
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                    Αριθµ. Α̟όφ.70/2018 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 7ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   27-4-2018    ηµέρα  Παρασκευή   και  
ώρα  6:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε    το ∆ηµοτικό  
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  9085/20-4-2018  ̟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 2ης ̟αράτασης ̟ροθεσµίας ̟εράτωσης εργασιών για το 
έργο  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ» 
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ    
           

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχάλης 
2 Κατσίδης Ευστάθιος 2 Καίδης Απόστολος 
3 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 3 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 
4 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 4 Καραφουλίδης Ανέστης 
5 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 5 Βύρλιος Μάρκος 
6 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 6 Παπάς Ευθύµιος 
7 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 7 Κάλφας Γεώργιος 
8 Κοκκινίδης Γεώργιος 8 Σπενδαµίδης Γιώργος  
9 Χαιτίδης Γεώργιος 9  Βρυζίδου Παρασκευή 
10 Αριστερίδης Ιωάννης 10 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης   
11 Παπαοικονόµου Παντελής      
12 Κύρκα Μαρία   
13 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής   
14 Τσολακίδης Ισαάκ   
15 Ανδρεάδης Κων/νος   
16 Ασπράγκαθος Ιωάννης   
17 Μπίγγας Στέφανος   
18 Καραίσκος Γεώργιος             
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    19 Μίχος Κωνσταντίνος           
    20 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη   

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 . 
………………………………………………………………………………………… 
Εδώ α̟οχωρεί ο ∆Σ Σοφοκλής Σιδηρό̟ουλος. 
…………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος  το λόγο έδωσε στην κ. Μ̟ογδάνη 
Καλλιρρόη υ̟άλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Υ̟ηρεσιών του ∆ήµου 
µας   η ο̟οία εισηγούµενη  το ̟αρα̟άνω θέµα ηµερήσιας 
διάταξης έθεσε υ̟όψη του συµβουλίου την υ̟’.αριθ  9064/24-4--
2018  εισήγηση  της ∆/νσης τεχνικών υ̟ηρεσιών του ∆ήµου µας 
τµήµατος έργων  σχετικά µε την 2η  ̟αράταση ̟ροθεσµίας 
̟εράτωσης εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση στην ΤΚ 

Γαλάτειας » το ̟εριεχόµενο της ο̟οίας έχει ως εξής : 
 

Πρόκειται για το έργο « Ασφαλτόστρωση στην ΤΚ 

Γαλάτειας » µε αριθµ. µελέτης 20/2016 του ∆ήµου Εορδαίας  
̟ρ/σµού κατά τη µελέτη 36.200,00 € 

Με την αριθ. 270/2017 ( Α∆Α  ΩΚΒΟΩΡ6-ΧΧΒ ) Α∆Σ 
εγκρίθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου µε ̟ρόχειρο µειοδοτικό 
διαγωνισµό και τρο̟ο̟οιήθηκε ο ̟ρ/σµός  οικονοµικού έτους  
2016 µεταφέροντας ̟ίστωση  στον ΚΑ 30.7333.0043                            
« Ασφαλτόστρωση στην ΤΚ Γαλάτειας  
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Με την 16/2017 ( Α∆Α : 6Ω3ΣΩΡ6-Θ7Ζ ) Α̟όφαση 
οικονοµικής ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου Εορδαίας εγκρίθηκε η  
344/2017 ( Α∆Α 78ΞΣΩΡ6-ΖΧ7 )  α̟όφαση ανάληψης  
υ̟οχρέωσης για τη δέσµευση της δα̟άνης του έργου  

Με την 47/2017 ( Α∆Α : 75ΣΩΡ6-Θ6Χ ) της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΟΥ ∆ήµου Εορδαίας εγκρίθηκαν οι όροι 
διακήρυξης του εν λόγω έργου  και συγκροτήθηκε τριµελής 
ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού  της συνο̟τικής διαδικασίας σύναψη 
δηµόσιας σύµβασης. 

