
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                            Αριθµ. Α̟όφ : 286/2017 
---------------------------------- 
 

 
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

 Α̟ό το ̟ρακτικό της 16ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   28- 9- 2017     ηµέρα Πέµ̟τη    και  
ώρα  7:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  µετά   την υ̟’ αριθ. 33702/22-9-2017  ̟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 ̟αράταση ̟ροθεσµίας ̟εράτωσης εργασιών για 
το έργο « ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ – ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ  ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ » µε 
Αναθεώρηση  
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ    
                

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

    12 Χαιτίδης Γεώργιος   
    13 Κύρκα Μαρία   

14 Παπαοικονόµου Παντελής 
15 Βρυζίδου Παρασκευή 
16 Μπίγγας Στέφανος 
17 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

ΑΔΑ: Ω817ΩΡ6-Π10



18 Τσολακίδης Ισαάκ 
19 Ανδρεάδης Κων/νος 
20 Καραίσκος Γεώργιος 
21 Μίχος Κωνσταντίνος         
22 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης      
23 Απαζίδου Σοφία 
24 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
25 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 έδωσε το λόγο  στον Αντιδήµαρχο κ. 
Ανέστη Καραφουλίδη ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης έθεσε υ̟όψη του συµβουλίου  την υ̟’ αριθ. 
41177/14-11-2016 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών υ̟ηρεσιών 
τµήµατος έργων  σχετικά µε την ̟αράταση ̟ροθεσµίας ̟εράτωσης 
εργασιών του έργου «Κέντρο διάσωσης- Ανάδειξης και διάδοσης 
του ̟ολιτισµού των Ελλήνων της Ανατολής» του ∆ήµου 
Πτολεµαΐδας αριθµ. µελέτης 48/2009 το ̟εριεχόµενο της ο̟οίας 
έχει ως εξής : 
Πρόκειται για το έργο «Κέντρο διάσωσης- Ανάδειξης και διάδοσης 
του ̟ολιτισµού των Ελλήνων της Ανατολής» του ∆ήµου 
Πτολεµαΐδας, αρ. µελ. 48/2009 ̟ροϋ̟ολογισµού κατά τη µελέτη 
2.100.000,00 € , η εκτέλεση του ο̟οίου α̟οφασίστηκε µε την υ̟. 
αριθµ. 47/2012 Α.∆.Σ. Μειοδότης µετά τον διαγωνισµό, 
αναδείχτηκε η «Κ. ΝΤΑΚΟΥΜΑΣ & ΣΙΑ  Ε.Ε» µε έκ̟τωση 
45,20%, ε̟ί των τιµών του τιµολογίου της µελέτης. Το α̟οτέλεσµα 
του διαγωνισµού εγκρίθηκε µε την 290/2012 α̟όφαση της 
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∆ηµαρχιακής Ε̟ιτρο̟ής . Στη συνέχεια ο ανάδοχος υ̟έγραψε το 
υ̟.αριθµ. 48867/8-10-2012 συµφωνητικό ̟οσού 1.150.794,72€ µε 
τον ∆ήµαρχο Πτολεµαΐδας.  Η χρηµατοδότηση του έργου 
εξασφαλίσθηκε α̟ό ΕΣΠΑ. Το χρονοδιάγραµµα ̟ροέβλε̟ε την 
εκτέλεση των εργασιών εντός είκοσι δύο (22) µηνών µε ̟έρας την 
7-8-2014.  
  Οι εργασίες δεν ξεκίνησαν αµέσως , µε την υ̟ογραφή της 
σύµβασης καθώς αυτή κοινο̟οιήθηκε στην τεχνική υ̟ηρεσία την 
17-10-2012 ο̟ότε έγινε και ο ορισµός ε̟ιβλε̟όντων µηχανικών και 
όλα τα σχετικά µε την έναρξη ενός έργου έγγραφα. Α̟ό την 17-10-
2012 έως την 4-4-2013 δεν εκτελέστηκε καµία εργασία λόγω 
ανάγκης για τρο̟ο̟οίηση της µελέτης και µεταφορά δικτύων 
σχετικών µε τη λειτουργία του αντλιοστασίου της ∆ΕΤΗΠ στον 
χώρο του έργου.  
Κατά τη χειµερινή ̟ερίοδο 2012-2013 και 2013-2014 δεν υ̟ήρχαν 
ακραία καιρικά φαινόµενα ιδιαίτερα ασυνήθιστα για την ̟εριοχή 
̟αρά θα λέγαµε ότι ήταν σχετικά ή̟ιοι ̟ερίοδοι µε ελάχιστες 
ηµέρες χιονό̟τωσης. Κατά τη λοι̟ή διάρκεια, υ̟ήρξαν κενά 
χρονικά διαστήµατα χωρίς να εκτελείται καµία εργασία στο χώρο 
του έργου και χωρίς να έρχεται σε ε̟αφή ο ανάδοχος µε την 
διευθύνουσα υ̟ηρεσία ̟ροκειµένου να διευκρινιστούν διάφορα 
θέµατα και να δοθούν οι α̟αραίτητες εγκρίσεις υλικών. Παρά 
ταύτα οι εργασίες εκτελούνται εντός χρονοδιαγράµµατος κυρίως 
λόγω της ευρύτητας αυτού µε δεδοµένο και το γεγονός της 
καθυστέρησης τρο̟ο̟οίησης της µελέτης του έργου.  
 Με την υ̟.αριθµ. 30328/4-7-2014 σχετική αίτηση η ανάδοχος 
ζήτησε  ̟αράταση   ̟ροθεσµίας     εκτέλεσης του  έργου  µέχρι  την 
31-12-2014   αφενός λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών το 
