
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                   Αριθµ. Α̟όφ. : 34/2019  
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 2ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα  20 -2-2019    ηµέρα  Τετάρτη   και  ώρα  
18:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό  
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  3474/14-2-2019   ̟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: 
  ………………………………………………………………………… 
Α̟οδοχή της διαµορφωµένης κατάστασης και διορθωτικές 
ενέργειες για το ασφαλτικό οδόστρωµα ̟ου κατασκευάστηκε, στα 
̟λαίσια του έργου µε τίτλο: 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ : 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο∆ΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ» 
…………………………………………………………………………… 
      
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                      
                                                                                   

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχαήλ 
2 Καίδης Απόστολος 2 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Παπάς Ευθύµιος 
4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 4 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 5 Ζαραφίδης ∆ηµήτριος 
6 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 6 Κάλφας Γεώργιος 
7 Καραφουλίδης Ανέστης 7 Κοκκινίδης Γεώργιος 
8 Βύρλιος Μάρκος 8 Κύρκα Μαρία 
9 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 9 Βρυζίδου Παρασκευή      
10 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 10 Τσολακίδης Ισαάκ 
11 Σπενδαµίδης Γιώργος 11 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
12 Χαιτίδης Γεώργιος   
13 Αριστερίδης Ιωάννης   
14 Παπαοικονόµου Παντελής       

    15 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής   
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    16  Μπίγγας Στέφανος   
17 Ανδρεάδης Κων/νος 
18 Καραίσκος Γεώργιος       
19 Μίχος Κωνσταντίνος         
20 Απαζίδου Σοφία 
21 Ανδρονικίδου Ιωάννα            
22 Χόλµπα Αντωνία 

O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της  
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
     0 ∆ήµαρχος κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  α̟ών ∆ηµαρχεύων ήταν ο κ.  
Αριστερίδης Ιωάννης                           
…………………………………………………………………………….. 
  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.  Φώτη 
Ιορδανίδη  ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα εκτός ηµερήσιας 
διάταξης ̟ου όλοι οι ̟αρόντες δηµοτικοί Σύµβουλοι δέχθηκαν να συζητηθεί  
µε την συναίνεση του ∆ηµαρχεύοντος έθεσε υ̟όψη του σώµατος το υ̟’ αριθ. 
3850/20-2-2019 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υ̟ηρεσιών του ∆ήµου µας 
το ο̟οίο αφού έλαβε υ̟όψη του  : 
1. Το µε αριθ. ̟ρωτ. 38510/28-08-2014  συµφωνητικό έργου. 
2. Οι ̟οιοτικοί έλεγχοι – δοκιµές του ασφαλτικού οδοστρώµατος ̟ου 
υ̟οβλήθηκαν µε το υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ. 15627/23-7-2018 έγγραφο. 
3. Η έκθεση του ΕΣΠΕΛ ̟ου υ̟οβλήθηκε µε το υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ. 27335/17-12-
2018 έγγραφο. 
4. Η µε αρ. ̟ρωτ. 1047/17-1-2019 εντολή της Τ.Υ. του ∆ήµου Εορδαίας ̟ρος 
τον Ανάδοχο για ε̟ι̟λέον ελέγχους του ασφαλτικού οδοστρώµατος. 
5. Οι ̟οιοτικοί έλεγχοι – δοκιµές του ασφαλτικού οδοστρώµατος ̟ου 
υ̟οβλήθηκαν µε το υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ. 3587/18-2-2019 έγγραφο. 
Μας γνωρίζει :  

Στα πλαίσια κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο∆ΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ»του ∆ήµου Εορδαίας, 
αρ. µελ. 14/2013 προϋπολογισµού κατά τη µελέτη 5.200.000,00  €, η οδός 25ης 
Μαρτίου από τη διασταύρωσή της µε την οδό ∆ιοικητηρίου έως την διασταύρωση 
της πρώην Εθνικής Οδού Πτολεµαΐδας-Κοζάνης µε την επαρχιακή οδό της ∆υτικής 
Εορδαίας, διαστρώθηκε µε µία ασφαλτική στρώση µεταβλητού πάχους (ισοπεδωτική) 
τύπου ΑΣ 31,5 και µε µια ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 5 cm τύπου ΑΣ 12,5. 
Κατά τον δειγµατικό έλεγχο της τεχνικής υπηρεσίας στη φάση της κατασκευής και µε 
βάση τα αποτελέσµατα που υποβλήθηκαν µε το 2. σχετικό  διαπιστώθηκε ότι: 
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α.) Η ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας τύπου ΑΣ 12,5 έχει το απαιτούµενο 
από την µελέτη πάχος (5 cm). 

