
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αριθµ. απόφ.139/2021 

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: 

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

Θέµα :   Έγκριση του Φακέλου Έργου µε τίτλο : « ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ TOY ΚΤΙΡΙΟΥ 157 ΤΗΣ 

ΠΡΩΗΝ ΑΕΒΑΛ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΓΝΙΤΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆. ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» β) 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 ΑΤΟ14 µε τίτλο αυτής: «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 

2021» , στον Άξονα Προτεραιότητας: « Παιδεία, Πολιτισµός, Τουρισµός και Αθλητισµός » 

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

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 

4. Σπόντης ∆ηµήτριος 

5. Στέφανος Μπίγγας 

 

ΑΔΑ: ΨΑ9ΒΩΡ6-ΥΒΧ



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 10618/ 20-5-2021 εισήγηση του Αυτ. Τµ/τος 

προγραµµατισµού στην οποία αναφέρονται τα εξής : 

 " Ο Υπουργός εξέδωσε την µε αριθµ.πρωτ.: 20003/27-10-2020  (Α∆Α:68Ν346ΜΤΛ6-ΧΤ∆) και 

κωδικό ΑΤ14 Πρόσκληση του προγράµµατος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», µε τίτλο: «Ελλάδα 1821-

Ελλάδα 2021» , στον Άξονα Προτεραιότητας  « Παιδεία, Πολιτισµός, Τουρισµός και 

Αθλητισµός » 

∆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 

Φάκελο Έργου  και µε ένα κύριο ΥΠΟΕΡΓΟ ως εξής : ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1Ο :  « ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 

TOY ΚΤΙΡΙΟΥ 157 ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΕΒΑΛ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΓΝΙΤΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ∆. 

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ»,   συνολικού προϋπολογισµού   499.585,13  (Φ.Π.Α  

Σύντοµη περιγραφή φυσικού αντικειµένου της πράξης : 

Αντικείµενο του έργου αποτελεί η αναµόρφωση και η ανακατασκευή του υφισταµένου κτιρίου 

µε τον αριθµό 157 της πρώην ΑΕΒΑΛ το οποίο βάσει του κεντρικού σχεδιασµού µετατρέπεται 

σε Μουσείο, µε βάση το ακόλουθο κτιριολογικό πρόγραµµα: 

• Χώρος εισόδου – υποδοχής στη θέση που βρίσκεται σήµερα η κεντρική είσοδος του 

κτιρίου, στο µέσον την µεγάλης νότιας πλευράς του µικρού κτιρίου 

• ∆ιαµόρφωση κατάλληλα της κατακόρυφης επικοινωνίας µε προσθήκη ανελκυστήρα 

προσώπων 

• ∆ιαµόρφωση του δεύτερου επιπέδου του µεγαλύτερου κτιρίου επιφάνειας 503,74µ², σε 

εκθεσιακό χώρο. 
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• ∆ιαµόρφωση του δεύτερου επιπέδου του µικρότερου κτιρίου επιφάνειας 206,74µ², σε 

χώρους γραφείων, χώρους προβολών, βιβλιοθήκη και χώρους υγιεινής. 

• ∆ιαµόρφωση του πρώτου επιπέδου και των δύο κτιρίων επιφάνειας 503,74µ², σε χώρους 

εργαστηρίων, αποθηκευτικούς χώρους, χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων και χώρους 

υγιεινής. 

Σκοπός του έργου αυτού είναι: 

• η µετατροπή υφισταµένου κτιρίου της πρώην ΑΕΒΑΛ σε Μουσείο Λιγνίτη-Ενέργειας, 

µε παράλληλη δηµιουργία ενός πρότυπου κτιρίου εξοικονόµησης ενέργειας και 

περιβαλλοντικής ευαισθησίας, σχεδιασµένου µε βιοκλιµατικά κριτήρια, λαµβανοµένου 

υπόψη ότι : 

• η θεµατολογία του Μουσείου θα είναι: εκτός της ιστορικής διαδροµής της χρήσης του 

λιγνίτη ως πηγή ενέργειας και η µετάβαση από την εποχή αυτή στην εποχή των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µε στόχο την προστασία της οικολογικής ισορροπίας και 

της ποιότητας ζωής, ώστε να εξασφαλίζεται η βιώσιµη ανάπτυξη.  

Με την µετατροπή του κτιρίου 157 της ΑΕΒΑΛ σε Μουσείο Λιγνίτη – Ενέργειας και την 

παράλληλη αναµόρφωσή του σε πρότυπο κτίριο εξοικονόµησης ενέργειας και 

περιβαλλοντικής ευαισθησίας που θα ενισχύσει το τουριστικό του προφίλ, ο ∆ήµος Εορδαίας 

φιλοδοξεί να βαδίσει στη νέα εποχή της καινοτοµίας, των νέων τεχνολογιών, της ορθολογικής 

χρήσης της ενέργειας και της αξιοποίησης εναλλακτικών πηγών ενέργειας ως κέντρο 

ενεργειακών εξελίξεων. 

Για την υλοποίηση του εν λόγω έργου ανακατασκευής της υφιστάµενης κτιριακής 

εγκατάστασης του κτιρίου 157 της πρώην ΑΕΒΑΛ και τον µετασχηµατισµό της σε Μουσείο 

Λιγνίτη – Ενέργειας, του ∆ήµου Εορδαίας, όπως αυτό περιγράφτηκε ανωτέρω, απαιτείται: 

• Η ολοκλήρωση συγκεκριµένων ενεργειών 

• Η εκπόνηση µιας σειράς απαιτουµένων µελετών, καθώς και 

• Η ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών νοµιµοποίησης και αδειοδότησής του. 

