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

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 10ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   29- 6- 2017     ηµέρα Πέµ̟τη   και  ώρα  
7:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ. 21882/23-6-2017 ̟ρόσκληση του  
Προέδρου  κ. Παντελή Πα̟αοικονόµου 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:  
……………………………………………………………………………………….. 
Παράταση ̟ροθεσµίας ̟εράτωσης εργασιών του έργου 
«Εσωτερική οδο̟οιία Α φάση και συνδετήρια οδός Νέου 

Οικισµού Κοµάνου του ∆ήµου  Πτολεµαΐδας»   µε αριθµό 
µελέτης  27/2005. 
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ    
           
1 Καίδης Απόστολος 1 Σίσσιος Μιχάλης 
2 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 2 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
3 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 3 Κάλφας Γεώργιος 
4 Πολυχρονίδης Κων/νος 4 Ιορδανίδης  Φώτιος 
5 Καραφουλίδης Ανέστης 5 Κατσίδης Ευστάθιος 
6 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 6 Κοκκινίδης Γεώργιος 
7 Βύρλιος Μάρκος 7 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
8 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 8 Απαζίδου Σοφία 
9 Παπάς Ευθύµιος 9 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
10 Σερσέµης  Κωνσταντίνος   
11 Αριστερίδης Ιωάννης   
12 Χαιτίδης Γεώργιος   
13 Κύρκα Μαρία   
14 Παπαοικονόµου Παντελής   
15 Βρυζίδου Παρασκευή 
16 Μπίγγας Στέφανος 
17 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 
18 Τσολακίδης Ισαάκ 
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19 Ανδρεάδης Κων/νος 
20 Καραίσκος Γεώργιος 
21 Μίχος Κωνσταντίνος         
22 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
23 Ζαραφίδης ∆ηµήτριος 
24 Χόλµπα Αντωνία 

                                          
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
                0 ∆ήµαρχος  κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  α̟ών    
  ∆ηµαρχεύων, βάση της υ̟.αριθµ. 176/14-3-2017 α̟όφασης  
∆ηµάρχου, ήταν  ο Αντιδήµαρχος   Αριστερίδης Ιωάννης .             
…………………………………………………………………………….. 
  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 έδωσε το λόγο  στον Αντιδήµαρχο κ. 
Καραφουλίδης Ανέστης ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης έθεσε υ̟όψη του συµβουλίου εισήγηση της 
∆/νσης Τεχνικών υ̟ηρεσιών τµήµατος έργων  σχετικά µε την 
̟αράταση ̟ροθεσµίας ̟εράτωσης εργασιών του έργου «Εσωτερική 
οδο̟οιία Α φάση και συνδετήρια οδός Νέου Οικισµού Κοµάνου» 
του ∆ήµου Πτολεµαΐδας µε αριθµ. µελ. 27/2005 το ̟εριεχόµενο 
της ο̟οίας έχει ως εξής : 
Πρόκειται για το έργο «Εσωτερική οδο̟οιία Α’ φάση και 

