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

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
  Α̟ό το ̟ρακτικό της 12ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
   Πτολεµαΐδα  σήµερα 24- 8- 2016  ηµέρα  Τετάρτη    και  ώρα  7  

µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε για να συνεδριάσει το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την υ̟.αριθµ. 27379/17-8-2016 
̟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: 
  ……………………………………………………………………………………….. 
Έγκριση ̟αράτασης του α̟ό 30/03/2009 Ιδιωτικού Συµφωνητικού 
ανάθεσης µελέτης µε τίτλο: «Εκ̟όνηση Οριστικής Μελέτης  
Αξιο̟οίησης του Σ̟ηλαίου  Τ.∆. Ερµακιάς» µεταξύ της ανάδοχης 
σύµ̟ραξης «ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ Α.- ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. ΟΕ «ΥΕΤΟΣ», 
ΚΟΥΚΑ ∆ΟΥΚΙΣΣΑ, ΒΑ∆ΡΑΤΣΙΚΑ ΖΩΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ- 
ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, ΠΟΛΥΖΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ» και του ̟ρώην ∆ήµου Αγίας Παρασκευής, 
Νοµού Κοζάνης β)  υ̟οκατάστασης της κας Κ. Μυλωνάκη-
Ζωγράφου, µέλους της ανάδοχης σύµ̟ραξης. 
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ              
                                                       

1.  Σίσσιος Μιχαήλ 1 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
2 Ιορδανίδης  Φώτιο 2 Κύρκα Μαρία  
3 Καίδης Απόστολος 3 Σιδηρόπουλος Κοσµάς  
4 Κατσίνας Χρήστος 4 Απαζίδου Σοφία. 
5 Κατσίδης Ευστάθιος 5 Καραφουλίδης Ανέστης 
6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης   
7 Θεοδοσιάδης Γεώργιος   
8 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος    
9 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης   
10 Βύρλιος Μάρκος    

    11 Κάλφας Γεώργιος   
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12 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 
13 Παπάς Ευθύµιος  
14 Κοκκινίδης Γεώργιος 
15 Χαιτίδης Γεώργιος 
16 Αριστερίδης Ιωάννης 
17 Βρυζίδου Παρασκευή  
18 Μπίγγας Στέφανος 
19 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής  
20 
21 

Τσολακίδης Ισαάκ 
Ανδρεάδης Κων/νος  

22 Καραϊσκος Γεώργιος 
23 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
24 Μίχος Κωνσταντίνος 
25 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
26 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 
27 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
28 Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία 

                                          
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
                0 ∆ήµαρχος  κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών    
…………………………………………………………………………… 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων, Αγίου 
Χριστοφόρου   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 α̟οχωρεί η ∆Σ Βρυζίδου Παρασκευή  
…………………………………………………………………………….. 
Εδώ α̟οχωρεί ο ∆Σ Σίσσιος Μιχαήλ 
………………………………………………………………………………………… 
Εδώ α̟οχωρεί ο ∆Σ ∆ηµήτριος Ζαραφίδης. 
………………………………………………………………………………………. 
Στη συνέχεια  το λόγο ̟ήρε ο ∆ήµαρχος Σάββας Ζαµανίδης ο ο̟οίος 
εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα ηµερήσιας διάταξης έθεσε υ̟όψη του 
σώµατος το υ̟’αριθ. 24837/25-7-2016 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 
υ̟ηρεσιών  µε το ο̟οίο µας ενηµερώνει ότι : 
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1. Την 30/03/2009 υ̟ογράφηκε, µετά α̟ό την διεξαγωγή 
ανοικτού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου, µεταξύ της  
ανάδοχης σύµ̟ραξης «ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ Α.- ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. ΟΕ 
«ΥΕΤΟΣ», ΚΟΥΚΑ ∆ΟΥΚΙΣΣΑ, ΒΑ∆ΡΑΤΣΙΚΑ ΖΩΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ- 
ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, ΠΟΛΥΖΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ» και του ̟ρώην ∆ήµου Αγίας Παρασκευής, 
Νοµού Κοζάνης, Συµφωνητικό ̟ερί Ανάθεσης Μελέτης µε τίτλο 
«Εκ̟όνηση Οριστικής Μελέτης Αξιο̟οίησης του Σ̟ηλαίου  Τ.∆. 
Ερµακιάς» µε ̟ροβλε̟όµενο χρόνο ̟εραίωσης την 30-07-2010. 

Λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου η Εφορεία 
Παλαιοανθρω̟ολογίας – Σ̟ηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδας ε̟ιβλέ̟ει 
µε εκ̟ρόσω̟ό της την εκ̟όνηση της µελέτης και εισηγείται για την 
έγκρισή της. Συγκεκριµένα, θα καθοδηγεί τους µελετητές, ώστε 
αφενός να ελαχιστο̟οιηθούν οι αρνητικές ε̟ι̟τώσεις της 
αξιο̟οίησης στο σ̟ήλαιο και στο ̟εριβάλλον του και αφετέρου να 
ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα για την ασφάλεια των ε̟ισκε̟τών. Ε̟ίσης, 
όρος για την ανάθεση της µελέτης ήταν ο ανάδοχος του έργου να 
συνεργαστεί µε ειδικό ε̟ιστηµονικό σύµβουλο µε ε̟αρκή εµ̟ειρία 
στη σ̟ηλαιολογία, ο ο̟οίος θα ̟ροτείνει τις ενδεδειγµένες λύσεις 
στα ζητήµατα ̟ου τέθηκαν ̟αρα̟άνω και θα βρίσκεται για το λόγο 
αυτό σε συνεχή ε̟ικοινωνία µε την Εφορεία Παλαιοανθρω̟ολογίας 
– Σ̟ηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδας και ειδικότερα µε τον 
ε̟ιβλέ̟οντα ̟ου ορίστηκε εκ µέρους της. 

Ο ορισµός των ε̟ιβλε̟όντων της µελέτης ολοκληρώθηκε α̟ό 
την ̟ρώην ΤΥ∆Κ Κοζάνης τον Α̟ρίλιο του 2010 και εγκρίθηκε το 
χρονοδιάγραµµα της µελέτης (άρθρο 3 του Συµφωνητικού) µε 
̟ροβλε̟όµενο ̟έρας την 12-02-2011. 

Με την 70/09-07-2010 Α̟όφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
̟ρώην ∆ήµου Αγίας Παρασκευής χορηγήθηκε ̟αράταση 
̟ροθεσµίας του συµβατικού χρόνου εκ̟όνησης της µελέτης ως 12-02-
2011 λόγω δυσκολίας συγκρότησης της οµάδας ε̟ίβλεψης µελέτης, 
καθόσον λόγω της ̟ολυ̟λοκότητας της µελέτης α̟αιτούνταν 
ε̟ιβλέ̟οντες ̟ολλών ειδικοτήτων, ̟ου δεν υ̟ήρχαν στην ̟ρώην 
ΤΥ∆Κ Κοζάνης και έ̟ρε̟ε να διατεθούν α̟ό άλλες υ̟ηρεσίες. 

Το ανωτέρω Συµφωνητικό µετά το ̟ρόβληµα ̟ου ̟εριγράφεται 
̟αρακάτω τελεί σε αδράνεια.  
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Συγκεκριµένα, µετά α̟ό την εκτέλεση του ̟ρογράµµατος 
γεωφυσικών διασκο̟ήσεων µε τη µέθοδο της ηλεκτρικής 
τοµογραφίας στην ̟εριοχή των υ̟ό µελέτη εγκαταστάσεων, 
δια̟ιστώθηκαν ̟εριοχές του υ̟εδάφους ̟ου εµφανίζουν ̟ολύ 
µεγάλες τιµές ηλεκτρικής αντίστασης και χαρακτηρίζονται ως 
έγκοιλα. Ειδικότερα, στο υ̟έδαφος της ̟εριοχής θεµελίωσης του 
κτηρίου του Μουσείου–Περιβαλλοντικού Κέντρου, ό̟ως αυτή έχει 
ορισθεί στο Φάκελο του Έργου και ̟ιο συγκεκριµένα στην 
̟ροµελέτη µε τίτλο «Μελέτη Ανάδειξης και Αξιο̟οίησης Σ̟ηλαίου 
Ερµακιάς», δια̟ιστώθηκε η ύ̟αρξη εγκοίλου σηµαντικών 
διαστάσεων σε βάθος µικρότερο των τεσσάρων (4) µέτρων α̟ό την 
ε̟ιφάνεια του φυσικού εδάφους.  

