
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                   Αριθµ. Α̟όφ.362/2018 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 18ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   20-12-2018    ηµέρα  Πέµ̟τη     και  
ώρα  18:00 ̟.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε     το ∆ηµοτικό  
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  227123/13-12-2018  ̟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    ̟ρωτοκόλλων οριστικής  ̟αραλαβής    υ̟ηρεσιών και 
εργασιών 
…………………………………………………………………………… 
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                

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

    19 Ασπράγκαθος Ιωάννης   
    20 Καραίσκος Γεώργιος         
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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 . 
………………………………………………………………………………………… 
Εδώ α̟οχωρεί ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ασ̟ράγκαθος Ιωάννης 
…………………………………………………………………………….. 
  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 365/2017 
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. 
 
 

ΑΔΑ: 6ΠΔΩΩΡ6-ΣΙΤ



                                      Αριθµ. Α̟όφ. 362 /2018 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και 
έλαβε υ̟όψη το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 καθώς και την 
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 14-12-2018 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών  «εργασίες 
συντήρησης γη̟έδου ∆.Ε. Βερµίου, Αγίας Παρασκευής και 
Μουρικίου»  α̟ό τον ανάδοχο Μηνά Αρσένιο του Πέτρου 
σύµφωνα µε το υ̟’ αρ. 9574/26-4-2018 συµφωνητικό, και 
συνέταξε το σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής, 

2. την 14-12-2018 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών  «εργασίες 
καθαρισµού των γραφείων του Κοινοτικού καταστήµατος 
Ανατολικού»  α̟ό την ανάδοχο Κουσουντίδου Παναγιώτα 
σύµφωνα µε το υ̟’ αρ. 14858/9-7-2018 συµφωνητικό, και 
συνέταξε το σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής, 

3. την 14-12-2018 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών   «εργασίες 
καθαρισµού των γραφείων του Κοινοτικού καταστήµατος 
Μεσοβούνου»  α̟ό την ανάδοχο Μισερλή Μαρία σύµφωνα 
µε το υ̟’ αρ. 14863/9-7-2018 συµφωνητικό, και συνέταξε το 
σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής, 

4. την 14-12-2018 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών  «εργασίες 
καθαρισµού των γραφείων του Κοινοτικού καταστήµατος 
Πύργων»  α̟ό την ανάδοχο Νικολάου Μαρία σύµφωνα µε 
το υ̟’ αρ. 14862/9-7-2018 συµφωνητικό, και συνέταξε το 
σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής, 

5. την 14-12-2018 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών  «εργασίες 
καθαρισµού WC του Κοινοτικού καταστήµατος Άρδασσας – 
Κρυόβρυσης»  α̟ό την ανάδοχο Χαριτωνίδου Άννα 
σύµφωνα µε το υ̟’ αρ. 14864/9-7-2018 συµφωνητικό, και 
συνέταξε το σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής, 

6. την 14-12-2018 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών  «εργασίες 
καθαρισµού και α̟ολύµανσης των τουαλετών της Λαϊκής 
Αγοράς» α̟ό την ανάδοχο Ραµ̟έλη – Μ̟αντέλη ∆ήµητρα 
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σύµφωνα µε την υ̟’ αρ. 14777/6-7-2018 Α̟όφαση 
∆ηµάρχου, και συνέταξε το σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής 
̟αραλαβής, 

7. την 18-12-2018 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών 
«συµβουλευτικής υ̟οστήριξης σε µηχανογραφικές 
εφαρµογές του ∆ήµου» α̟ό τον ανάδοχο SINGULAR 

LOGIC A.E. σύµφωνα µε την 19626/19-9-2018 σύµβαση, 
και συνέταξε το σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής, 

  

8. την 4-12-2018  στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών «Ε̟ίδοσης 
∆ικογράφων » α̟ό τον ανάδοχο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆. 

ΤΣΙΛΦΙ∆ΗΣ   , σύµφωνα  µε την 660.22573/25-10-18 
α̟όφαση ανάθεσης και συνέταξε το σχετικό ̟ρωτόκολλο 
οριστικής ̟αραλαβής. 

9. την 4-12-2018  στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών «Ε̟ισκευή 
φωτοτυ̟ικού µηχανήµατος στο Ληξιαρχείο » α̟ό τον 
ανάδοχο ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ   , σύµφωνα  µε την 
745.25899/29-11-2018 α̟όφαση ανάθεσης και συνέταξε το 
σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής. 

10. την  5-12-2018 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών έκδοσης 
κάρτας ελέγχου καυσαερίων για το όχηµα ΚHI8690 α̟ό τον 
ανάδοχο Αφοί Γιώβη Ο.Ε. , σύµφωνα µε την 261.13282/28-
4-17 α̟όφαση ανάθεσης  και συνέταξε το σχετικό 
̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής 

11. την  5-12-2018 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών έκδοσης 
κάρτας ελέγχου καυσαερίων για το όχηµα ΚHΥ8910 α̟ό 
τον ανάδοχο Αφοί Γιώβη Ο.Ε. , σύµφωνα µε την 
261.13282/28-4-17 α̟όφαση ανάθεσης  και συνέταξε το 
σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής 

12. την 5-12-2018  στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών «Ε̟ισκευή 
εκτυ̟ωτή  » α̟ό τον ανάδοχο Ι.& Γ. ΠΑΠΑΣ Ε.Ε.   , 

σύµφωνα  µε την 761.26408/5-12-2018 α̟όφαση ανάθεσης 
και συνέταξε το σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής. 