Πρόκειται για τη διαδικασία ωρίµανσης του έργου και χωρίζεται σε 3 στάδια. 

α)  Στάδιο1ο  εκπόνησης οριστικής µελέτης 

β)  Στάδιο 2ο  λήψης αδειοδοτήσεων 

γ)  Στάδιο3ο  εκπόνησης µελέτης εφαρµογής 
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Οι  απαιτούµενες για την ωρίµανση των έργων µελέτες µαζί µε τις προεκτιµούµενες αµοιβές 

είναι οι ακόλουθες  

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α- ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  

Α.1 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  

Α.2 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ  

Α.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕ   

Α.4 ΕΚ∆ΟΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 

Β- ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Β.1 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  

Β.2 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ  

Β.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕ   

Γ- ΣΤΑ∆ΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

  

Γ.1 ΤΕΥΧΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Γ.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΑΥ - ΦΑΥ 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Α. ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  

1. Κτιριακές µελέτες ΠΙΝΑΚΙΟ 103.426,72 

2. Μελέτη περιβάλλοντος χώρου ΠΙΝΑΚΙΟ 4.553,15 

3. Εγκαταστάσεις ΑΠΕ ΠΙΝΑΚΙΟ 5.688,00 

4. Έκδοση Οικοδοµικής Άδειας ΠΙΝΑΚΙΟ 7.362,00 
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ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑ∆ΙΟΥ Α 121.029,87 

Β. ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

1. Κτιριακές µελέτες ΠΙΝΑΚΙΟ 165.482,81 

2. Μελέτη περιβάλλοντος χώρου ΠΙΝΑΚΙΟ 18.212,61 

3. Εγκαταστάσεις ΑΠΕ ΠΙΝΑΚΙΟ 5.688,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑ∆ΙΟΥ Β 189.383,42 

Γ. ΣΤΑ∆ΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

1. Τεύχη ∆ηµοπράτησης ΠΙΝΑΚΙΟ 34.633,55 

2. Σύνταξη ΣΑΥ - ΦΑΥ  ΠΙΝΑΚΙΟ 5.263,36 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑ∆ΙΟΥ Γ 39.926,91 

 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑ∆ΙΩΝ Α, Β ΚΑΙ Γ 350.340,20 

Απρόβλεπτα  

(παρ. 8α άρθρου 53 Ν. 4412/2016) 
52.551,03 

 ΣΥΝΟΛΟ 402.891,23 

Φ.Π.Α. 24% 96.693,90 

ΣΥΝΟΛΟ  499.585,13 

 

 Ο συνολικός προϋπολογισµός της εν λόγω αίτησης χρηµατοδότησης ανέρχεται στο ποσό των 
499.585,13 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%), ενώ ο προϋπολογισµός κατασκευής του 
έργου ανέρχεται στο ποσό των 3.315.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%). 

Λήψη απόφασης  
Εξ όλων όσων εκτέθηκαν εισηγούµαστε τη λήψη απόφασης για την  
Α) Την έγκριση του Φακέλου Έργου µε τίτλο :« ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ TOY ΚΤΙΡΙΟΥ 157 ΤΗΣ 

ΠΡΩΗΝ ΑΕΒΑΛ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΓΝΙΤΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆. ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» Β) αποδοχή των όρων 
συµµετοχής του ∆ήµου Εορδαίας στο πρόγραµµα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» της ως άνω πράξης 
και έγκριση υποβολής  πρότασης και ειδικότερα στην πρόσκληση ΑΤ14, στον Άξονα 
Προτεραιότητας : « Παιδεία, Πολιτισµός, Τουρισµός και Αθλητισµός» µε τίτλο πρόσκλησης 
: « Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021», συνολικού προϋπολογισµού,  499.585,13 ευρώ 
(Φ.Π.Α.24%) 
∆) 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. 
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                                                                         Αριθµ. απόφ.139/2021 

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.: 20003/27-10-2020  (Α∆Α:68Ν346ΜΤΛ6-ΧΤ∆) και κωδικό ΑΤ14 

Πρόσκληση του προγράµµατος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 

3. την υπ'αριθµ 10618/20-5-2021 εισήγηση του Αυτ. Τµ/τος Προγραµµατισµού 

                                                          Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

1.Την έγκριση του Φακέλου Έργου µε τίτλο :« ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ TOY ΚΤΙΡΙΟΥ 157 ΤΗΣ 

ΠΡΩΗΝ ΑΕΒΑΛ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΓΝΙΤΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆. ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ»  

2. ΤΗΝ  αποδοχή των όρων συµµετοχής του ∆ήµου Εορδαίας στο πρόγραµµα « ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ» της ως άνω πράξης και έγκριση υποβολής  πρότασης και ειδικότερα στην 

πρόσκληση ΑΤ14, στον Άξονα Προτεραιότητας : « Παιδεία, Πολιτισµός, Τουρισµός και 

Αθλητισµός» µε τίτλο πρόσκλησης : « Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021», συνολικού 

προϋπολογισµού,  499.585,13 ευρώ (Φ.Π.Α.24%) 

3.Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Εορδαίας , ως νόµιµος εκπρόσωπος του ∆ήµου ,  να προβεί σε 

κάθε νόµιµη ενέργεια ενόψει της υποβολής της πρότασης χρηµατοδότησης 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  139/2021. 

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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