
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                 Αριθµ. Α̟όφ :325/2017 
---------------------------------- 
 

 
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

 Α̟ό το ̟ρακτικό της 20ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   13- 11- 2017     ηµέρα ∆ευτέρα    και  
ώρα  7:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  µετά   την υ̟’ αριθ. 39356/6-11-2017  ̟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:    
……………………………………………………………………………………….. 
      Έγκριση    ̟ρωτοκόλλων  ̟αραλαβής    υ̟ηρεσιών 
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ    
                

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

    12 Κύρκα Μαρία   
    13 Παπαοικονόµου Παντελής         

14 Βρυζίδου Παρασκευή 
15 Μπίγγας Στέφανος 
16 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 
17 Τσολακίδης Ισαάκ 
18 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
19 Ανδρεάδης Κων/νος 
20 Καραίσκος Γεώργιος 
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21 Απαζίδου Σοφία 
22 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
23 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. 
Ιωάννη Αριστερίδη ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα ̟αρακάτω : 
Σύµφωνα µε το άρθρο 219 ̟αρ.5 του Ν.4412/2016: «Το 
̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής (των γενικών υ̟ηρεσιών) 
εγκρίνεται α̟ό το αρµόδιο α̟οφαινόµενο όργανο µε α̟όφασή 
του, η ο̟οία κοινο̟οιείται υ̟οχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν 
̟αρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών α̟ό την 
ηµεροµηνία υ̟οβολής του και δεν ληφθεί σχετική α̟όφαση για 
την έγκριση ή την α̟όρριψή του, θεωρείται ότι η ̟αραλαβή έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαια.» 
Η Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής, ̟ου συγκροτήθηκε µε την 341/2016 
α̟όφαση του δηµοτικού συµβουλίου, για την ̟αραλαβή του 
αντικείµενου των συµβάσεων ̟αροχής υ̟ηρεσιών, ̟ροέβη στις 
̟αρακάτω ̟αραλαβές κατάσταση  την ο̟οία θέτω υ̟όψη σας για 
έγκριση . 
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ό̟ως α̟οφασίσει σχετικά. 
 
                                         Αριθµ. Α̟όφ. 325/2017 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και 
έλαβε υ̟όψη το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 καθώς και την 
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ονοµαστική κατάσταση των ̟ρωτοκόλλων οριστικής ̟αραλαβής 
υ̟ηρεσιών και εργασιών. 
 
                                      Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
 
Εγκρίνει την ̟αραλαβή των κάτωθι υ̟ηρεσιών : 
 

1. την 7/10/2017  στην ̟αραλαβή των εργασιών 
«α̟οµαγνητοφώνηση ̟ρακτικών ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
(15η και 16η συνεδρίαση»  α̟ό τον ανάδοχο Ηλιό̟ουλο 
Γεώργιο σύµφωνα µε  την 44462/5-12-16 σύµβαση   και 
συνέταξε το σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής, 

2. την 9/10/2017  στην ̟αραλαβή των εργασιών «συντήρησης 
αύλειου χώρου 4ου – 10ου ∆ηµοτικού σχολείου»  α̟ό τον 
ανάδοχο Νικολαΐδη Στυλιανό  σύµφωνα µε  την 
495.31029/5-9-17  α̟όφαση ανάθεσης του ∆ηµάρχου,   και 
συνέταξε το σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής, 

3. την 10/10/2017  στην ̟αραλαβή των εργασιών 
«συντήρησης ,µεταφοράς και το̟οθέτησης  αρδευτικής 
εγκατάστασης στην Τ.Κ. ∆ροσερού»  α̟ό τον ανάδοχο Σ. 
ΑΪΒΑΖΙ∆ΗΣ ΑΕΒΕ   σύµφωνα µε  την 412.26513/28-7-17  
α̟όφαση ανάθεσης του ∆ηµάρχου,   και συνέταξε το 
σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής 

4. την 16/10/2017  στην ̟αραλαβή των εργασιών «ηχητικής 
κάλυψης του εορτασµού της 15ης Οκτωβρίου»  α̟ό τον 
ανάδοχο Στεφανίδη Παναγιώτη   σύµφωνα µε  την 
578.36439/13-10-17  α̟όφαση ανάθεσης του ∆ηµάρχου,   
και συνέταξε το σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής 

5. την 16/10/2017  στην ̟αραλαβή των   «Κτηνιατρικών 
υ̟ηρεσιών για αδέσ̟οτα ζώα»  α̟ό τον ανάδοχο 
Πατσινακίδη Νικόλαο   σύµφωνα µε  την 32522/14-9-2017  
σύµβαση,   και συνέταξε το σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής 
̟αραλαβής 

