
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
---------------------------------- 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
  Α̟ό το ̟ρακτικό της 10ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
   Πτολεµαΐδα  σήµερα  13- 7- 2016  ηµέρα  Τετάρτη  και  ώρα 7 

µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
µετά την υ̟. αριθµ. 23087/7-07-2016  ̟ρόσκληση του  Προέδρου κ. 
Γεωργίου Θεοδοσιάδη η ο̟οία ε̟ιδόθηκε στον καθένα α̟ό τους 
συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  στην ο̟οία ̟ρόσκληση 
̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω θέµατα: 
  ……………………………………………………………………………………….. 
Εγκρίθηκε η ̟αράταση ̟ροθεσµίας ̟εράτωσης εργασιών για το 
έργο « ∆ίκτυο διασύνδεσης ταµιευτήρα φράγµατος µε το 
υφιστάµενο αρδευτικό δίκτυο Μηλοχωρίου» µε αριθµ.. µελέτης 
22/2013.   
…………………………………………………………………………… 
      
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ               
                                                       

1.  Κατσίδης Ευστάθιος 1 Σίσσιος Μιχαήλ 
2.  Τσοκτουρίδης Ιωάννης 2 Ιορδανίδης  Φώτιο 
3 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 3 Καϊδης Απόστολος 
4 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος  4 Κατσίνας Χρήστος 
5 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 5 Καραφουλίδης Ανέστης 
6 Βύρλιος Μάρκος 6 Παπάς Ευθύµιος 
7 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 7 Ανδρεάδης Κωνσταντίνος 
8 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 8 Μίχος Κωνσταντίνος 
9 Αριστερίδης Ιωάννης  9 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
10 Χαϊτίδης Γεώργιος 10 Ζαραφίδης ∆ηµήτριος 
11 Κάλφας Γεώργιος 11 Ανδρονικίδου Ιωάννα 

    12 Σπενδαµίδης Γεώργιος   
13 Κοκκινίδης Γεώργιος 
14 Κύρκα Μαρία 
15 Βρυζίδου Παρασκευή 
16 Μπίγγας Στέφανος 
17 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 
18 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
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19 Τσολακίδης Ισαάκ 
20 Καραϊσκος Γεώργιος 

