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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
 
          Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

================= 
    Από τo υπ' αριθμ. 31ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας της 
13ης Νοεμβρίου 2018. 
   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 427/2018 
 
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή κλειστής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 
Δημοτικό Σχολείο Ριζίων». 
 

Στην Ορεστιάδα, σήμερα 13 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 
19245/09.11.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.  
 Επίσης, προσκαλέστηκαν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Διαμερισμάτων (για τους οποίους 
υπήρχαν θέματα στην ημερήσια διάταξη) όπως ορίζει η παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 

Έγινε νόμιμη απαρτία, επειδή στο σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρίσκονται παρόντα είκοσι 
έξι (26), τα  εξής: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2. ΓΚΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
3. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 
5. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6. ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ – ΣΤΑΜΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ 
7. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
9. ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ – ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 10. ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 
11. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ 12. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 
13. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
15. ΓΚΑΪΔΑΤΖΗ-ΣΚΟΥΤΑΡΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 16. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
17. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 18. ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
19. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 20. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
21. ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22. ΣΙΑΦΚΑΛΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
23. ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
25. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
 

24. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
26. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI  
1.  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
3.  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
5. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

4. ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
6. ΤΖΙΩΡΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
Ο Δήμαρχος, Βασίλειος Μαυρίδης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.  
Παρόντες ήταν και όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς 

επίσης και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου 
Χαρίλαος Παλλίδης για τηv τήρηση τωv πρακτικών.  

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Γεώργιος 
Καραγιάννης, αναφερόμενος στο 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, τον 
Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας, Ιωάννη Περιστεράκη, να πάρει το λόγο. Αφού πήρε το λόγο ο 
εισηγητής ανέφερε τα εξής:  
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«Η Τεχνική Υπηρεσία με το υπ’ αριθμ. 19269/09.11.2018 έγγραφό της κατέθεσε προς έγκριση 
στο Δημοτικό Συμβούλιο την υπ’ αριθμ. 12/2018 μελέτη για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή κλειστής 
αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Ριζίων». 

Με την υπ’ αριθμ. 12/2018 μελέτη προβλέπεται  
Να κατασκευαστεί μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στα Ρίζια για να καλύψει τις ανάγκες του 

δημοτικού σχολείου Ριζίων. Η κατασκευή θα τοποθετηθεί εντός του οικοπέδου όπου στεγάζεται το 
Δημοτικό Σχολείο Ριζίων με εμβαδό 770,00 μ2 και θα καλύπτει επιφάνεια 399,785 μ2 ως εξής: 

Α) Κυρίως χώρος 329,55 μ2(19,50 χ 16,90). 
Β) Βοηθητικοί χώροι 70,24 μ2 για αποδυτήρια αρρένων, αποδυτήρια θηλέων, κυλικείο, wc και 

χωλ.  
Γ) Η κατασκευή θα έχει και υπόγειο χώρο 40,29 μ2 για ανάγκες λεβητοστασίου και 

μηχανοστασίου.  
Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, η οροφή θα είναι μεταλλική 

και η επικάλυψη αυτής με πάνελ.  
Η εξωτερική τοιχοποιία θα είναι με οπτοπλινθοδομή (9χ19χ24) και η εσωτερική δρομική 

(6χ9χ19). Τα εξωτερικά και εσωτερικά κουφώματα θα είναι αλουμινίου.  
Τα επιχρίσματα θα είναι τριών στρώσεων και οι χρωματισμοί των εσωτερικών χώρων θα είναι 

από πλαστικό και των εξωτερικών πλαστικό τύπου RELIEF, οι δε οροφές από υδρόχρωμα. 
 Ο κυρίως χώρος θα επιστρωθεί με αθλητικό δάπεδο. Τα υπόλοιπα δάπεδα θα επιστρωθούν με  

κεραμικά πλακίδια και στους χώρους υγιεινής θα επενδυθούν οι τοίχοι με πλακίδια πορσελάνης. 
Επίσης θα γίνει διαμόρφωση του αύλειου χώρου με πλακοστρώσεις φυσικής πέτρας. 
Θα γίνει προμήθεια μιας  μπασκέτας (ζεύγος) και εγκατάσταση για πετοσφαίριση.  
Ακόμη θα γίνει πλήρης υδραυλική εγκατάσταση-αποχέτευση ακαθάρτων-αποχέτευση ομβρίων-

κεντρική θέρμανση-εγκατάσταση πυροπροστασίας-ηλεκτρική εγκατάσταση και κατασκευή 
αλεξικέραυνου για την άρτια λειτουργία του κτιρίου.  

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των 
επιβλεπόντων. 

Το κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσόν των 510.032,00 € εκ των οποίων 98.715,87 € είναι για 
το Φ.Π.Α. » 

Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από τη διαλογική συζήτηση λαβών υπόψη του την εισήγηση του 

Αντιδημάρχου, την υπ’ αριθ. 25/23.04.2018 πρόσκληση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 – 2020, το υπ’ αριθμ. 19269/09.11.2018 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Ορεστιάδας και την υπ’ αριθμ. 12/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

 
ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ                                 

================== 
1. Την έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2018 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας για την εκτέλεση του έργου 

με τίτλο: «Κατασκευή κλειστής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Ριζίων», 
συνολικού προϋπολογισμού 510.032,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

 
 

Κατά τη διάρκεια της ψήφισης του θέματος απουσίαζαν από την αίθουσα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  
Γκακίδης, Γεωργίου, Ουζουνίδης, Μουτουσίδης και Γκαϊδατζή. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 427/2018. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
Ακριβές απόσπασμα 
Ο Δήμαρχος Δήμου Ορεστιάδας 
 
 
 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ  
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