6. την 12/10/2017 στην ̟αραλαβή των «υ̟ηρεσιών 
δικαστικού ε̟ιµελητή» α̟ό τον Αβραάµ Πα̟αδό̟ουλο  
σύµφωνα µε την 501.31725/11-9-17 α̟όφαση ανάθεσης του 
∆ηµάρχου  , και συνέταξε το σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής 
̟αραλαβής 

7. την 17/10/2017 στην ̟αραλαβή των «εργασιών 
καθαρισµού και α̟ολύµανσης των τουαλετών στο χώρο της 
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λαϊκής αγοράς» α̟ό την Ραµ̟έλη – Μ̟αντέλη ∆ήµητρα  
σύµφωνα µε την 5106/23-2-17 σύµβαση , και συνέταξε το 
σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής. 

8. την 26/9/2017 στην ̟αραλαβή των εργασιών «το̟οθέτησης 
, σύνδεσης και καλής λειτουργίας της ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης στο χώρο τέλεσης της εµ̟ορο̟ανήγυρης της 
∆ηµοτικής Ενότητας Πτολεµαΐδας»  α̟ό τον ανάδοχο 
ΗΤΣΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ   και συνέταξε το σχετικό 
̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής, 

9. την 5/10/2017 στην ̟αραλαβή των εργασιών «συντήρησης 
χώρου του κυλικείου στο 1ο Γυµνάσιο και 2ο ΕΠΑΛ 
Πτολεµαΐδας»  α̟ό τον ανάδοχο ΜΑΡΝΑΣΙ∆Η 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ και συνέταξε το σχετικό ̟ρωτόκολλο 
οριστικής ̟αραλαβής,  

10. την 2/10/2017 στην ̟αραλαβή των εργασιών «συντήρησης 
χλοοτά̟ητα στο ∆ηµοτικό Γή̟εδο Πτολεµαΐδας»  α̟ό τον 
ανάδοχο ΝΙΚΟΛΑΪ∆Η ΚΡΥΩΝΑ και συνέταξε το σχετικό 
̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής,  

11. την 4/10/2017 στην ̟αραλαβή των εργασιών « συντήρησης 
της ανυψωτικής ̟λατφόρµας ΑΜΕΑ στο κτίριο του 
∆ηµαρχείου» α̟ό τον ανάδοχο ΤΖΙΡΒΙΤΖΗΣ ∆ΗΜ. & ΣΙΑ 
Ε.Ε. και συνέταξε το σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής 
̟αραλαβής,  

12. την 30/9/2017 στην ̟αραλαβή των εργασιών « διακίνησης 
ε̟είγουσας αλληλογραφίας µηνός Σε̟τεµβρίου 2017» α̟ό 
τον ανάδοχο SPEEDEX A.E. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και 
συνέταξε το σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής, 

13. την 6/10/2017 στην ̟αραλαβή των εργασιών 
«ε̟εξεργασίας ο̟τικοαουστικού υλικού τεκµηρίωσης στο 
ο̟οίο έχει καταγραφεί η τέλεση του εθίµου του Τρανού 
Χορού της Βλάστης»  α̟ό τον ανάδοχο ΜΙΧΑΛΑΚΑΣ 
ΧΡ.ΣΙΛΑΣ και συνέταξε το σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής 
̟αραλαβής,  

14. την 2/10/2017 στην ̟αραλαβή των εργασιών συντήρησης 
γη̟έδου ∆.Ε. Βερµίου του ∆ήµου Εορδαίας α̟ό τον 
ανάδοχο ΜΗΝΑ ΑΡΣΕΝΙΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ και συνέταξε το 
σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής, σύµφωνα µε το 
υ̟’ αρ. 6124/6-3-2017 συµφωνητικό, 

15. την  2/10/2017 στην ̟αραλαβή των εργασιών ελέγχου των 
οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου για το έτος 2016 α̟ό 

ΑΔΑ: 7Φ65ΩΡ6-ΧΝΓ



τον ανάδοχο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. και συνέταξε 
το σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής, σύµφωνα µε 
το υ̟’ αρ. 47013/30-12-2016 συµφωνητικό, 

16. την 13-10-2017  στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών δικαστικού 
ε̟ιµελητή «Ε̟ίδοση ανακο̟ής.»  α̟ό την ανάδοχο Αγνή 
Μουριζάκη σύµφωνα µε  την 576.36408/13-10-17 α̟όφαση 
ανάθεσης α̟ό το ∆ήµαρχο   και συνέταξε το σχετικό 
̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής, 

