
 
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                            Αριθµ. Α̟όφ : 252/2017 
---------------------------------- 
 

 
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 14ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   11- 9 2017     ηµέρα ∆ευτέρα    και  
ώρα  7:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  µετά   την υ̟’ αριθ. 30964/5-9-2017  ̟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:  
……………………………………………………………………………………….. 
 Α̟οφασίσθηκε η τρο̟ο̟οίηση της µελέτης 5/2016  του έργου 
 « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΡΟΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ »  
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ    
                

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχάλης 
2 Καίδης Απόστολος 2 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Κάλφας Γεώργιος 
4 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 4 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
5 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 5 Βρυζίδου Παρασκευή 
6 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος  6 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
7 Καραφουλίδης Ανέστης 7 Ανδρεάδης Κων/νος 
8 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 8 Απαζίδου Σοφία 
9 Βύρλιος Μάρκος 9 Χόλµπα Αντωνία 
10 Παπάς Ευθύµιος   
11 Σερσέµης  Κωνσταντίνος   

    12 Κοκκινίδης Γεώργιος   
    13 Χαιτίδης Γεώργιος   

14 Αριστερίδης Ιωάννης 
15 Κύρκα Μαρία 
16 Παπαοικονόµου Παντελής 
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17 Μπίγγας Στέφανος 
18 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 
19 Τσολακίδης Ισαάκ 
20 Καραίσκος Γεώργιος 
21 Μίχος Κωνσταντίνος         
22 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
23 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 
24 Ανδρονικίδου Ιωάννα 

                           
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 το λόγο ̟ήρε ο ∆ήµαρχος Σάββας Ζαµανίδης ο 
ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης  
ανέφερε ότι µε την 99/2016 Α̟όφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
α̟οφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΡΟΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ » ̟ρ/σµού 
δα̟άνης 310.000,00 €, σύµφωνα µε την υ̟’ αριθµό 5/2016 σχετική 
µελέτη. 
Το εν λόγω έργο δηµο̟ρατήθηκε και µε την 180/2016 Α̟όφαση 
οικονοµικής ε̟ιτρο̟ής έγινε η κατακύρωση του έργου στην 
ανάδοχο εταιρεία Νικολαΐδης Στυλιανός µε έκ̟τωση 67% στις 
τιµές της µελέτης και ακολούθως υ̟εγράφη σύµβαση  ύψους 
103.124,99 €. 
Ως ̟ρος το  ιστορικό θα ̟ρέ̟ει να ε̟ισηµανθεί ότι, όταν αρχικά 
δόθηκε εντολή στην Τεχνική Υ̟ηρεσία για την σύνταξη της εν 
λόγω µελέτης και κατό̟ιν ενηµέρωσης του ∆/ντή των τεχνικών 
υ̟ηρεσιών του ∆ήµου, ζητήθηκε µε α̟όλυτη σαφήνεια  να 
συµ̟εριληφθούν οι οδοί Μακεδονοµάχων  και  ∆ηµοκρατίας στο 
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σύνολο τους εντός της δ/κ  Πτολεµαΐδας, καθώς και µια κοινοτική 
οδός στην τ/κ  Εµ̟ορίου. Εν συνεχεία και κατό̟ιν διαφωνίας για 
το εάν ̟ρέ̟ει να ενταχθεί το σύνολο των ανωτέρω δυο (2) οδών 
εντός της δ/κ Πτολεµαΐδας, συµφωνήθηκε ό̟ως ενταχθούν 
ε̟ιλεκτικά  µόνο τα φθαρµένα τµήµατα του συνολικού µήκους του 
οδοστρώµατος των ανωτέρω δύο οδών ̟ροκειµένου κατ’ αυτό τον 
τρό̟ο να εξοικονοµηθούν ̟όροι και για ̟εραιτέρω 
α̟οκαταστάσεις οδοστρώµατος εντός του ∆ήµου.  
Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου δια̟ιστώθηκε ότι ̟αρά 
τα ανωτέρω σαφώς υ̟οδειχθέντα ̟ρος τις τεχνικές υ̟ηρεσίες του 
∆ήµου, τούτες συµ̟εριέλαβαν ̟ληµµελώς στην συνταχθείσα 
µελέτη διαφορετικά τµήµατα οδοστρώµατος α̟ό τα 
συµφωνηθέντα. Πιο συγκεκριµένα και αντίθετα ̟ρος τα όσα 
συµφωνήθηκαν, ̟ροέβην σε: α) ̟λήρη αντικατάσταση του 
οδοστρώµατος ε̟ι της οδού Μακεδονοµάχων α̟ό την συµβολή 
της µε την οδό Φούφα έως το ύψος της οδού Βασιλέως Κων/νου 
̟αραλεί̟οντας να α̟οκαταστήσει το φθαρµένο οδόστρωµα στο 
υ̟όλοι̟ο της οδού, β) ̟λήρη αντικατάσταση του οδοστρώµατος 
ε̟ι της οδού ∆ιοικητηρίου α̟ό τη συµβολή της µε την οδό 
∆ιοικητηρίου µέχρι τη συµβολή της µε την οδό Παρµενίωνος 
̟αραλεί̟οντας να α̟οκαταστήσει το φθαρµένο οδόστρωµα στο 
υ̟όλοι̟ο της οδού και γ) ε̟ελέγη να γίνει α̟οκατάσταση του 
ε̟αρχιακού δρόµου ̟ρος τ/κ Ασβεστό̟ετρας αντί της 
συµφωνηθείσας ένταξης του ως άνω αναφερθέντος δρόµου εντός 
της τ/κ Εµ̟ορίου.  
Κατό̟ιν των ανωτέρω ̟ροτείνεται , να ληφθεί α̟όφαση ∆.Σ  µε 
την ο̟οία να τρο̟ο̟οιηθεί η υ̟.αριθµ. 5/2016 µελέτη της Τ.Υ.  
̟ροκειµένου να συµ̟εριληφθούν  και να α̟οκατασταθούν 
τµηµατικά µονό τα φθαρµένα σηµεία του οδοστρώµατος ̟ου 
χρίζουν α̟οκατάστασης και αφορούν συγκεκριµένα: 