διάστηµα α̟ό 1-1-2014 έως 31-3-2014 αφετέρου λόγω 
καθυστέρησης έναρξης των εργασιών λόγω βελτίωσης – 
τρο̟ο̟οίησης στατικής και αρχιτεκτονικής µελέτης.  
Η υ̟ηρεσία εισηγήθηκε την έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας 
̟εράτωσης του έργου µέχρι την 31-12-2014 µε αναθεώρηση λόγω 
µόνο της ανάγκης για τρο̟ο̟οίηση της µελέτης ̟ου ̟ροέκυψε 
στην έναρξη του έργου.  
  Με την υ̟.αριθµ. 314/20-8-2014 α̟όφαση του ∆Σ Εορδαίας 
εγκρίθηκε η ̟αράταση ̟ροθεσµίας ̟εράτωσης των εργασιών του 
έργου µέχρι την 31-12-2014 µε αναθεώρηση.  
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  Με την υ̟. αριθµ. 56453/8-12-2014 σχετική αίτηση ο ανάδοχος 
ζήτησε ̟αράταση ̟ροθεσµίας εκτέλεσης του έργου µέχρι την 30-4-
2015 . 
Με την 17/2015 Α̟όφαση του ∆Σ Εορδαίας  εγκρίθηκε η 
̟αράταση ̟ροθεσµίας ̟εράτωσης των εργασιών του έργου µέχρι 
30-4-2015 µε αναθεώρηση. 
Με την 12286/27-3-2015 σχετική αίτηση ο ανάδοχος ζήτησε 
̟αράταση ̟ροθεσµίας εκτέλεσης του έργου µέχρι την 15-6-2015  . 
Με την 120/2015 Α̟όφαση ∆.Σ Εορδαίας εγκρίθηκε  η ̟αράταση 
̟ροθεσµίας ̟εράτωσης εργασιών  του έργου µέχρι την 30-7-2015 
µε αναθεώρηση. 
Με την 26873/29-6-2015 σχετική αίτηση ο ανάδοχος ζήτησε 
̟αράταση ̟ροθεσµίας  εκτέλεσης  του έργου  µέχρι την 30-9-2015 
για τους εξής λόγους : α) δεν ολοκληρώθηκε  η έγκριση του 2ου 
ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ  και η έγκριση των υλικών β) δεν έγινε 
η µετατό̟ιση  του ̟ερι̟τέρου  για να µ̟ορέσει  να ολοκληρωθεί η 
∆υτική  είσοδο  του κτιρίου. 
Με την  243/2015 Α̟όφαση ∆.Σ Εορδαίας εγκρίθηκε  η ̟αράταση 
̟ροθεσµίας ̟εράτωσης εργασιών  του έργου µέχρι την 30-9-2015 
µε αναθεώρηση. 
Με  την υ̟’αριθ. 35967/31-8-2015 σχετικά αίτηση ο ανάδοχος 
ζήτησε ̟αράταση ̟ροθεσµίας ̟εράτωσης του έργου  µέχρι την 31-
12-2015 για τους εξής λόγους  
α) δεν ολοκληρώθηκε  η έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 2ου 
ΠΚΤΜΝΕ  και η έγκριση των υλικών β) δεν έγινε η µετατό̟ιση  
του ̟ερι̟τέρου  για να µ̟ορέσει  να ολοκληρωθεί η ∆υτική  είσοδο  
του κτιρίου. 
Με την 319/20-11-2015 α̟όφαση του ∆.Σ. Εορδαίας εγκρίθηκε η 
̟αράταση ̟ροθεσµίας ̟εράτωσης εργασιών του έργου µέχρι την 
20-11-2015.  
Με την υ̟.αριθµ. 45041/20-10-2015 σχετική αίτηση ο ανάδοχος 
ζήτησε ̟αράταση ̟ροθεσµίας εκτέλεσης του έργου µέχρι την 29-2-
2016 για τους εξής λόγους: α) δεν έγινε η µετατό̟ιση του 
̟ερι̟τέρου για να µ̟ορέσει να ολοκληρωθεί η ∆υτική είσοδος του 
κτιρίου. 
Με την 404/23-12-2015 α̟όφαση ∆Σ Εορδαίας εγκρίθηκε η 
̟αράταση ̟ροθεσµίας ̟εράτωσης  εργασιών του έργου  µέχρι την 
29-2-2016 χωρίς αναθεώρηση. 
Κατά της ̟ροαναφερόµενης α̟οφάσεως του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Εορδαίας  ασκήθηκε  η α̟ό 8-7-2016 αίτηση 
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θερα̟είας του αναδόχου ενώ̟ιον του γενικού γραµµατέα της 
α̟οκεντρωµένης διοίκησης Η̟είρου – ∆υτικής Μακεδονίας , Με 
την υ̟’αριθ. 148751/3-10-2016 ο Γενικός Γραµµατέας αρµοδίως 
κάνει δεκτή την ασκηθείσα  αίτηση και ακυρώνει  µερικώς την 
404/23-12-2015 Α∆Σ  Εορδαίας κατά το µέρος ̟ου αφορά την   
χωρίς αναθεώρηση ̟αράταση της ̟ροθεσµίας ̟εράτωσης των 
εργασιών του έργου. 
Σύµφωνα µε την ̟αρ. 16 του άρθρου 76 του Ν. 3669/2008 η 
α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα της α̟οκεντρωµένης διοίκησης 
Η̟είρου ∆υτικής Μακεδονίας ε̟ί της αίτησης θερα̟είας είναι 
εκτελεστή. 
 Έχοντας υ̟όψη τα ̟αρα̟άνω η υ̟ηρεσία µας ε̟ανέρχεται 
σχετικά µε την ε̟ανεξέταση του αιτήµατος του αναδόχου για 
έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας ̟εράτωσης του έργου µέχρι την 
29-2-2016 µε αναθεώρηση λόγω της υ̟’αριθ. 14875/3-10-2016 ( 
35249/7-10-2016 οίκοθεν ) α̟όφαση του ΓΓ της Α̟οκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Η̟είρου – ∆υτικής Μακεδονίας  
Το ̟αρόν διαβιβάσθηκε στη διαχειριστική αρχή µε το υ̟’αριθ. 
30420/01-09-2017 έγγραφο ̟ρος ενηµέρωση και δε χρήζει 
σύµφωνα µε την τελευταία ε̟ανέγκριση. 
 