συνδετήρια οδός Νέου Οικισµού Κοµάνου» του ∆ήµου 
Πτολεµαΐδας, αρ. µελ. 27/2005 ̟ροϋ̟ολογισµού κατά τη µελέτη 
3.403.000,00 € , η εκτέλεση του ο̟οίου α̟οφασίστηκε µε την υ̟. 
αριθµ. 400/2006 Α.∆.Σ. Μειοδότης µετά τον διαγωνισµό, 
αναδείχτηκε η «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» µε έκ̟τωση 3,07%, ε̟ί των 
τιµών του τιµολογίου της µελέτης. Το α̟οτέλεσµα του 
διαγωνισµού εγκρίθηκε µε την 113/ 2008 α̟όφαση της 
∆ηµαρχιακής Ε̟ιτρο̟ής. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υ̟έγραψε το 
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υ̟. αριθµ. 29209/27-08-2008 συµφωνητικό ̟οσού 3.298.527,90 € µε 
το ∆ήµαρχο Πτολεµαΐδας. Η χρηµατοδότηση του έργου 
εξασφαλίστηκε κατά 75,00% α̟ό ̟ιστώσεις του ∆ήµου 
̟ροερχόµενες α̟ό α̟αλλοτριώσεις της ∆ΕΗ και το υ̟όλοι̟ο 
25,00% α̟ό ΟΠΑΓΚ. Το χρονοδιάγραµµα ̟ροέβλε̟ε την εκτέλεση 
των εργασιών εντός τριακοσίων εξήντα ̟έντε (365) ηµερών µε 
̟έρας την 26-08-2009. 
Οι εργασίες ξεκίνησαν αµέσως, µε την υ̟ογραφή της σύµβασης. 
Κατά τη διάρκεια του Χειµώνα υ̟ήρξαν αρκετές ηµέρες 
βροχό̟τωσης και χιονό̟τωσης οι ο̟οίες εµ̟όδισαν την 
α̟ρόσκο̟τη συνέχιση των εργασιών.  
Με την υ̟’ αριθµό 403/31-08-2009 Α̟όφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου δόθηκε ̟αράταση στην ̟ροθεσµία εκτέλεσης του 
έργου έως την 30-11-2009 µε αναθεώρηση. 
Με την υ̟. αριθµ. 45516/24-12-2009 σχετική αίτηση η ανάδοχος 
ζήτησε ̟αράταση ̟ροθεσµίας εκτέλεσης του έργου µέχρι την 30-
09-2010 λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών, µη ολοκλήρωσης των 
α̟αλλοτριώσεων και µετατό̟ισης των δικτύων Ο.Κ.Ω.. Η 
υ̟ηρεσία µε το υ̟’ αριθµό 45516/01-02-2010 έγγραφο εισηγήθηκε 
̟αράταση έως την 28-02-2010 (α̟ό 24-12-2009 έως 01-02-2010 δεν 
έλαβε χώρα τακτική συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου).   Στο 
διάστηµα αυτό – α̟ό 30-11-2009 έως 28-02-2010 δεν εκτελέστηκε 
καµία εργασία καθώς εκκρεµούσε ακόµη η α̟αλλοτρίωση του 
συνδετήριου δρόµου και η µετακίνηση των σταβλικών 
εγκαταστάσεων.  
Με την υ̟. αριθµ. 5544/01-03-2010 σχετική αίτηση η ανάδοχος 
ζήτησε ̟αράταση ̟ροθεσµίας εκτέλεσης του έργου µέχρι την 31-
05-2010 λόγω µη α̟αλλοτριώσεων. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την 
υ̟’ αριθµό 222/27-04-2010 Α̟όφαση, ενέκρινε ̟αράταση 
̟ροθεσµίας έως την 31-05-2010. 
Με την υ̟. αριθµ. 18084/03-06-2010 σχετική αίτηση η ανάδοχος 
ζήτησε εκ νέου ̟αράταση ̟ροθεσµίας εκτέλεσης του έργου µέχρι 
την 31-08-2010 λόγω µη α̟αλλοτριώσεων. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
την υ̟’ αριθµό 289/28-06-2010 Α̟όφαση, ενέκρινε ̟αράταση 
̟ροθεσµίας έως την 31-08-2010. 
Στις 11-08-2010 και ̟ριν α̟ό το ̟έρας της τελευταίας εγκεκριµένης 
̟αράτασης εργασιών, η ανάδοχος υ̟έβαλε «Ειδική ∆ήλωση 
∆ιακο̟ής Εργασιών» καθώς το ̟ρόβληµα λόγω του ο̟οίου δεν 
̟ροχωρούσαν οι εργασίες (α̟αλλοτριώσεις) συνέχιζε να 
υφίσταται.  
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Έως τότε δεν υ̟ήρξε καµία εξέλιξη σε κανένα α̟ό τα ̟ροβλήµατα 
βάσει των ο̟οίων το έργο δεν εκτελούνταν. 
Την 31-08-2010 η διευθύνουσα υ̟ηρεσία ̟ροέβη σε εισήγηση 
̟αράτασης για το έργο (χωρίς αίτηση αναδόχου, λόγω διακο̟ής 
εργασιών) βάσει της ο̟οίας εγκρίθηκε µε την υ̟’ αριθµό 490/2010 
Α∆Σ ̟αράταση εργασιών έως την 31-05-2011. 
Στο διάστηµα αυτό και ̟άλι δεν υ̟ήρξε καµία εξέλιξη καθώς 
ίσχυαν οι λόγοι της «ειδικής δήλωσης διακο̟ής των εργασιών». 
Την 03-02-2014 η ανάδοχος µε αίτηµά της, αιτείται την άρση 
διακο̟ής εργασιών και ̟αράταση ̟ροθεσµίας εκτέλεσης 
εργασιών. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  µε την υ̟’αριθ. 140/2014 
α̟όφαση ενέκρινε ̟αράταση ̟ροθεσµίας έως την 30-9-2014. 
Στις 30-7-2014  και ̟ριν α̟ό το ̟έρας  της τελευταίας  
εγκεκριµένης ̟αράτασης εργασιών, η ανάδοχος υ̟έβαλε « ειδική 
δήλωση ∆ιακο̟ής Εργασιών  καθώς το ̟ρόβληµα  λόγω του 
ο̟οίου δεν ̟ροχωρούσαν οι εργασίες ( α̟αλλοτρίωσης ) συνέχιζε 
να υφίσταται . Με την  υ̟’αριθ. 33898/6-8-2014 α̟όφαση η 
διευθύνουσα  υ̟ηρεσία α̟ορρί̟τει την ̟ροαναφερόµενη  αίτηση 
καθώς η αδυναµία εκτέλεσης  εργασιών συγκεντρωνόταν µόνο σε 
ένα ̟ολύ µικρό κοµµάτι του τεχνικού αντικειµένου του έργου. Την 
20-8-2014 ο ανάδοχος υ̟έβαλλε  την υ̟’αριθ. 37448 ένσταση κατά 
της ̟ροαναφερόµενης α̟ορρι̟τικής α̟όφασης  και εν συνεχεία  η 
διευθύνουσα υ̟ηρεσία εισηγήθηκε την α̟όρριψη  αυτής  α̟ό το 
∆ηµοτικό συµβούλιο  Εορδαίας µε το υ̟’αριθ. 42158/17-9-2014 
έγγραφο .Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υ̟. αριθµό 404/3-10-
2014 α̟όφαση ,ενέκρινε ̟αράταση ̟ροθεσµίας έως την 31-1-2015.  
  Με την υ̟.αριθµ. 1375/15-1-2015 σχετική αίτηση η ανάδοχος 
ζήτησε εκ νέου ̟αράταση ̟ροθεσµίας εκτέλεσης του έργου µέχρι 
την 30-6-2015 λόγω µη α̟αλλοτριώσεων. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
µε την 64/20-3-2015 Α̟όφαση ενέκρινε ̟αράταση ̟ροθεσµίας έως 
την 31-5-2015. 
Στο διάστηµα αυτό εκτελεστήκαν κατά το δυνατό εργασίες  σε 
δηµοτικές εκτάσεις χωρίς τη δυνατότητα  α̟ο̟εράτωσης αυτών 
λόγω  µη α̟αλλοτριώσεων. 
Στις 30-6-2015  και ̟ριν α̟ό το ̟έρας της τελευταίας εγκεκριµένης 
̟αράτασης  εργασιών η ανάδοχος υ̟έβαλε  την υ̟’αριθ. 27045 « 
Ειδική δήλωση ∆ιακο̟ής Εργασιών » καθώς το ̟ρόβληµα λόγω 
του ο̟οίου δεν ̟ροχωρούσαν οι εργασίες ( α̟αλλοτριώσεις  
συνέχιζε να υφίσταται. Με την 27045/8-7-2015 α̟όφαση η η 
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διευθύνουσα υ̟ηρεσία  εγκρίνει την ̟ροαναφερόµενη αίτηση και 
διακό̟τονται οι εργασίες. 
Με την 27046/30-6-2015 σχετική αίτηση η ανάδοχος ζήτησε εκ 
νέου ̟αράταση ̟ροθεσµίας  µέχρι 31-10-2015 λόγω µη 
α̟αλλοτριώσεων µέχρι την 8-7-2016 ο̟ότε και ο ανάδοχος µε 
έγγραφό του ζήτησε την άρση της διακο̟ής εργασιών, δεν 
εκτελέστηκε καµία εργασία. Με το ̟ροαναφερόµενο έγγραφο ο 
ανάδοχος  ζητά εκ νέου ̟αράταση της ̟ροθεσµίας εκτέλεσης 
εργασιών µε ε̟ιφύλαξη  για την α̟αλλοτρίωση  των 
αγροτεµαχίων  στα ο̟οία ̟ροβλέ̟ονται εργασίες. 
 