Συνε̟ώς η θεµελίωση του εν λόγω υ̟όσκαφου κτηρίου, αλλά 
και ο̟οιασδή̟οτε άλλης κτηριακής κατασκευής στη θέση αυτή, 
κρίνεται ως άκρως ε̟ισφαλής. 

Έτσι την 09-07-2010, ̟αραδόθηκε εµ̟ρόθεσµα στην Τ.Υ.∆.Κ. 
Κοζάνης η Γεωλογική µελέτη α̟ό την εταιρεία ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ Α.-
ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. ΟΕ "ΥΕΤΟΣ" και σύµφωνα µε το α̟ό 18-05-2010 
Εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα. Ακολούθησε σύσκεψη στις 28-09-
2010 ̟αρουσία της γενικής ε̟ιβλέ̟ουσας κας Τανίδου Ε. για την 
αντιµετώ̟ιση του ανακύ̟τοντος ̟ροβλήµατος και η Γεωλογική 
µελέτη διορθώθηκε και αναθεωρήθηκε και υ̟οβλήθηκε εκ νέου και 
εγκρίθηκε την 23-02-2011.  

Ε̟ι̟λέον, ζητήθηκε ̟αράταση εκ̟όνησης της µελέτης, 
σύµφωνα µε το Άρθρο 27 §3 του Ν. 3316/2005, αφού οι 
καθυστερήσεις ̟ερί της εκτέλεσης της σύµβασης δεν οφείλονταν σε 
α̟οκλειστική υ̟αιτιότητα του Αναδόχου. 

Ειδικότερα, σε σχέση µε την ̟ορεία της σύµβασης και τις 
̟ροθεσµίες:  

 α. Σε συνέχεια του άρθρου 34§6 του Ν. 3316/2005, σας 
ενηµερώνουµε ότι «..οι συµβάσεις εκ̟όνησης µελέτης λύονται µε την 
̟αραλαβή του συµβατικού αντικειµένου, εκτός αν συντρέχει 
̟ερί̟τωση έκ̟τωσης του αναδόχου ή διάλυσης της σύµβασης, είτε µε 
̟ρωτοβουλία του κυρίου του έργου είτε µε ̟ρωτοβουλία του 
αναδόχου». Ε̟οµένως στην ̟ερί̟τωσή µας, η σύµβαση δεν έχει 
διαλυθεί και βρίσκεται σε ισχύ.   