    21 Απαζίδου Σοφία 
22 Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία 

                                          
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
              Ο  ∆ήµαρχος   κ. Σάββας  Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών. 
…………………………………………………………………………… 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,  
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Πύργων, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου 
Μηλοχωρίου, Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, 
Μαυρο̟ηγής, Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και 
ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν 
και ̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
………………………………………………………………………………………… 
Εδώ α̟οχωρούν  οι ∆Σ    Σοφία Α̟αζίδου  &   Μαρία Κύρκα. 
…………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο  στον Αντιδήµαρχο κ. 
Κων/νο Πολυχρονίδη ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης έθεσε υ̟όψη του συµβουλίου  την υ̟’ αριθ.  
3414/19-2-2016 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών υ̟ηρεσιών 
τµήµατος έργων  σχετικά µε την ̟αράταση ̟ροθεσµίας ̟εράτωσης 
εργασιών του έργου «∆ίκτυο διασύνδεσης ταµιευτήρα 
φράγµατος µε το υφιστάµενο αρδευτικό δίκτυο Μηλοχωρίου» 
µε αριθµ. µελέτης 22/2013  το ̟εριεχόµενο της ο̟οίας έχει ως εξής : 
Πρόκειται για το έργο «∆ίκτυο διασύνδεσης ταµιευτήρα 
φράγµατος µε το υφιστάµενο αρδευτικό δίκτυο Μηλοχωρίου» 
του ∆ήµου Εορδαίας  µε αριθµ. µελέτης 22/2013 , ̟ροϋ̟ολογισµού 
κατά την µελέτη 335.000,00€ η εκτέλεση του ο̟οίου α̟οφασίσθηκε 
µε την υ̟.αριθµ. 135/2014 Α∆Σ  Εορδαίας. 
Μειοδότης µετά τον διαγωνισµό αναδείχτηκε ο «∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ» µε ̟οσοστό έκ̟τωσης 54,92% ε̟ί του 
̟ροϋ̟ολογισµού της µελέτης. Το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού 
κατακυρώθηκε µε την 428/2014 α̟όφαση της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής ∆ήµου Εορδαίας. Στη συνέχεια η ανάδοχος υ̟έγραψε 
την 20-3-2015 το υ̟.αριθµ. 11679 συµφωνητικό ̟οσού 151.007,98€ 
µε τον ∆ήµαρχο Εορδαίας. Η χρηµατοδότηση του έργου 
εξασφαλίστηκε α̟ό το Πρόγραµµα «Αγροτική Ανά̟τυξη Ελλάδας 
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2007-2013». Το χρονοδιάγραµµα ̟ροέβλε̟ε την εκτέλεση των 
εργασιών εντός έξι (6) µηνών µε ̟έρας την 20-9-2015.  
    Με  την υ̟.αριθµ. 28539/8-7-2015 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε 
̟αράταση της συµβατικής ̟ροθεσµίας του έργου λόγω: 
  . Τρο̟ο̟οίησης της αρχικής όδευσης του αγωγού έως την 
ολοκλήρωση των α̟αραίτητων ενεργειών και εγκρίσεων για την 
έγκριση της τρο̟ο̟οίησης της µελέτης. 
  .   Των ακατάλληλων καιρικών συνθηκών για την εκτέλεση 
εργασιών καθώς τους µήνες Μάιο και Ιούνιο είχαν συνεχές βροχές 
, µε α̟οτέλεσµα ακόµη και τις ηµέρες ̟ου δεν έβρεχε να είναι 
δύσκολη η ̟ρόσβαση στο έργο και η εκτέλεση εργασιών λόγω 
ακαταλληλότητας του εδάφους.  
 Με την 271/2015 Α∆Σ ∆ήµου Εορδαίας δόθηκε ̟αράταση έως 31-
11-2015.  
  Με την υ̟.αριθµ. 46150/29-10-2015 αίτηση του ο ανάδοχος 
ζήτησε νέα ̟αράταση της συµβατικής ̟ροθεσµίας του έργου , για 
τη σύνταξη ΑΠΕ λόγω αυξοµειώσεων ̟οσοτήτων εργασιών , 
ε̟ιµετρήσεων και την οικονοµική τακτο̟οίηση του έργου. 
    Με την 408/2015 Α∆Σ ∆ήµου Εορδαίας δόθηκε ̟αράταση έως 
28-2-2016.  
   Με την υ̟.αριθµ. 3414/3-2-2016 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε 
νέα ̟αράταση της συµβατικής ̟ροθεσµίας του έργου , για την 
συµβατο̟οίηση ολοκλήρωση των νέων εργασιών α̟αραίτητων για 
την έντεχνη κατασκευή και άρτια λειτουργία του έργου , σύνταξη 
(ΑΠΕ) και την οικονοµική τακτο̟οίηση του έργου.  
  Με την 31/2016 Α∆Σ ∆ήµου Εορδαίας δόθηκε ̟αράταση έως 31-
7-2016. 
   Με την υ̟.αριθµ. 21764/28-6-2016 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε 
νέα ̟αράταση της συµβατικής ̟ροθεσµίας του έργου , λόγω 
διακο̟ής α̟ό 16-2-2016.  
   Αναφέρουµε ότι ο ανάδοχος την 12-2-2016 υ̟έβαλλε ειδική 
έγγραφη όχληση για την ̟ληρωµή του 2ου λογαριασµού και την 
16-2-2016 υ̟έβαλλε ειδική δήλωση διακο̟ής εργασιών. Με την 
5399/19-2-2016 α̟όφαση η Υ̟ηρεσία έκανε α̟οδεκτή την ειδική 
δήλωση διακο̟ής εργασιών.  
   Σε ε̟ικοινωνία της υ̟ηρεσίας µε την ∆ιαχειριστική Αρχή του 
̟ρογράµµατος δε λάβαµε συγκεκριµένη α̟άντηση για το εάν και 
̟ότε θα οµαλο̟οιηθεί η χρηµατοδότηση του έργου.  
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Σύµφωνα µε το άρθρο 36 του Π.∆. 609/85 και το άρθρο 10 του Ν 
1418/1984 ό̟ως αυτά κωδικο̟οιήθηκαν α̟ό το άρθρο 48 του Ν 
3669/2008 η ̟αράταση της ̟ροθεσµίας εγκρίνεται :  
α) Είτε «µε αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των 
εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τµήµατος δεν οφείλεται σε 
α̟οκλειστική υ̟αιτιότητα του αναδόχου ή ̟ροκύ̟τει α̟ό αύξηση 
του αρχικού συµβατικού αντικειµένου. 
β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή µέρος των 
υ̟ολει̟όµενων εργασιών, όταν η ̟αράταση κρίνεται σκό̟ιµη για 
το συµφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή 
µέρους των υ̟ολει̟όµενων εργασιών οφείλεται σε α̟οκλειστική 
υ̟αιτιότητα του αναδόχου. 
  Το έργο έχει ολοκληρωθεί και έγινε δοκιµή λειτουργίας.  
   Έχοντας υ̟όψη όλα τα ̟αρα̟άνω και το ότι α̟ό 19-2-2016 
ηµεροµηνία α̟οδοχής διακο̟ής εργασιών και µέχρι σήµερα δεν 
εξέλι̟αν οι λόγοι διακο̟ής εργασιών ( α̟ο̟ληρωµή 2ου 
λογαριασµού για την ε̟ανένταξη των εργασιών του εν λόγω 
έργου , ̟ερνώντας έτσι ά̟ρακτο διάστηµα 137 ηµερών), η 
υ̟ηρεσία µας εισηγείται  την έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας 
̟εράτωσης του έργου  για άλλες 137 ηµέρες α̟ό τη λήξη της 
̟ροηγούµενης   ̟αράτασης , δηλαδή    νέα ̟αράταση   µέχρι  την 
15-12-2016 ,  µε αναθεώρηση.  
 