β.) Το ποσοστό ασφάλτου και στην στρώση ΑΣ 31,5 και στην στρώση ΑΣ 
12,5 βρίσκεται εντός των προδιαγραφόµενων ορίων που ορίζονται στις 
εγκεκριµένες µελέτες σύνθεσης. 
γ.) Το ποσοστό συµπύκνωσης των ασφαλτικών στρώσεων είναι πάνω από το 
προβλεπόµενο 95%. 
δ.) Τα κενά ασφαλτοµίγµατος και αδρανών κατά Marshall είναι εντός 
προδιαγραφών. 
Στη συνέχεια µετά από έλεγχο που διενήργησε ο ΕΣΠΕΛ στο έργο κατά το 

µήνα Σεπτέµβριο 2018 σε διαφορετικές θέσεις από αυτές που έλεγξε η Τ.Υ. και µε 
βάση τα αποτελέσµατα που µας κοινοποιήθηκαν µε το 3. σχετικό διαπιστώθηκε ότι: 

α.) Αναφορικά µε τα κενά  ασφαλτοµίγµατος και αδρανών κατά Marshall, 
βαθµό συµπύκνωσης και ποσοστό ασφάλτου : 

i) Στην πρώτη στρώση βάσης τύπου ΑΣ 31,5 οι εργαστηριακοί έλεγχοι 
είναι σε γενικές γραµµές εντός προδιαγραφών. 
ii) Στη δεύτερη στρώση ΑΣ 12,5 κυκλοφορίας οι εργαστηριακοί έλεγχοι 
είναι γενικά εντός προδιαγραφών µε κυµαινόµενες µικρές αποκλίσεις (ως 
προς το βαθµό συµπύκνωσης σε µία (1) από τις πέντε (5) θέσεις 
δειγµατοληψίας, ως προς το ποσοστό ασφάλτου σε µία (1) από τις πέντε 
θέσεις δειγµατοληψίας και ως προς τα χαρακτηριστικά Marshall σε τρεις 
(3) από τις πέντε (5) θέσεις δειγµατοληψίας. 
Τα ανωτέρω ευρήµατα θεωρήθηκαν ως µη ουσιώδη ελαττώµατα. 

β.) Αναφορικά µε το πάχος των ασφαλτικών στρώσεων: 
i) Στην πρώτη στρώση βάσης τύπου ΑΣ 31,5 το πάχος έχει µικρές 
αποκλίσεις από τα 5cm (σύµφωνα µε τη µελέτη η στρώση αυτή είναι 
µεταβλητή και δεν υπάρχει απαίτηση για 5cm) . 
ii) Στην δεύτερη στρώση ΑΣ 12,5 κυκλοφορίας υπάρχουν µικρές 
αποκλίσεις σε µερικά από τα δείγµατα (οκτώ (8) από τα εξήντα (60) 
δείγµατα). 
Από τα ανωτέρω αποτελέσµατα προκύπτουν τοπικά κυµαινόµενες 
αποκλίσεις από τα επιτρεπόµενα όρια  <10% που αξιολογούνται ως µη 
ουσιώδη ελαττώµατα. 

Στη συνέχεια η υπηρεσία µας µε το 4. σχετικό πραγµατοποίησε νέους 
ελέγχους σε διαφορετικές θέσεις από αυτές που ελέγχθηκαν, προκειµένου να 
διαπιστώσει την έκταση και τον χαρακτήρα του προβλήµατος (διευρυµένο ή τοπικό). 
Από τους νέους ελέγχους και τα υποβληθέντα µε το 5. σχετικό αποτελέσµατα 
διαπιστώθηκε ότι όλα τα δείγµατα είναι εντός προδιαγραφών και ως προς το πάχος 
και ως προς το βαθµό συµπύκνωσης και ως προς το ποσοστό ασφάλτου και ως προς 
τα χαρακτηριστικά   Marshall. Από τα παραπάνω βγήκε το συµπέρασµα ότι ο 
χαρακτήρας του προβλήµατος που διαπιστώθηκε από τον έλεγχο του ΕΣΠΕΛ είναι 
τοπικός και χαρακτηρίζεται ως µη ουσιώδης. 

