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

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 2ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   13- 2- 2017     ηµέρα ∆ευτέρα    και  
ώρα  6:30 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ. 3346/8-2-2017 ̟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:  
……………………………………………………………………………………….. 
Τρόπος εκτέλεσης του έργου µε τίτλο: «Κατασκευή φρεατίων 
και λειτουργία δικτύου ύδρευσης στο Τ.∆. Ανατολικού » 
Τρο̟ο̟οίηση τεχνικού ̟ρογράµµατος και  ̟ροϋ̟ολογισµού. 
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ    
           

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχάλης 
2 Καίδης Απόστολος 2 Παπάς Ευθύµιος  
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Μπίγγας Στέφανος 
4 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 4 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
5 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 5 Απαζίδου Σοφία 
6 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος    
7 Καραφουλίδης Ανέστης   
8 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης   
9 Βύρλιος Μάρκος   
10 Κάλφας Γεώργιος   
11 Σιδηρόπουλος Κοσµάς   
12 Σερσέµης  Κωνσταντίνος   

    13 Κοκκινίδης Γεώργιος   
    14 Χαιτίδης Γεώργιος   

15 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
16 Κύρκα Μαρία  
17 Αριστερίδης Ιωάννης 
18 Παπαοικονόµου Παντελής 
19 Βρυζίδου Παρασκευή  

ΑΔΑ: ΩΒΧ0ΩΡ6-ΨΧ7



20 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 
21 Τσολακίδης Ισαάκ 
22 Ανδρεάδης Κων/νος 
23 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
24 Καραίσκος Γεώργιος 
25 Μίχος Κωνσταντίνος         
26 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

    27 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
28 Χόλµπα 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,   
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου 
Χριστοφόρου, 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 . 
………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήµαρχο κ. 
Κων/νο Πολυχρονίδη ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης έθεσε υ̟όψη του σώµατος την µε αριθµ 
5/2017 µελέτη  του έργου Κατασκευή φρεατίων και λειτουργία 
δικτύου ύδρευσης στο Τ∆ Ανατολικού ̟ροκειµένου να 
α̟οφασίσουµε τον τρό̟ο εκτέλεσης του έργου 
Με το ̟αρόν έργο, ̟ρόκειται ν’ αντιµετω̟ισθεί η έλλειψη 
ετοιµότητας ̟ροκειµένου να λειτουργήσει το νέο δίκτυο ύδρευσης 
το ο̟οίο κατασκευάστηκε α̟ό τον ̟ρώην ∆. Βερµίου  α̟ό το έτος 
2006 µέχρι και το 2010. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου 
δικτύου σ’ όλο τον οικισµό της Τ.Κ. Ανατολικού µε σωλήνες 
υψηλής ̟υκνότητας ̟ολυαιθυλενίου (HDPE), διαφόρων διατοµών 
και PN 12,5 atm, σύµφωνα µε τη µελέτη ̟ου εκ̟ονήθηκε α̟ό την 
ΑΝΚΟ Α.Ε. Η κατασκευή αυτή έγινε στα ̟λαίσια εκτέλεσης του 
έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης ∆.∆. Ανατολικού ∆ήµου 
Βερµίου (Α΄ Φάση)» (αρχική και συµ̟ληρωµατική σύµβαση). Για 
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το ̟αρα̟άνω έργο δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί η Παραλαβή, 
καθόσον το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την 372/2011 α̟όφαση 
αφενός α̟έρριψε ένσταση του αναδόχου και αφετέρου ανέβαλε 
την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής µέχρι την 
α̟οκατάσταση των ̟αρατηρήσεων της ε̟ιτρο̟ής ̟αραλαβής. 
Μέχρι σήµερα, ο ανάδοχος δεν ̟ροχώρησε σε καµιά συµµόρφωση 
µε τις ̟αρατηρήσεις της ε̟ιτρο̟ής ̟αραλαβής. Το γεγονός αυτό 
ενέχει «κινδύνους» για όλους τους εµ̟λεκόµενους (ανάδοχο, 
ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής, κύριο του έργου) και µ̟ορεί να γίνει 
̟ερί̟λοκο σε ̟ερί̟τωση ̟αρέµβασης του νέου έργου στο 
αντικείµενο του ̟αλαιού. Αυτό ̟ρέ̟ει να είναι υ̟όψη όλων των 
εµ̟λεκόµενων. 
 Οι εργασίες ̟ου α̟αιτείται να εκτελεστούν έτσι ώστε να 
λειτουργήσει το νέο εσωτερικό δίκτυο είναι οι εξής: 