 

                                              Αριθµ. α̟όφ. 164/2016 
 
Το ∆Σ µετά α̟ό τα ̟αρα̟άνω  
 
                            Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την ̟αράταση ̟ροθεσµίας ̟εράτωσης εργασιών του 
έργου ««∆ίκτυο διασύνδεσης ταµιευτήρα φράγµατος µε το 
υφιστάµενο αρδευτικό δίκτυο Μηλοχωρίου» µε αριθµ. µελέτης 
22/2013  µέχρι   την  15-12-2016 µε αναθεώρηση για τους  λόγους 
̟ου αναφέρονται στο ιστορικό  της α̟όφασης. 
 
 

         Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.  164/2016 
…………………………………………………………………………… 
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Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
 
                            Ο ∆ήµαρχος                                     Τα Μέλη 
                     Σάββας Ζαµανίδης 

 1.  Κατσίδης Ευστάθιος 

 2. Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 3.  Θεοδοσιάδης Γεώργιος  

 4. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 5. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 6.  Βύρλιος Μάρκος 

 7.  Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 8.   Κάλφας Γεώργιος 

 9.  Σπενδαµίδης Γεώργιος 

 10.  Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 11. Κοκκινίδης Γεώργιος 

 12.   Αριστερίδης Ιωάννης 

                              13.   Χαιτίδης Γεώργιος 

 14.  Κύρκα Μαρία 

 15.  Βρυζίδου Παρασκευή 

                                        16.  Μπίγγας Στέφανος 

             Πτολεµαΐδα 17.  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής  

   Ο   Πρόεδρος  ∆ηµοτικού             18.   Τσολακίδης Ισαάκ 

             Συµβουλίου 19.  Ασπράγκαθος Ιωάννης 

 20.  Καραϊσκος Γεώργιος 

             21. Απαζίδου Σοφία  

     Θεοδοσιάδης  Γεώργιος                22.  Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία 
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