Τα κενά ασφαλτοµίγµατος κατά  Marshall σύµφωνα µε τα όρια της ΕΤΕΠ 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 πρέπει να κυµαίνονται από 3% έως 5%. Στα 
εργαστηριακά αποτελέσµατα του ΕΣΠΕΛ διαπιστώθηκε ότι τα κενά του 
ασφαλτοµίγµατος σε τρία δείγµατα της στρώσης ΑΣ 12,5 είναι 5,1%, 5,9% και 6,6%. 
Η προδιαγραφή ΠΤΠ Α265 αποδέχεται όρια κενών 3% - 8% και έχει παρόµοια 
κοκκοµετρική καµπύλη µε αυτές των ΕΤΕΠ. Επίσης το ASPHALT INSTITUT της 
Αµερικής του οποίου τα εγχειρίδια χρησιµοποιούνται για το σχεδιασµό των 
ασφαλτοµιγµάτων, αναφέρει ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες τα κενά αέρος 
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να είναι µεταξύ 3% και 7%. Μόλις φθάσουν τα κενά στο 8% ή υψηλότερα, 
δηµιουργούνται διασυνδεµένα κενά που επιτρέπουν στον αέρα και την υγρασία να 
διαπεράσουν το οδόστρωµα, γεγονός που µειώνει την ανθεκτικότητα του 
οδοστρώµατος. Από την άλλη πλευρά, εάν τα κενά αέρα πέσουν κάτω από το 3%, θα 
υπάρχει ανεπαρκής χώρος για την διόγκωση της ασφάλτου σε ζεστό καιρό και όταν η 
περιεκτικότητα σε κενά πέσει στο 2% ή λιγότερο, το µίγµα γίνεται πλαστικό και 
ασταθές. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι αποκλίσεις των κενών που εντοπίστηκαν 
µε τις επιτόπου δοκιµές, δεν επηρεάζουν την αντοχή και την ανθεκτικότητα του 
ασφαλτοµίγµατος που διαστρώθηκε. Όσον αφορά το βαθµό συµπύκνωσης σε µία 
θέση δειγµατοληψίας για την ΑΣ 12,5 διαπιστώθηκε 93,2% µε ελάχιστο όριο το 95%. 
Λόγω του τοπικού χαρακτήρα του προβλήµατος και επειδή θεωρείται µη ουσιώδης 
ελάττωµα δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα η ανθεκτικότητα της ασφαλτικής στρώσης 
κυκλοφορίας. Όσον αφορά το ποσοστό ασφάλτου στην ΑΣ 12,5 τα όρια είναι 4,5% 
(+-0,3%). Σε µία θέση δειγµατοληψίας βρέθηκε ποσοστό ασφάλτου 3,92%. Λόγω του 
τοπικού χαρακτήρα του προβλήµατος και επειδή θεωρείται µη ουσιώδης ελάττωµα 
δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα η ανθεκτικότητα της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. 
Τέλος όσον αφορά το πάχος στρώσης στην ΑΣ12,5 σε οκτώ θέσεις από τις εξήντα 
που πήρε δείγµατα ο ΕΣΠΕΛ είχαν µικρή απόκλιση από τα 5 cm (µικρότερη από 
10%). Λόγω του τοπικού χαρακτήρα του προβλήµατος και επειδή θεωρείται µη 
ουσιώδης ελάττωµα δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα η ανθεκτικότητα της ασφαλτικής 
στρώσης κυκλοφορίας. 

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, του γεγονότος ότι η αποκατάσταση 
των ελαττωµάτων θα οδηγήσει σε δυσανάλογο κόστος και ότι τα ευρεθέντα 
ελαττώµατα δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι συνεπάγονται αρνητικές επιπτώσεις στην 
αντοχή και ανθεκτικότητα του συνολικού έργου, προτείνεται η αποδοχή της 
διαµορφωµένης κατάστασης του ασφαλτικού οδοστρώµατος  και η επιβολή 
προστίµου στον Ανάδοχο για τα προαναφερόµενα ελαττώµατα. 

Παρακαλούµε για τη δική σας απόφαση. 
Επειτα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
                                                 Αριθµ. απόφ. 34/2019. 
 
Το ∆Σ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω 
 
                                       Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Την αποδοχή της διαµορφωµένης κατάστασης του ασφαλτικού οδοστρώµατος  
που κατασκευάσθηκε στα πλαίσια του έργου µε τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ 
ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο∆ΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ» 
 και την  επιβολή προστίµου στον Ανάδοχο για τα προαναφερόµενα ελαττώµατα. 
 
 
 

             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε   αυξ.   Αριθµ.   34/23019 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
                          Ο ∆ηµαρχεύων                                   Τα Μέλη 
                    Ιωάννης Αριστερίδης  
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 1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2.  Καίδης Απόστολος 

 3.  Κατσίδης Ευστάθιος 

 4.  Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 5.  Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 6   Καραφουλίδης Ανέστης 

 7   Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 8.   Βύρλιος Μάρκος 

 9 .  Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 10. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

     11. Σπενδαµίδης Γιώργος 

 12. Χαιτίδης Γεώργιος 

 13. Αριστερίδης Ιωάννης 

             Πτολεµαΐδα  14. Παπαοικονόµου Παντελής 

  Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού  15. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

            Συµβουλίου     16. Μπίγγας Στέφανος 

 17. Ανδρεάδης Κων/νος 

 18. Καραίσκος Γεώργιος       

 19. Μίχος Κωνσταντίνος         

 20. Απαζίδου Σοφία 

 21 Ανδρονικίδου Ιωάννα            

 Παντελής Πα̟αοικονόµου                 22. Χόλµπα Αντωνία 
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