 Να σηµειωθεί ότι την 3-2-2015 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Εορδαίας 
µε την υ̟. αριθµ. 35/2015 α̟όφαση του ενέκρινε την κήρυξη 
αναγκαστικής α̟αλλοτρίωσης αγροτεµαχίων για την κατασκευή 
του έργου και ότι µέχρι  τη σύνταξη του ̟αρόντος εκκρεµεί το 
θέµα των α̟αλλοτριώσεων στο χώρο του έργου αφού η υ̟όθεση 
των α̟αλλοτριώσεων εκδικάζεται µετά α̟ό αναβολές  την 21-9-
2016 στην Κοζάνη. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υ̟.αριθµ. 165/13-7-2016 Α̟όφαση 
, ενέκρινε ̟αράταση ̟ροθεσµίας έως την 30-6-2017.  Στο διάστηµα 
αυτό εκτελέστηκαν όσες εργασίες ήταν δυνατό να εκτελεστούν και 
ήταν ανεξάρτητες α̟ό τις α̟αλλοτριώσεις των ιδιοκτησιών του 
κόµβου και της συνδετήριας οδού, την αγωγή του κ. Κ. Πα̟ά και 
την µετακίνηση των σταβλικών εγκαταστάσεων.  
Με την υ̟.αριθµ. 21196/19-6-2017 σχετική αίτηση η ανάδοχος 
ζήτησε εκ νέου ̟αράταση ̟ροθεσµίας εκτέλεσης του έργου µέχρι 
την 30-6-2018  λόγω της συνέχισης των ̟ροβληµάτων λόγω µη 
̟εραίωσης των διαδικασιών α̟αλλοτρίωσης.  
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. 
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Ε̟ίσης …»10. Η έγκριση των ̟αρατάσεων ̟ροθεσµιών γίνεται 
α̟ό την ̟ροϊσταµένη αρχή, ύστερα α̟ό αίτηση του αναδόχου. 
Παράταση µ̟ορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του Αναδόχου, αν 
αυτή δεν υ̟ερβαίνει την οριακή ̟ροθεσµία»… 
Έχοντας υ̟όψη όλα τα ̟αρα̟άνω η υ̟ηρεσία µας εισηγείται την 
έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου µέχρι την 30-6-2018 µε 
αναθεώρηση. 
Θα ̟ρέ̟ει και ̟άλι να σηµειωθεί ότι η ̟αρούσα εισήγηση τελεί 
υ̟ό αίρεση διευθέτησης τόσο της εκκρεµότητας των 
α̟αλλοτριώσεων όσο και της α̟οµάκρυνσης των σταβλικών 
εγκαταστάσεων οι ο̟οίες είναι ̟έραν των αρµοδιοτήτων της 
∆ιευθύνουσας υ̟ηρεσίας. 
Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά. 
 
