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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 364/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  43ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 30-12-2021 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, δια 
περιφοράς (µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 29498/24-12-2021 πρόσκληση 
του Αντιπροέδρου  που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν. 
3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 
11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 
76), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. 
∆1α/Γ.Π. οικ 72486/9-11-2021), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας 
διάταξης:               
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση της µε αρ. 19/2021 µελέτης της προµήθειας  εξοπλισµού του έργου: «Κατασκευή  Χώρων Κέντρου 
∆ιηµέρευσης-Ηµερήσιας  φροντίδας ατόµων µε ειδικές  ανάγκες και στέγης υποστηριζόµενης διαβίωσης 
ατόµων µε νοητική υστέρηση στο ∆ήµο Εορδαίας» 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω 
µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. Σπόντης ∆ηµητριος 
5. ∆ηµήτρης Καρακασίδης 
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. Στέφανος Μπίγγας 
 
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Ο Αντιπρόεδρος,  αναφερόµενος στο ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την 
υπ’αριθµ 29404/22-12-2021 εισήγηση του Αυτ/λους Τµήµατος Προγραµµατισµού στην οποία αναφέρονται τα 
εξής: 
«ΘΕΜΑ : « Έγκριση της µε αρ. 19/2021 µελέτης της προµήθειας  εξοπλισµού του έργου: «Κατασκευή  Χώρων 
Κέντρου ∆ιηµέρευσης-Ηµερήσιας  φροντίδας ατόµων µε ειδικές  ανάγκες και στέγης υποστηριζόµενης 
διαβίωσης ατόµων µε νοητική υστέρηση στο ∆ήµο Εορδαίας» 
 Ιστορικό 

  Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας εξέδωσε την µε  Α.Π. 
1205/3-4-2017 Πρόσκληση και στη συνέχεια την τροποποίησή της  µε Α.Π. 1823 / 25/05/2017 µε Κωδικό 40 
του φορέα  2040114-ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ για την 
υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 (Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέµηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)), που  συγχρηµατοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ε.Π. ∆υτική Μακεδονία 2014-20 (κωδ. 10. 

Στα πλαίσια της άνω πρόσκλησης ο δήµος Εορδαίας, υπέβαλε πρόταση µε τίτλο : «Κατασκευή χώρων 
Κέντρου ∆ιηµέρευσης-Ηµερήσιας Φροντίδας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες και Στέγης Υποστηριζόµενης 
∆ιαβίωσης Ατόµων µε Νοητική Υστέρηση στο ∆ήµο Εορδαίας» µε Κωδικό ΟΠΣ 5008015 στον Άξονα της 