Με την 114/2017  (Α∆Α; 617ΝΩΡ6-8 Α1 ) ΑΟΕ του δήµου 
Εορδαίας  εγκρίθηκε το 2ο ̟ρακτικό ( τελικό ) της ε̟ιτρο̟ής 
∆ιεξαγωγής διαγωνισµού της α̟ό 27 Α̟ριλίου 2017  συνο̟τικής 
διαδικασίας του ανωτέρω έργου και κατακυρώθηκε το α̟οτέλεσµα 
του ∆ιαγωνισµού του ως άνω έργου, ό̟ου ανακηρύχθηκε 
µειοδότης ο Ιορδανίδης Παύλος  µε ̟οσοστό έκ̟τωσης 24%  

Με την αριθµ. 112147/07-8-2017 α̟όφαση του συντονιστή 
της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Η̟είρου – ∆υτικής Μακεδονίας  
ελέγχθηκε η νοµιµότητα της ̟αρα̟άνω α̟όφασης της 
οικονοµικής ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου Εορδαίας. 

Μετά τις νόµιµες διαδικασίες υ̟ογράφηκε εργολαβική 
σύµβαση  την 24η -10-2017  του εν λόγω έργου µεταξύ ∆ήµου 
Εορδαίας και του αναδόχου Ιορδανίδη Παύλου. 

Η σύµβαση ανέρχεται στο ̟οσό των 22.187,10 € ̟λέον ΦΠΑ 
ήτοι συνολικά 27.512,00 € µε ηµεροµηνία ̟εραίωσης του έργου την 
23η -01-2018. 
Με την 17/2018 Α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Εορδαίας  εγκρίθηκε η 1η ̟αράταση ̟ροθεσµίας ̟εράτωσης 
εργασιών του εν λόγω έργου έως την 23-4-2018. 
Με την υ̟.αριθµ.. 9064/20=-4-2018  αίτηση  του ο Ανάδοχος 
ζήτησε ̟αράταση της συµβατικής ̟ροθεσµίας του έργου για άλλες 
ενενήντα ηµέρες , αναφέροντας τα εξής :  
σας ̟αρακαλώ να µου εγκρίνεται την ̟αράταση εργασιών 90 
ηµερών για το έργο Ασφαλτόστρωση στην ΤΚ Γαλάτειας λόγω µη 
̟αραγωγής ασφάλτου στην ̟εριοχή και κατά συνέ̟εια  αδυναµία 
̟ροµήθειας  της για την ολοκλήρωση του έργου. Παρακαλώ για 
δικές σας ενέργειες – Αίτηση ̟αράτασης εργασιών για άλλες 
ενενήντα ηµέρες. 

Σύµφωνα µε το άρθρο  147 του Ν 4412/2016 ∆ηµόσιες 
συµβάσεις έργων ̟ροµηθειών και υ̟ηρεσιών ̟αράταση της 
συνολικής ή των τµηµατικών ̟ροθεσµιών εγκρίνεται :  
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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  
Έχοντας υ̟όψη όλα τα ̟αρα̟άνω η Υ̟ηρεσίας µας εισηγείται την 
έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας ̟εράτωσης του έργου µέχρι την 
23η -7-2018 µε αναθεώρηση. 
Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά. 
 
                                        Αριθµ. α̟όφ.  70 /2018  
 
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 « Ασφαλτόστρωση στην Τ.Κ. Γαλάτειας » του ∆ήµου 
Εορδαίας,  µέχρι 23-07 -2018 µε αναθεώρηση για τους  λόγους ̟ου 
αναφέρονται στο εισηγητικό µέρος της α̟όφασης. 
 
 
Με την ̟αρα̟άνω α̟όφαση µειοψήφησαν οι ∆Σ Κρυσταλλίδου 
Θεο̟ίστη και Τσολακίδης Ισαάκ 
 
 

             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.  70 /2018 
…………………………………………………………………………… 

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

 1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 
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 2.  Κατσίδης Ευστάθιος 

 3. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 4. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 5. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 6. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 7. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

                                        8. Κοκκινίδης Γεώργιος 

 9. Χαιτίδης Γεώργιος 

 10. Αριστερίδης Ιωάννης 

 11. Κύρκα Μαρία 

 12. Παπαοικονόµου Παντελής 

 13. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

 14. Τσολακίδης Ισαάκ 

     15. Ανδρεάδης Κων/νος 

 16. Ασπράγκαθος Ιωάννης 

             Πτολεµαΐδα 17. Μπίγγας Στέφανος 

     Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού          18. Καραίσκος Γεώργιος       

             Συµβουλίου  19. Μίχος Κωνσταντίνος         

 20. Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 

 21. Απαζίδου Σοφία 

           22. Ανδρονικίδου Ιωάννα 

  Παντελής Πα̟αοικονόµου           23. Χόλµπα Αντωνία 
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