• Κατασκευή ενός φρεατίου (µικρό, αναφέρεται στα τεύχη) 
α̟ό ο̟λισµένο σκυρόδεµα,  διαστάσεων 1,60Χ1,60µ. και 
βάθους 1,70µ. εντός της ̟ερίφραξης της δεξαµενής ύδρευσης, 
εντός του ο̟οίου θα γίνει η σύνδεση του εξωτερικού αγωγού 
PVC Φ 160 µε τον αγωγό ̟ου εξέρχεται α̟ό την 
̟αρακείµενη δεξαµενή ύδρευσης.   

• Κατασκευή ενός φρεατίου (µεγάλο, αναφέρεται στα τεύχη) 
α̟ό ο̟λισµένο σκυρόδεµα,  διαστάσεων 2,40Χ2,40µ. και 
βάθους 1,50µ. ̟λησίον της ̟αλιάς ̟έτρινης δεξαµενής 
ύδρευσης, η ο̟οία κατασκευάστηκε ε̟ί ε̟οικισµού, 
̟αρακείµενης του ̟εριφερειακού δρόµου του οικισµού της 
Τ.Κ. Ανατολικού.  

Εντός του φρεατίου θα γίνουν οι εξής συνδέσεις: 
1. η σύνδεση του ̟ροαναφερόµενου εξωτερικού αγωγού PVC Φ 

160 µε τον κεντρικό αγωγό του εσωτερικού δικτύου, ο ο̟οίος 
κείται σε αναµονή ̟λησίον του ̟ρος κατασκευή φρεατίου 
και εντός αγροτικού δρόµου. Ο αγωγός αυτός είναι α̟ό 
̟ολυαιθυλένιο (HDPE), διατοµής Φ200 και PN 12,5 atm. 
Κατασκευάστηκε µε την µε Αριθ. Μελέτης  184/05 
εργολαβία.  

2. θα υ̟άρχει η συνδεσµολογία για δυνατότητα τροφοδοσίας 
του οικισµού µέσω του εξωτερικού αγωγού α̟ό 
αµιαντοσωλήνα σε ̟ερί̟τωση βλάβης του αγωγού α̟ό PVC. 

3. θα υ̟άρχει η συνδεσµολογία για µελλοντική τροφοδοσία της 
̟αλιάς ̟έτρινης δεξαµενής µέσω του αγωγού PVC σε 
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̟ερί̟τωση βλάβης του αµιαντοσωλήνα (ή οριστικής θέσης 
του εκτός λειτουργίας), ή 

4. µελλοντική εκκένωση του αγωγού τροφοδοσίας PVC Φ 160 
στην ̟αλιά ̟έτρινη δεξαµενή. 

Όλες οι  συνδέσεις εντός των φρεατίων θα γίνουν µε τον 
α̟αραίτητο εξο̟λισµό ό̟ως ̟εριγράφεται στη µελέτη του έργου 
και α̟εικονίζεται στα συνηµµένα σχετικά σχέδια. 

• Κατασκευή 300,00 µ. ̟ερί̟ου αγωγού α̟ό PVC Φ 160 PN 
12,5 atm, α̟ό το σηµείο αναµονής του εξωτερικού δικτύου 
̟ου κατασκεύασε ο ∆. Βερµίου µέχρι το µεγάλο φρεάτιο 
εντός του ο̟οίου θα γίνει η σύνδεση αυτού του αγωγού µε 
τον κεντρικό αγωγό τροφοδοσίας του εσωτερικού δικτύου 
ύδρευσης. 