13. την 6-12-2018 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών  «τεχνικού 
ελέγχου οχήµατος ΚΗΙ5236  α̟ό την ανάδοχο 
Ε.ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ –Π.ΚΟΛΚΑΣ Ε.Π.Ε. σύµφωνα µε την υ̟’ 

αρ. 469.30594/9-9-2016 α̟όφαση ανάθεσης, και συνέταξε το 
σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής 

14. την 6-12-2018 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών «ετήσιας 
άδεια χρήσης του δικτύου σταθµού βάσης SMARTNET 
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GREECE για α̟εριόριστη χρήση ΝΡΤΚ δεδοµένων» α̟ό 
τον ανάδοχο Con.Me.T. Χ. Αβραµίδης & ΣΙΑ ΟΕ σύµφωνα 
µε την 712.24525/15-11-2018 Α̟όφαση Ανάθεσης και 
συνέταξε το σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής. 

15. την  7-12-2018 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών έκδοσης 
κάρτας ελέγχου καυσαερίων για το όχηµα ΚHΥ8999 α̟ό 
τον ανάδοχο Αφοί Γιώβη Ο.Ε. , σύµφωνα µε την 
261.13282/28-4-17 α̟όφαση ανάθεσης  και συνέταξε το 
σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής 

16. την  7-12-2018 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών έκδοσης 
κάρτας ελέγχου καυσαερίων για το όχηµα ΚHΙ8687 α̟ό τον 
ανάδοχο Αφοί Γιώβη Ο.Ε. , σύµφωνα µε την 261.13282/28-
4-17 α̟όφαση ανάθεσης  και συνέταξε το σχετικό 
̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής 

17. την  7-12-2018 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών έκδοσης 
κάρτας ελέγχου καυσαερίων για το όχηµα ΚHΥ8998 α̟ό 
τον ανάδοχο Αφοί Γιώβη Ο.Ε. , σύµφωνα µε την 
261.13282/28-4-17 α̟όφαση ανάθεσης  και συνέταξε το 
σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής 

18. την 6-12-2018  στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών «Ε̟ίδοσης 
∆ικογράφων » α̟ό τον ανάδοχο ΑΓΝΗ ΙΩΣ. 

ΜΟΥΡΙΖΑΚΗ    , σύµφωνα  µε την 657.22543/25-10-2018 
α̟όφαση ανάθεσης και συνέταξε το σχετικό ̟ρωτόκολλο 
οριστικής ̟αραλαβής. 

19. Την 17-12-2018 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών συντήρησης 
ηλεκτροµηχανολογικού εξο̟λισµού κολυµβητηρίου α̟ό 15-
11-2018 έως  15-12-2018 α̟ό τον ανάδοχο ΗΤΣΚΟ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, σύµφωνα µε την 45416/13-12-2017 
σύµβαση και συνέταξε το σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής 
̟αραλαβής, 

20. την  18-12-2018 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών έκδοσης 
κάρτας ελέγχου καυσαερίων για το όχηµα ΚHΥ8994 α̟ό 
τον ανάδοχο Αφοί Γιώβη Ο.Ε. , σύµφωνα µε την 
261.13282/28-4-17 α̟όφαση ανάθεσης  και συνέταξε το 
σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής 

21. την  18-12-2018 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών έκδοσης 
κάρτας ελέγχου καυσαερίων για το όχηµα ΚHΙ8693 α̟ό τον 
ανάδοχο Αφοί Γιώβη Ο.Ε. , σύµφωνα µε την 261.13282/28-
4-17 α̟όφαση ανάθεσης  και συνέταξε το σχετικό 
̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής 
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22. την 18-12-2018  στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών «Ε̟ισκευή 
FAX » α̟ό τον ανάδοχο Χατζηγεωργίου Νικόλαο    , 

σύµφωνα  µε την 691.23893/8-11-2018 α̟όφαση ανάθεσης 
και συνέταξε το σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής. 

   
 

 
             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ. 362   /2018 

…………………………………………………………………………… 
Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 

                          Ο ∆ήµαρχος                                   Τα Μέλη 
                    Σάββας Ζαµανίδης    
 

 1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2.  Καίδης Απόστολος 

 3.  Κατσίδης Ευστάθιος 

 4.  Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 5. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 6. Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 7. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

                                        8. Σπενταµίδης Γιώργος 

 9. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 10. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 11. Χαιτίδης Γεώργιος 

 12. Αριστερίδης Ιωάννης 

 13. Κύρκα Μαρία  

     14. Παπαοικονόµου Παντελής  

 15. Βρυζίδου Παρασκευή 

 16. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

 17. Μπίγγας Στέφανος 

 18. Ανδρεάδης Κων/νος 

             Πτολεµαΐδα 19. Ασπράγκαθος Ιωάννης 

     Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού          20. Καραίσκος Γεώργιος       

             Συµβουλίου  21.  Μίχος Κωνσταντίνος         

 22. Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

 23. Απαζίδου Σοφία 

 24.  Ανδρονικίδου Ιωάννα    

Παντελής Πα̟αοικονόµου           25. Χόλµπα Αντωνία 
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