                                        Αριθµ. α̟όφ. 286/2017  
 
Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του τα ανωτέρω  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 
Εγκρίνει την ̟αράταση ̟ροθεσµίας ̟εράτωσης εργασιών του 
έργου «Κέντρο διάσωσης- Ανάδειξης και διάδοσης του ̟ολιτισµού 
των Ελλήνων της Ανατολής»  ∆ήµου  Πτολεµαΐδας  αριθµ. µελέτης 
48/2009 µέχρι την 29-02-2016 µε αναθεώρηση   λόγω της υ̟’αριθ. 
148751/3-102016 α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα  της 
α̟οκεντρωµένης διοίκησης Η̟είρου – ∆υτικής Μακεδονίας   
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         Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.  286 /2017 
…………………………………………………………………………… 

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

 1. Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2. Καίδης Απόστολος 

 3. Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 5. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 6. Καραφουλίδης Ανέστης 

 7. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 8. Παπάς Ευθύµιος 

 9. Κάλφας Γεώργιος 

 10. Σπενδαµίδης Γεώργιος 

 11. Χαιτίδης Γεώργιος 

                                        12. Αριστερίδης Ιωάννης 

 13.  Κύρκα Μαρία 

 14.  Παπαοικονόµου Παντελής 

 15. Βρυζίδου Παρασκευή 

 16. Μπίγγας Στέφανος   

 17.  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

 18.  Τσολακίδης Ισαάκ 

     19.  Ανδρεάδης Κων/νος 

            Πτολεµαΐδα 20. Καραϊσκος Γεώργιος 

   Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού           21.   Μίχος Κωνσταντίνος 

             Συµβουλίου  22.  Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

 23. Απαζίδου Σοφία 

    24. Ανδρονικίδου Ιωάννα 

  Πα̟αοικονόµου Παντελής 25. Χόλµπα Αντωνία 
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