• Κατασκευή 20,00 µ. ̟ερί̟ου αγωγού α̟ό PVC Φ 160 PN 12,5 
atm, α̟ό το σηµείο αναµονής έξω α̟ό την ̟ερίφραξη της 
δεξαµενής ύδρευσης του εξωτερικού δικτύου ̟ου 
κατασκεύασε ο ∆. Βερµίου, µέχρι το µικρό φρεάτιο εντός του 
ο̟οίου θα γίνει η σύνδεση αυτού του αγωγού µε τον 
κεντρικό αγωγό τροφοδοσίας ̟ου εξέρχεται α̟ό τη δεξαµενή 
ύδρευσης. 

• Κατασκευή 60,00 µ. ̟ερί̟ου αγωγού α̟ό ̟ολυαιθυλένιο 
(HDPE), διατοµής Φ200 και PN 12,5 atm, α̟ό το σηµείο 
αναµονής του κεντρικού αγωγού του εσωτερικού δικτύου 
̟ου κατασκεύασε ο ∆. Βερµίου µε την µε Αριθ. Μελέτης  
184/05 εργολαβία, µέχρι το µεγάλο φρεάτιο εντός του 
ο̟οίου θα γίνει η σύνδεση αυτού του αγωγού µε τον 
εξωτερικό αγωγό PVC Φ 160 PN 12,5 atm τροφοδοσίας α̟ό 
τη δεξαµενή ύδρευσης. 

• Κατασκευή 10,00 µ. ̟ερί̟ου αγωγού α̟ό ̟ολυαιθυλένιο 
(HDPE), διατοµής Φ160 και PN 12,5 atm, α̟ό το σηµείο 
σύνδεσης του αγωγού του εξωτερικού δικτύου α̟ό αµίαντο 
Φ150 ̟ου τροφοδοτεί µέχρι και σήµερα το εσωτερικό δίκτυο 
ύδρευσης της Τ.Κ. Ανατολικού α̟ό την δεξαµενή ύδρευσης, 
µέχρι το µεγάλο φρεάτιο ό̟ου ό̟ως ̟ροαναφέραµε θα 
υ̟άρχει η συνδεσµολογία για δυνατότητα τροφοδοσίας του 
οικισµού µέσω του εξωτερικού αγωγού α̟ό αµιαντοσωλήνα 
σε ̟ερί̟τωση βλάβης του αγωγού α̟ό PVC. 

  
    ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
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Στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την µε αριθµ.  5/2017 µελέτη του 
έργου «Κατασκευή φρεατίων και λειτουργία δικτύου 

ύδρευσης στο Τ.∆. Ανατολικού» του δήµου Εορδαίας 
̟ροϋ̟ολογισµού δα̟άνης 24.021,00€, ̟ροκειµένου να 
α̟οφασίσει  

1. Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί α̟ό το   4ο Ειδικό 
Ανα̟τυξιακό Πρόγραµµα (ΕΑΠ) » µε ̟ροϋ̟ολογισµό  
24.021,00 € 

2. Τον τρό̟ο εκτέλεσης του έργου. 
Λόγω του ότι δεν έχει ̟ροβλεφθεί στον ̟ρ/σµό και στο Τεχνικό 
̟ρόγραµµα οικ. Έτους 2017, καλείται το ∆.Σ. να α̟οφασίσει 
την τρο̟ο̟οίησή τους. 
Καταχωρήθηκε το ̟ρωτογενές αίτηµα µε  Α∆ΑΜ 
17REQ005799539 2017 -02-14 και έγινε ̟ρόταση ανάληψης 
δα̟άνης α̟ό την οικονοµική υ̟ηρεσία µα α/α 465/2017 

• Τρο̟ο̟οιεί το τεχνικό ̟ρόγραµµα του ∆ήµου έτους 2017 και 
̟εριλαµβάνει  την εκτέλεση του έργου  «Κατασκευή φρεατίων και 
λειτουργία δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ανατολικού» του δήµου 
Εορδαίας ̟ροϋ̟ολογισµού δα̟άνης  24.021,00 € 

•  Τρο̟ο̟οιεί  τον  ̟ροϋ̟ολογισµό  οικονοµικού  Έτους 
2017   ως  εξής : 
Εγγράφει  ̟ίστωση 24.021,00€ (ΕΑΠ ) στο σκέλος των εσόδων στον 
ΚΑ 1319.0001 « έσοδα ΕΑΠ » και στη συνέχεια στο σκέλος των 
εξόδων στον νέο ΚΑ 30.7336.0121 « Κατασκευή φρεατίων και 

λειτουργία δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ανατολικού».  