 β. Σε κάθε σύµβαση µελέτης ορίζονται η συνολική και οι 
τµηµατικές ̟ροθεσµίες. Οι ̟ροθεσµίες αυτές µ̟ορούν να 
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̟αρατείνονται α̟ό τον εργοδότη αν κατά την εκ̟όνηση ̟ροκύψουν 
καθυστερήσεις ̟ου δεν οφείλονται α̟οκλειστικά στον ανάδοχο. 
Ε̟ι̟λέον βάσει του άρθρου 27§3 του Ν. 3316/2005 «ο ανάδοχος 
υ̟οχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της σύµβασης µετά τη  λήξη 
του αρχικού συµβατικού χρόνου για όσο διαρκεί η οριακή  
̟ροθεσµία της σύµβασης. Ως οριακή ̟ροθεσµία νοείται το χρονικό 
διάστηµα ̟ου ανέρχεται στο 1/3 της συνολικής ̟ροθεσµίας και 
̟άντως όχι µικρότερο των τριών µηνών, κατά την διάρκεια του 
ο̟οίου χορηγούνται ̟αρατάσεις και χωρίς αίτηση του αναδόχου. 
Αν η καθυστέρηση υ̟ερβεί την οριακή ̟ροθεσµία, ̟αράταση µ̟ορεί 
να χορηγηθεί µόνο ύστερα α̟ό αίτηση ή συναίνεση του αναδόχου 
και µετά α̟ό σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου». 
Για τον υ̟ολογισµό της οριακής ̟ροθεσµίας, στη συνολική 
̟ροθεσµία υ̟ολογίζονται και οι ̟αρατάσεις ̟ου χορηγήθηκαν µετά 
α̟ό αίτηση του αναδόχου µέσα στην αρχική συνολική ̟ροθεσµία, 
χωρίς να οφείλονται σε α̟οκλειστική υ̟αιτιότητα. Ε̟οµένως, ό̟ως 
γίνεται αντιλη̟τό, α̟αιτείται ̟αράταση του Συµφωνητικού, µε 
̟αρε̟όµενη την ανάγκη αλλαγής στη θέση του σχετικού κτιρίου και 
την τρο̟ο̟οίηση του χρονοδιαγράµµατος µε την α̟όφαση 
̟αράτασης του Συµφωνητικού α̟ό τον εργοδότη (∆ήµο Εορδαίας 
καθολικό διάδοχο του ∆ήµου Αγίας Παρασκευής Ν.3852/2010) 
ύστερα α̟ό τα κάτωθι έγγραφα: 

1/ Συναίνεση της ανάδοχης σύµ̟ραξης «ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ Α.- 
ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. ΟΕ «ΥΕΤΟΣ», ΚΟΥΚΑ ∆ΟΥΚΙΣΣΑ, ΒΑ∆ΡΑΤΣΙΚΑ 
ΖΩΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ- ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, ΠΟΛΥΖΟΥ 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ» και    

 2/ Σύµφωνη γνώµη του  Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων 
Έργων Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας σχετικά µε την αλλαγή 
στην θέση του σχετικού κτιρίου, τρο̟ο̟οίηση του σχετικού 
χρονοδιαγράµµατος και ̟αράταση του Συµφωνητικού. 

 

2. Ε̟ι̟ροσθέτως, έχει ̟ροκύψει ανάγκη υ̟οκατάστασης της κας 
Μυλωνάκη-Ζωγράφου Κωνσταντίας, µέλους της ανάδοχης 
σύµ̟ραξης, λόγω ε̟ικείµενης συνταξιοδότησης αυτής. Σε συνέχεια 
του 4807/02-02-2015 µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, σε σχέση µε 
την υ̟οκατάσταση αυτής, σας ενηµερώνουµε ότι βάσει του άρθρου 
26 § 1, ̟ερ. γ του Ν. 3316/2005 «..................... αν ̟τωχεύσει, 
διαγραφεί, α̟οβιώσει ή καταστεί ανίκανος για εκ̟όνηση της 
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µελέτης λόγω σοβαρής ασθένειας ή άλλης αντικειµενικής αιτίας 
µελετητής φυσικό ̟ρόσω̟ο, µέλος αναδόχου σύµ̟ραξης ή 
κοινο̟ραξίας, τα υ̟όλοι̟α µέλη της συνεχίζουν την εκ̟όνηση του 
σταδίου της µελέτης, ̟ου ήδη άρχισε να εκ̟ονείται. Εφόσον ο εν 
λόγω µελετητής θεωρείται α̟αραίτητος για την ̟εράτωση του υ̟ό 
εκ̟όνηση σταδίου της µελέτης, αντικαθίσταται µε άλλο, αντίστοιχων 
̟ροσόντων, κατό̟ιν εντολής και έγκρισης της ∆ιευθύνουσας 
Υ̟ηρεσίας. Η Προϊσταµένη Αρχή µ̟ορεί, µετά α̟ό γνώµη του 
αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου, να εγκρίνει την εκ̟όνηση και των 
ε̟όµενων σταδίων της ανατεθείσας µελέτης α̟ό τον ανάδοχο, αν 
κρίνει ότι διαθέτει τα τυ̟ικά και ουσιαστικά ̟ροσόντα». 

