσήµατα.  

Με την κατασκευή του εν λόγω έργου σκοπείται  η αξιοποίηση από τον ∆ήµο, του 

υπάρχοντος 2ορόφου κτιρίου, που βρίσκεται κοντά στο Μποδοσάκειο Νοσοκοµείο, και η 

µετατροπή του σε ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ & ΑΣΘΕΝΩΝ µε 

ΣΟΒΑΡΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ανθρώπων που δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν οικονοµικά, που είναι 

όµως υποχρεωµένοι λόγω της ασθένειας να µεταβούν για εξετάσεις ή νοσηλεία στο 

Μποδοσάκειο Νοσοκοµείο, από περιοχές εκτός του ∆ήµου Εορδαίας, και παράλληλα η 

παροχή ψυχολογικής στήριξης αυτών (συγγενών και ασθενών), προκειµένου να µπορέσουν 

να συνεχίσουν τη ζωή τους µε τα νέα πλέον δεδοµένα αυτής. 

Ειδικότερα µε το έργο αυτό σκοπείται : 

• Η ανακατασκευή  και διαµόρφωση υφισταµένου 2ορόφου κτιρίου 

• Η ένταξη των κατασκευασµένων υπερβάσεων στο άρθρο 114 του Ν.4495 /2017 (περί  

Αυθαιρέτων Κατασκευών Ακινήτων ∆ηµοσίου Ενδιαφέροντος),   

• Η κατασκευή προσθήκης κεντρικού εξωτερικού κλιµακοστασίου µε ανελκυστήρα, 

προκειµένου να υπάρξει αυτονοµία στην λειτουργία των ορόφων του κτιρίου και η 

κατάλληλη πρόσβαση για άτοµα ΑΜΕΑ.  

Το ΚΕΝΤΡΟ  που θα κατασκευασθεί θα διαθέτει : 

• Τέσσερις (4) αυτόνοµους χώρους φιλοξενίας αυτών   

• Τραπεζαρία & χώρο Κουζίνας  

• Καθιστικό µε χώρο Βιβλιοθήκης   

• Χώρος Γραφείου του Κέντρου  

• Εξωτερικό Κλιµακοστάσιο µε ανελκυστήρα   

• Υπόγειοι Βοηθητικοί   

 Σύµφωνα µε τον φάκελο της  µελέτης θα απαιτηθούν οι  
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Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ 

ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

1 

Τοπογραφική Αποτύπωση 

γηπέδου και  υφισταµένων 

εγκαταστάσεων εντός αυτού. 

Κατ’ εκτίµηση 

5.000,00 

2 Γεωτεχνική µελέτη ΠΙΝΑΚΙΟ 35.651,64 

3 

Μελέτη εφαρµογής 

Ανακατασκευής, ∆ιαµόρφωσης & 

Προσθήκης 2όροφης κτιριακής 

εγκατάστασης  

ΠΙΝΑΚΙΟ 200.589,80 

4 

Μελέτη εφαρµογής διαµόρφωσης 

υπαιθρίου χώρου  
ΠΙΝΑΚΙΟ 58.451,09 

 

 ΣΥΝΟΛΟ 

  
299.692, 

 

Απρόβλεπτα 

(παρ. 8α άρθρου 53 Ν. 4412/2016) 
44.953,88 

 ΣΥΝΟΛΟ 344.646,40 

 Φ.Π.Α. 24% 82.715,14 

 ΣΥΝΟΛΟ 427.361,54 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της πράξης σύµφωνα µε τον Φάκελο Έργου  ανέρχεται στο ποσό  

427.361,54  ευρώ (µε Φ.Π.Α. 24%) για τις ως άνω απαιτούµενες µελέτες που πρέπει να 

εκπονηθούν για το κτίριο αυτό . 

Λήψη απόφασης  

Εξ όλων όσων εκτέθηκαν εισηγούµαστε τη λήψη απόφασης για την  

Α) Την τεκµηρίωση σκοπιµότητας εκπόνησης της µελέτης του έργου µε τίτλο : «ΚΕΝΤΡΟ 

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΤΟΥ «ΜΠΟ∆ΟΣΑΚΕΙΟΥ» 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ»  Β) την έγκριση του 

Φακέλου Έργου µε τίτλο : «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ 
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ΑΣΘΕΝΩΝ, ΤΟΥ «ΜΠΟ∆ΟΣΑΚΕΙΟΥ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» Γ) την Αποδοχή των όρων συµµετοχής του ∆ήµου Εορδαίας  στο πρόγραµµα 

Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και έγκριση 

υποβολής πρότασης του ως άνω έργου στο πρόγραµµα και ειδικότερα στην πρόσκληση 

ΑΤΟ9 µε τίτλο πρόσκλησης : «Ωρίµανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του 

Προγράµµατος» στον Άξονα Προτεραιότητας : « Πολιτική Προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας-

Τεχνική Βοήθεια»  

∆) Εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου να προβεί σε κάθε νόµιµη ενέργεια ενόψει της υποβολής της 

πρότασης χρηµατοδότησης." 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η οικονοµική επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά. 

Όλα τα παρόντα µελή στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά. 

                                                                        Αριθµ. απόφ.138/2021 

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. 14577/24-07-2020   (Α∆Α:Ψ6ΘΞ46ΜΤΛ6-1ΩΕ) και κωδικό ΑΤ09 

Πρόσκληση του προγράµµατος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», µε τίτλο: «Ωρίµανση έργων και 

δράσεων για την υλοποίηση του Προγράµµατος»  

3. την υπ'αριθµ10620/20-5-2021 εισήγηση του Αυτ. Τµ/τος Προγραµµατισµού 

                                                                         Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

Α) Την τεκµηρίωση σκοπιµότητας εκπόνησης της µελέτης του έργου µε τίτλο : «ΚΕΝΤΡΟ 

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΤΟΥ «ΜΠΟ∆ΟΣΑΚΕΙΟΥ» 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ»  

 Β) την έγκριση του Φακέλου Έργου µε τίτλο : «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΤΟΥ «ΜΠΟ∆ΟΣΑΚΕΙΟΥ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ»  

Γ) την αποδοχή των όρων συµµετοχής του ∆ήµου Εορδαίας  στο πρόγραµµα Ανάπτυξης 

και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και έγκριση υποβολής 

πρότασης του ως άνω έργου στο πρόγραµµα και ειδικότερα στην πρόσκληση ΑΤΟ9 µε τίτλο 

πρόσκλησης : «Ωρίµανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράµµατος» 
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στον Άξονα Προτεραιότητας : « Πολιτική Προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας-Τεχνική 

Βοήθεια»  

∆) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Εορδαίας  να προβεί σε κάθε νόµιµη ενέργεια ενόψει της 

υποβολής της πρότασης χρηµατοδότησης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  138/2021. 

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

                              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 Μπιγγας  

5. Ευστάθιος Κοκκινίδης 
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