- Φθαρµένα τµήµατα οδοστρώµατος ε̟ί της οδού 
∆ηµοκρατίας  α̟ό την συµβολή της µε την οδό 
∆ιοικητηρίου µέχρι την συµβολή της µε την οδό Βας. 
Κων/νου εντός της  ∆.Κ. Πτολεµαΐδας 
 

- Φθαρµένα τµήµατα οδοστρώµατος ε̟ί της οδού 
Μακεδονοµάχων α̟ό την συµβολή της µε την οδό 
Βασιλέως Κωνσταντίνου µέχρι την συµβολή της µε την 
οδό ∆ιοικητηρίου εντός της ∆.Κ.  Πτολεµαΐδας 
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- Η ασφαλτόστρωση οδοστρώµατος ε̟ί ανωνύµου οδού στην 
Τ.Κ.  Εµ̟ορίου αρχοµένης α̟ό το ύψος του «Ξενώνα 
∆αλάκη» έως και το ύψος του οικο̟έδου ιδιοκτησίας 
Αντωνίου Ισµήνης . 

  Προτείνεται  ε̟ίσης η α̟οκατάσταση οιοδή̟οτε άλλων 
τµηµάτων οδοστρώµατος εντός του οδικού δικτύου του ∆ήµου 
Εορδαίας τα ο̟οία χρίζουν άµεσης και ε̟είγουσας 
α̟οκατάστασης και ̟ρόκειται να υ̟οδειχθούν στον ανάδοχο κατά 
την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου.  
 Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά. 

 
                                Αριθµ. α̟όφ. 252/2017  
 
Το ∆Σ µετά διαλογική συζήτηση 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Την τρο̟ο̟οίηση της υ̟’ αριθ. 5/2016 µελέτη ̟ου συνέταξε η 
Τεχνική Υ̟ηρεσία του ∆ήµου µας και αφορά το έργο « 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΡΟΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ̟ροκειµένου : 
1.  να συµ̟εριληφθούν τα ̟αρακάτω φθαρµένα τµήµατα του 

οδοστρώµατος ̟ου χρήζουν α̟οκατάστασης και  
συγκεκριµένα : 

- Φθαρµένα τµήµατα οδοστρώµατος ε̟ί της οδού 
∆ηµοκρατίας  α̟ό την συµβολή της µε την οδό 
∆ιοικητηρίου  µέχρι την συµβολή της µε την οδό Βας. 
Κων/νου εντός της  ∆.Κ. Πτολεµαΐδας 

- Φθαρµένα τµήµατα οδοστρώµατος ε̟ί της οδού 
Μακεδονοµάχων α̟ό την συµβολή της µε την οδό 
Βασιλέως Κωνσταντίνου µέχρι την συµβολή της µε την 
οδό ∆ιοικητηρίου εντός της ∆.Κ.  Πτολεµαΐδας 

- Η ασφαλτόστρωση οδοστρώµατος  ε̟ί ανωνύµου οδού στην 
Τ.Κ.  Εµ̟ορίου αρχοµένης α̟ό το ύψος του «Ξενώνα 
∆αλάκη» έως και το ύψος του οικο̟έδου ιδιοκτησίας 
Αντωνίου Ισµήνης . 

 
2. Την α̟οκατάσταση οιωνδή̟οτε άλλων τµηµάτων 
οδοστρώµατος εντός του οδικού δικτύου του ∆ήµου Εορδαίας τα 
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ο̟οία χρίζουν άµεσης και ε̟είγουσας α̟οκατάστασης και 
̟ρόκειται να υ̟οδειχθούν στον ανάδοχο κατά την διάρκεια της 
εκτέλεσης του έργου.  
3. Η ̟αρούσα να κοινο̟οιηθεί στην ∆/νση τεχνικών Υ̟ηρεσιών 
̟ροκειµένου να ̟ροβεί στις α̟αραίτητες ενέργειες ό̟ως ορίζεται 
ανωτέρω . 
 

             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.   252 /2017 
…………………………………………………………………………… 

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

 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. Παπάς Ευθύµιος 

 11. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

                                        12. Κοκκινίδης Γεώργιος 

 13.  Χαιτίδης Γεώργιος 

 14.   Αριστερίδης Ιωάννης 

 15.  Κύρκα Μαρία 

 16.   Παπαοικονόµου Παντελής 

 17.   Μπίγγας Στέφανος 

     18.  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής  

            Πτολεµαΐδα 19.  Τσολακίδης Ισαάκ 

  Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού           20 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη  

             Συµβουλίου  21.  Καραϊσκος Γεώργιος 

 22  Μίχος Κωνσταντίνος 

    Πα̟αοικονόµου Παντελής 23.  Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

              24   Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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