ΑΔΑ: ΩΜΜΝΩΡ6-Ε1Ψ



 2

Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης 
(ΕΤΠΑ), σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 127/2017 (Α∆Α:Ω4Λ5ΩΡ6-14Α) Α.∆.Σ. Εορδαίας. 
 Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης εξέδωσε την υπ’ αριθ. : 4519/24-11-2017 (Α∆Α:7ΜΝΕ7ΛΨ-ΙΤ7) απόφαση 
ένταξης της ως άνω πράξης στο προαναφερθέν Επιχειρησιακό πρόγραµµα µε κωδικό ΜΙS 5008015 και µε 
συνολική δηµόσια δαπάνη 3.712.877,60 ευρώ. Μετά τη δηµοπράτηση του κυρίως κατασκευαστικού Υ/Ε 1 
και αφού ακολούθησε τροποποίηση της Απόφασης ένταξης µετά και την υπογραφή σύµβασης του Υ/Ε1, οι 
προϋπολογισµοί των υποέργων διαµορφώθηκαν ως εξής:  
α) Υποέργο 1ο : «Κατασκευή χώρων Κέντρου ∆ιηµέρευσης-Ηµερήσιας Φροντίδας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες 
και Στέγης Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης Ατόµων µε Νοητική Υστέρηση στο ∆ήµο Εορδαίας», συνολικού  
ποσού 1.362.579,38 ευρώ   
β) Υποέργο 2ο : «Παραλλαγή δικτύων ΟΚΩ(∆ΕΥΑΕ)», συνολικού ποσού 4.324,77 ευρώ  
γ) Υποέργο 3ο : «Παραλλαγή δικτύων ΟΚΩ(∆ΕΤΗΠ)»,συνολικού προϋπολογισµού  57.871,23 ευρώ  
δ) Υποέργο 4ο : «Παραλλαγή δικτύων ΟΚΩ(∆ΕΗ)», συνολικού προϋπολογισµού  25.420,00 ευρώ  
ε) Υποέργο 5ο : «Παραλλαγή δικτύων ΟΚΩ(ΟΤΕ), σύνδεση µε κόµβο ΜΑΝ Πτολεµαΐδας ∆. Εορδαίας », 
συνολικού προϋπολογισµού  9.631,08 ευρώ  
στ) Υποέργο 6ο : «Προµήθεια  εξοπλισµού του έργου “Κατασκευή  Χώρων Κέντρου ∆ιηµέρευσης-Ηµερήσιας  
φροντίδας ατόµων µε ειδικές  ανάγκες και στέγης υποστηριζόµενης διαβίωσης ατόµων µε νοητική υστέρηση 
στο ∆ήµο Εορδαίας”», συνολικού προϋπολογισµού  388.736,28 ευρώ  
ζ) Υποέργο 7ο : «Παραλλαγή δικτύων ΟΚΩ(ΟΤΕ)», σύνδεση µε δίκτυο ΟΤΕ συνολικού προϋπολογισµού  
9.671,27 ευρώ  
Η κατασκευή του Υ/Ε 1 έχει προχωρήσει ικανοποιητικά και βαίνει προς ολοκλήρωση. Τα Υ/Ε που αφορούν 
τη σύνδεση του κτιρίου µε τα δίκτυα ΟΚΩ επίσης βαίνουν προς ολοκλήρωση. Κατά συνέπεια θα πρέπει να 
προβούµε στις απαραίτητες διαδικασίες που αφορούν  την εκτέλεση του Υ/Ε 6 που είναι η προµήθεια του 
εξοπλισµού του Κέντρου ∆ιηµέρευσης αλλά και της Στέγης Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης, έτσι ώστε όταν 
ολοκληρωθεί το κατασκευαστικό κοµµάτι να είναι δυνατή η τοποθέτηση του εξοπλισµού, για να καταστεί 
λειτουργική η ως άνω δοµή.  
Για το λόγο αυτό η ΜΟ∆ Α.Ε. (ΜΟΝΑ∆Α ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.) µε την µε Α.Π. 4587/21/ΓΕΠ/ΜΒ/δκ/ 16-9-21 ανέθεσε στην κ. Εµµανουήλ Μαρία 
Πολιτικό Μηχανικό το έργο «Παροχής εξειδικευµένης υποστήριξης σε δικαιούχους ενταγµένων έργων 
του ΕΠ Περιφέρειας  ∆υτικής Μακεδονίας».  Η ως άνω υποστήριξη έχει σα στόχο την επιτάχυνση της 
υλοποίησης  των έργων µε σκοπό την έγκαιρη απορρόφηση των διατιθέµενων πόρων. Ειδικότερα για το ∆. 
Εορδαίας αφορά στη σύνταξη-επικαιροποίηση Τευχών ∆ιακήρυξης για το έργο µε κωδικό ΟΠΣ 5008015, 
Υ/Ε6 «Προµήθεια εξοπλισµού του έργου “Κατασκευή χώρων Κ∆ΗΦ ΑΜΕΑ και ΣΥ∆ ατόµων µε νοητική 
στέρηση στο ∆. Εορδαίας”.  Ακολούθως  η κ. Εµµανουήλ µε Α.Π. 26751/24-11-21 διαβίβασε στο ∆. Εορδαίας 
µέρος των τευχών δηµοπράτησης τα οποία αφού ελέγχθηκαν αρµοδίως, ζητήθηκε από την κ. Εµµανουήλ να 
προστεθούν συµπληρωµατικά στοιχεία σε κάποια από τα είδη του εξοπλισµού για το αρτιότερο τεχνικά των 
ειδών της µελέτης. Η κ. Εµµανουήλ µε Α.Π. 28458/13-12-21 µας διαβίβασε εκ νέου τα διορθωµένα τεύχη της 
προαναφερόµενης µελέτης, τα οποία θεωρήθηκαν αρµοδίως από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆. 
Εορδαίας. 
Στα πλαίσια της δέουσας διαδικασίας για τα ενταγµένα στο ΕΣΠΑ έργα, «Προέγκρισης  ∆ηµοπράτησης»,  
απαιτείται η θεώρηση και έγκριση της µελέτης από το Φορέα Υλοποίησης του έργου, δηλαδή την Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆. Εορδαίας. 
Εισηγητικό  
Εξ όλων όσων εκτέθηκαν εισηγούµαστε τη λήψη απόφασης περί έγκρισης της µελέτης µε αριθ. 19/2021 που 
αφορά : «Προµήθεια  εξοπλισµού του έργου “Κατασκευή  Χώρων Κέντρου ∆ιηµέρευσης-Ηµερήσιας  
φροντίδας ατόµων µε ειδικές  ανάγκες και στέγης υποστηριζόµενης διαβίωσης ατόµων µε νοητική 
υστέρηση στο ∆ήµο Εορδαίας”», συνολικού προϋπολογισµού  388.736,28 ευρώ,  
σύµφωνα µε τις διαδικασίες που τηρούνται από την Ε.Υ.∆. της Π.∆.Μ., η θετική έκβαση του αιτήµατος 
προέγκρισης δηµοπράτησης, συναρτάται και εξαρτάται από την έγκριση της εν λόγω µελέτης που απαρτίζεται 
από τα σχετικά  τεύχη δηµοπράτησης,  από το αρµόδιο όργανο.  
 Ως εκ τούτου, σύµφωνα µε τη διαδικασία προέγκρισης δηµοπράτησης της  εν λόγω προµήθειας, 
προκειµένου να έχει θετική έκβαση, λόγω του απαιτητού και υποχρεωτικού από τις διαδικασίες ελέγχου του 