                                        Αριθµ. α̟όφ. 179/2017 
 
Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του τα ανωτέρω  
 
 
                                          Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
 
Εγκρίνει την ̟αράταση ̟ροθεσµίας ̟εράτωσης εργασιών του 
έργου «Εσωτερική οδο̟οιία Α φάση και συνδετήρια οδός Νέου 
Οικισµού Κοµάνου» του ∆ήµου Πτολεµαΐδας µε αριθµό µελέτης 
27/2005  µέχρι την 30-6-2018 µε αναθεώρηση. 
 
 

         Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ. 179 /2017 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
                       Ο ∆ηµαρχεύων                                     Τα Μέλη 
                Αριστερίδης Ιωάννης  
          
 

 1.  Καίδης Απόστολος 

 2.  Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 3.  Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 4.  Καραφουλίδης Ανέστης 

 5.  Πολυχρονίδης Κων/νος 
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 6.  Βύρλιος Μάρκος 

 7.  Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 8.  Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 9.  Παπάς Ευθύµιος 

 10. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 11.  Χαιτίδης Γεώργιος 

 12.  Κύρκα Μαρία 

 13.   Αριστερίδης Ιωάννης 

 14.   Παπαοικονόµου Παντελής 

 15.   Βρυζίδου Παρασκευή 

 16.   Μπίγγας Στέφανος 

              Πτολεµαΐδα 17.  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής  

    Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού          18.   Ανδρεάδης Κων/νος  

             Συµβουλίου  19.  Τσολακίδης Ισαάκ 

 20. Καραϊσκος Γεώργιος  

 21.  Μίχος Κωνσταντίνος 

              22.  Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 

   23. Ζαραφίδης ∆ηµήτριος  

  Παπαοικονόµου Παντελής 24.  Χόλµπα Αντωνία 
 
 
 

 
 
 

ΑΔΑ: 7Χ39ΩΡ6-ΨΗ9


		2017-07-06T09:09:52+0300
	Athens