Κατό̟ιν των ανωτέρω ̟αρακαλούµε για τη δική σας α̟όφαση 
σχετικά: 

α) µε την αλλαγή στην θέση του σχετικού κτιρίου, τρο̟ο̟οίηση του 
σχετικού χρονοδιαγράµµατος και ̟αράταση του Συµφωνητικού 
µέχρι την 31-12-2016. 

β) την υ̟οκατάσταση της κας Κ. Μυλωνάκη-Ζωγράφου, µέλους της 
ανάδοχης σύµ̟ραξης α̟ό την ΓΡΑΦΕΙΟ 75 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε., 
̟ου καλύ̟τει τα τυ̟ικά και ουσιαστικά ̟ροσόντα ̟ου α̟αιτούνται, 

µετά α̟ό την σύµφωνη γνώµη του  Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων 
Έργων (Τµήµα Μελετών) Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας. 

Ενηµερωτικά σας αναφέρω ότι στον Πρ/σµό οικ. Έτους 2016 στον 
ΚΑ 61.7411.018 « µελέτη αξιο̟οίησης σ̟ηλαίου Ερµακιάς » υ̟άρχει 
εγγεγραµµένη ̟ίστωση  ύψους 119.082,00 € α̟ό το ̟ρόγραµµα 
ΘΗΣΕΑΣ 

Ε̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά. 

 

                                                  Αριθµ. α̟όφ. 191/2016. 

 

Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του την εισήγηση της υ̟ηρεσίας καθώς και  
την 69/2016  γνωµοδότηση   του Τεχνικού συµβουλίου ∆ηµοσίων 
έργων  Π∆Μ 

 

                              Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

ΑΔΑ: 7Ξ7ΟΩΡ6-7ΗΟ



1. Συµφωνεί για την αλλαγή θέσης  του σχετικού κτιρίου   και 
εγκρίνει την τρο̟ο̟οίηση  του σχετικού  χρονοδιαγράµµατος  
και την ̟αράταση του συµφωνητικού µέχρι την 31-12-2016. 

2. Α̟οδέχεται την υ̟οκατάσταση της κ. Μυλωνάκης Ζωγράφου 
Μέλους της ανάδοχης σύµ̟ραξης α̟ό την Γραφείο 75 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΕ  ̟ου καλύ̟τει τα τυ̟ικά και ουσιαστικά 
̟ροσόντα ̟ου αιτούνται  µετά α̟ό την σύµφωνη γνώµη του 
Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων ( τµήµα µελετών ) της 
Π∆Μ. 

3. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για τις ̟εραιτέρω ενέργειες. 

 
 

 
             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ. 191 /2015 

…………………………………………………………………………… 
Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 

 
                            Ο ∆ήµαρχος                               Τα Μέλη 
                     Σάββας Ζαµανίδης 

 1. Σίσσιος Μιχαήλ 

 2. Ιορδανίδης  Φώτιο 

 3. Καίδης Απόστολος 

 4.  Κατσίνας Χρήστος 

 5. Κατσίδης Ευστάθιος 

 6. Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 7. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 8. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος  

 9. Παπάς Ευθύµιος 

 10. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 11. Βύρλιος Μάρκος  

 12.Κάλφας Γεώργιος  

                                          13. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

                                        14. Κοκκινίδης Γεώργιος 

 15.  Χαιτίδης Γεώργιος 

 16.  Αριστερίδης Ιωάννης 

     17. Βρυζίδου Παρασκευή  

 18. Μπίγγας Στέφανος 

 19. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

 20.  Τσολακίδης Ισαάκ 
21   Ανδρεάδης Κων/νος 

ΑΔΑ: 7Ξ7ΟΩΡ6-7ΗΟ



 22. Ασπράγκαθος Ιωάννης 

             Πτολεµαΐδα 23. Καραϊσκος Γεώργιος 

  Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού           24. Μίχος Κωνσταντίνος 

             Συµβουλίου  25. Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 

 26. Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

    Θεοδοσιάδης  Γεώργιος   27.  Ανδρονικίδου Ιωάννα 

    28. Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία 
 
 
 

ΑΔΑ: 7Ξ7ΟΩΡ6-7ΗΟ
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