ΑΔΑ: ΩΜΜΝΩΡ6-Ε1Ψ



 3

Ε.Π. ΕΣΠΑ, της ύπαρξης απόφασης αρµοδίου οργάνου περί έγκρισης της  εν λόγω µελέτης και τευχών 
δηµοπράτησης,  εισηγούµαστε τη λήψη σχετικής απόφασης.» 
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά 
Όλα τα παρόντα µέλη ψήφισαν µέσω e – mail θετικά επί των ανωτέρω. 

 
Αριθµ. Απόφ. 364/2021 

 
                                               Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2010 
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/κε και ισχύει  
3. την  υπ’αριθµ. 29404/22-12-2021 εισήγηση του Αυτ/λους Τµήµατος Προγραµµατισµού 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Εγκρίνει την υπ’αριθµ.19/2021 µελέτη & τα σχετικά  τεύχη δηµοπράτησης της προµήθειας µε τίτλο : 
«Προµήθεια  εξοπλισµού του έργου ‘Κατασκευή  Χώρων Κέντρου ∆ιηµέρευσης-Ηµερήσιας  φροντίδας 
ατόµων µε ειδικές  ανάγκες και στέγης υποστηριζόµενης διαβίωσης ατόµων µε νοητική υστέρηση στο ∆ήµο 
Εορδαίας’», συνολικού προϋπολογισµού  388.736,28 ευρώ , χρηµατοδότηση από το  Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ε.Π. ∆υτική Μακεδονία 2014-20 (κωδ. 10), µε Κωδικό ΟΠΣ 5008015 στον 
Άξονα της Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση της φτώχειας και κάθε 
διάκρισης» (ΕΤΠΑ). 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 364/2021  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 

2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
3. ∆ηµήτριος Σπόντης 
4. ∆ηµήτριος Καρακασίδης  
5. Ευστάθιος Κοκκινίδης 
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