• Την εκτέλεση του έργου µε τίτλο «Κατασκευή φρεατίων και 
λειτουργία δικτύου ύδρευσης στο Τ.∆. Ανατολικού» 
̟ροϋ̟ολογισµού 24.021,00 € σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016 και 
τους όρους της  5/2017 µελέτης, µε ανοικτή διαδικασία σύνοψης 
δηµόσιας σύµβασης µε συνο̟τικό διαγωνισµό, µε κριτήριο 
κατακύρωση χαµηλότερη τιµή και µε ε̟ιµέρους ̟οσοστά 
έκ̟τωσης  
 

    Αριθµ. α̟όφ. 36/2017 
 
Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του τα ανωτέρω  
 
                                     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
 

1. Τρο̟ο̟οιεί το τεχνικό ̟ρόγραµµα του ∆ήµου έτους 2017 
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και συµ̟εριλαµβάνει το έργο « Κατασκευή φρεατίων 

και λειτουργία δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ανατολικού » µε 
τον αντίστοιχο ̟ρ/σµό. 

2. Τρο̟ο̟οιεί τον ̟ρ/σµό οικ. Έτους 2017 ως εξής : 

• Εγγράφει  ̟ίστωση 24.021,00 € (ΕΑΠ ) στο σκέλος των 
εσόδων στον ΚΑ 1319.0001 « έσοδα ΕΑΠ » και στη συνέχεια 
το µεταφέρει στο σκέλος των εξόδων στον νέο ΚΑ 
30.7336.0121 « Κατασκευή φρεατίων και λειτουργία 

δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ανατολικού».  
 

3. Την εκτέλεση του έργου µε τίτλο «Κατασκευή φρεατίων 
και λειτουργία δικτύου ύδρευσης στο Τ.∆. 
Ανατολικού» ̟ροϋ̟ολογισµού 24.021,00 € σύµφωνα µε 
το Ν. 4412/2016 και τους όρους της  5/2017 µελέτης, µε 
ανοικτή διαδικασία σύνοψης δηµόσιας σύµβασης µε 
συνο̟τικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωση 
χαµηλότερη τιµή και µε ε̟ιµέρους ̟οσοστά έκ̟τωσης  

 
 
                 Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.  36  /2017 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
                            Ο ∆ήµαρχος                               Τα Μέλη 
                     Σάββας Ζαµανίδης 
 

 1. Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2. Καίδης Απόστολος 

 3. Κατσίδης Ευστάθιος 

 4. Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 5. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 7. Καραφουλίδης Ανέστης 

 8. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 9. Βύρλιος  Μάρκος 

 10. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 11. Κάλφας Γεώργιος 

 12. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

                                          13. Σπενδαµίδης Γεώργιος 

                                        14. Κοκκινίδης Γεώργιος 

 15.  Χαιτίδης Γεώργιος 

ΑΔΑ: ΩΒΧ0ΩΡ6-ΨΧ7



 16.   Αριστερίδης Ιωάννης 

 17.   Κύρκα Μαρία   

 18.   Παπαοικονόµου Παντελής 

 19.   Βρυζίδου Παρασκευή 

     20.  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής  

 21.  Τσολακίδης Ισαάκ 

             Πτολεµαΐδα 22.  Ασπράγκαθος Ιωάννης 

  Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού           23.   Ανδρεάδης Κων/νος  

             Συµβουλίου  23.  Καραϊσκος Γεώργιος 

 25.  Μίχος Κωνσταντίνος 

     26.  Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

              27.  Ανδρονικίδου Ιωάννα 

    Θεοδοσιάδης  Γεώργιος   28.  Χόλµπα Αντωνία 
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