17. την 31-10-2017  στην ̟αραλαβή των εργασιών «Συντήρησης 
χλοοτά̟ητα στο ∆ηµοτικό Γή̟εδο Πτολεµαΐδας για το 
µήνα Οκτώβριο»   α̟ό τον ανάδοχο Νικολαΐδη Π. Κρυωνά 
σύµφωνα µε  την 24303/13-7-2017 σύµβαση  και συνέταξε το 
σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής, 

18. την 30-10-2017  στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών «Ηχητικής 
κάλυψης εορτασµού της 28ης Οκτωβρίου»   α̟ό τον 
ανάδοχο Στεφανίδη Παναγιώτη  σύµφωνα µε  την 
606.38143/26-10-2017 α̟όφαση ανάθεσης α̟ό το ∆ήµαρχο 
και συνέταξε το σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής, 

19. την 30-10-2017  στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών 
«∆ιανυκτέρευσης φιλοξενούµενου»   α̟ό τον ανάδοχο 
Κωτσίδη Χ. Παναγιώτη  σύµφωνα µε  την 602.38136/26-10-
2017 α̟όφαση ανάθεσης α̟ό το ∆ήµαρχο και συνέταξε το 
σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής, 

20. την 30-10-2017  στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών 
«∆ιανυκτέρευσης φιλοξενούµενου»   α̟ό τον ανάδοχο 
Αφοί ∆. ∆ελιάλη – Γ.Χ’κυ̟ραίος  σύµφωνα µε  την 
601.38135/26-10-2017 α̟όφαση ανάθεσης α̟ό το ∆ήµαρχο 
και συνέταξε το σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής, 

21. την 1-11-2017  στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών 
«Α̟οκατάστασης λειτουργικότητας εγκαταστάσεων 
̟υρανίχνευσης/ αναγγελίας κινδύνου των Παιδικών 
Σταθµών ∆.Ε. Μουρικίου »   α̟ό τον ανάδοχο ∆ΙΝΟΥΣΗ 
Π.-∆ΟΥΛΟΠΙΚΟ Ν. Ο.Ε.  σύµφωνα µε  την 567.35791/9-
10-2017 α̟όφαση ανάθεσης α̟ό το ∆ήµαρχο και συνέταξε 
το σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής, 

22. την 1-11-2017  στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών «Συντήρησης 
, ε̟ιτήρησης, λειτουργίας, α̟οκατάστασης ζηµιών και 
βελτίωσης των εγκαταστάσεων φωτεινής σηµατοδότησης 
του ∆ήµου »   α̟ό τον ανάδοχο Ταϊρίδη Αναστάσιο  
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σύµφωνα µε  την 28547/16-8-2017 σύµβαση και συνέταξε το 
σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής, 

23. την 20-10-2017 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών 
ταχυµεταφορών  α̟ό τον ανάδοχο SPEEDEX  σύµφωνα µε  
την 12553/25-4-2017 σύµβαση και συνέταξε το σχετικό 
̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής (σχετικό το υ̟’ αρ. 
2565723/20-10-2017 τιµολόγιο ̟αροχής υ̟ηρεσιών) 

24. την 31-10-2017 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών 
ταχυµεταφορών  α̟ό τον ανάδοχο SPEEDEX  σύµφωνα µε  
την 12553/25-4-2017 σύµβαση και συνέταξε το σχετικό 
̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής (σχετικά τα υ̟’ αρ. 
2569375/31-10-2017 και 2569376/31-10-2017 τιµολόγια 
̟αροχής υ̟ηρεσιών) 

 
ΟΙ ∆Σ Π Βρυζίδου, Σ Σιδηρό̟ουλος, Ι Τσολακίδης , Σ Μ̟ίγγας 
και Γ Καραισκος ψήφησαν λευκό     
 

             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.  325  /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. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 5. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 6. Καραφουλίδης Ανέστης 

 7. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 8. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 9. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 10. Χαιτίδης Γεώργιος 

                                        11. Αριστερίδης Ιωάννης 

 12.  Κύρκα Μαρία 

 13.  Παπαοικονόµου Παντελής 

 14. Βρυζίδου Παρασκευή 

 15. Μπίγγας Στέφανος   

 16.  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

 17.  Τσολακίδης Ισαάκ 
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              Πτολεµαΐδα 18. Ασπράγκαθος Ιωάννης 

    Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού          19. Ανδρεάδης Κων/νος 

              Συµβουλίου 20.   Καραϊσκος Γεώργιος 

           21.  Απαζίδου Σοφία 

 22. Ανδρονικίδου Ιωάννα 

   Πα̟αοικονόµου Παντελής 23. Χόλµπα Αντωνία 
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