
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                  ριθµ. Α̟όφ.: 51/2019 
---------------------------------- 
 
 

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: 
  ………………………………………………………………………… 
Έγκριση    ̟ρωτοκόλλων οριστικής  ̟αραλαβής    υ̟ηρεσιών και 
εργασιών 
…………………………………………………………………………… 
                   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   
    16  Μπίγγας Στέφανος   

17 Ανδρεάδης Κων/νος 
18 Καραίσκος Γεώργιος       
19 Μίχος Κωνσταντίνος         
20 Απαζίδου Σοφία 
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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 . 
…………………………………………………………………………… 
Εδώ α̟οχωρούν  οι ∆Σ Σ̟ενδαµίδης Γεώργιος και 
Καραφουλίδης Ανέστης  
……………………………………………………………………………. 
  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. 

 
 
                                      Αριθµ. Α̟όφ. 51/2019  
 
 
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  

ΑΔΑ: ΨΨΔ2ΩΡ6-706



 
Εγκρίνει την ̟αραλαβή των κάτωθι υ̟ηρεσιών : 

 
1. την 25-1-2019 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών  «ε̟ίδοσης α̟ό 

δικαστικό ε̟ιµελητή»  α̟ό την ανάδοχο ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΜΠΗ - ΓΑΛΑΝΗ σύµφωνα µε την υ̟’ αρ. 

661.22574/25-10-18 α̟όφαση ανάθεσης, και συνέταξε το σχετικό 
̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής 

2. την 25-1-2019 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών  «για την έκδοση 
διαγραµµάτων κτηµατολογίου »  α̟ό την ανάδοχο ΖΩΗ ΜΠΕΛΛΗ 
σύµφωνα µε την υ̟’ αρ. 131/17-1-2019 α̟όφαση ανάληψης 
υ̟οχρέωσης , και συνέταξε το σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής 
̟αραλαβής 

3. την 31-1-2019 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών «ταχυµεταφορών για 
την εξυ̟ηρέτηση των υ̟ηρεσιών του ∆ήµου για το µήνα Ιανουάριο » 
α̟ό τον ανάδοχο ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, σύµφωνα µε την 12553/25-4-2017 σύµβαση και 
συνέταξε το σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής 

4. την 4-2-2019 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών «ηχητικής κάλυψης 
εκδήλωσης συλλόγου καρκινο̟αθών την 3-2-19» α̟ό τον ανάδοχο 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ σύµφωνα µε την 61.2318/1-2-19 
α̟όφαση ανάθεσης, και συνέταξε το σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής 
̟αραλαβής 

5. την 3-2-2019 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών «διαµονής 
συµµετεχόντων στην εκδήλωση συλλόγου καρκινο̟αθών την 3-2-19» 
α̟ό τον ανάδοχο ΑΦΟΙ ΠΑΝΤΕΛΙ∆Η Α.Ξ.Ε. σύµφωνα µε την 
62.2320/1-2-19 α̟όφαση ανάθεσης, και συνέταξε το σχετικό 
̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής 

6. την 07-02-2019 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών « βαθµονόµησης 
ψηφιακού ταχογράφου για τo   ΚΗΙ8695» α̟ό τον ανάδοχο 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΚΟΠΑΝΙ∆ΗΣ σύµφωνα µε την 262.13283/28-4-17 
α̟όφαση ανάθεσης και συνέταξε το σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής 
̟αραλαβής. 

7. την 07-02-2019 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών « βαθµονόµησης 
ψηφιακού ταχογράφου για τo   ΚΗΙ8696» α̟ό τον ανάδοχο 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΚΟΠΑΝΙ∆ΗΣ σύµφωνα µε την 262.13283/28-4-17 
α̟όφαση ανάθεσης και συνέταξε το σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής 
̟αραλαβής. 

8. την 07-02-2019 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών « Ασφαλιστήριο 
συµβολαίων των οχηµάτων του ∆ήµου για το έτος 2019» α̟ό τον 
ανάδοχο ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆Η Α.Ε. σύµφωνα µε την 28121/27-12-
2018  σύµβαση και συνέταξε το σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής 
̟αραλαβής. 

9. την 8/2/2019 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών «τεχνικού ελέγχου για 
το όχηµα ΚΤΖ2816» α̟ό τον ανάδοχο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. , 

ΑΔΑ: ΨΨΔ2ΩΡ6-706



σύµφωνα  µε την 735.25535/27-11-2018  α̟όφαση ανάθεσης  και 
συνέταξε το σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής 

 
 

10. την 12/2/2019 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών «Ετήσια Συνδροµή 
στην Τεχνική Πολεοδοµική Βάση της Νοµικής Βάσης Πληροφοριών» 
α̟ό τον ανάδοχο ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ σύµφωνα 
µε την 83.3060/11-2-2019 Α̟όφαση Ανάθεσης ∆ηµάρχου και συνέταξε 
το σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής. 

11. την 12/2/2019 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών «Ετήσια Συµβόλαιο 
συντήρησης –υ̟οστήριξης λογισµικού SCADA – Τοίχοι αντιστήριξης 
» α̟ό τον ανάδοχο ACE –Hellas ΑΕ σύµφωνα µε την 80.3052/11-2-
2019 Α̟όφαση Ανάθεσης ∆ηµάρχου και συνέταξε το σχετικό 
̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής. 

12. την 15-02-2019 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών « βαθµονόµησης 
ψηφιακού ταχογράφου για τo   ΚΗΙ8697» α̟ό τον ανάδοχο 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΚΟΠΑΝΙ∆ΗΣ σύµφωνα µε την 262.13283/28-4-17 
α̟όφαση ανάθεσης και συνέταξε το σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής 
̟αραλαβής. 

13. την 16-2-2019 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών « α̟οµαγνητοφώνησης 
̟ρακτικών της 1ης συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για το 
έτος 2019 » α̟ό τον ανάδοχο ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ », σύµφωνα µε 
την 12892/11-6-2018 σύµβαση  και συνέταξε το σχετικό ̟ρωτόκολλο 
οριστικής ̟αραλαβής 

14. την 8-02-2019 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών « Παραλαβή 
Υ̟ηρεσιών Α̟οχιονισµού » α̟ό τον ανάδοχο ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  
σύµφωνα µε την 75.2606/5-2-2019 α̟όφαση ανάθεσης και συνέταξε το 
σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής. 

15. την 8-02-2019 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών « Παραλαβή 
Υ̟ηρεσιών Α̟οχιονισµού » α̟ό τον ανάδοχο ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  
σύµφωνα µε την 75.2606/5-2-2019 α̟όφαση ανάθεσης και συνέταξε το 
σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής. 

16. την 5-02-2019 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών « Παραλαβή 
Υ̟ηρεσιών Α̟οχιονισµού » α̟ό τον ανάδοχο ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ  σύµφωνα µε την 75.2606/5-2-2019 α̟όφαση ανάθεσης 
και συνέταξε το σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής. 

17. την 6-02-2019 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών « Παραλαβή 
Υ̟ηρεσιών Α̟οχιονισµού » α̟ό τον ανάδοχο ΜΗΤΡΟΥ∆ΗΣ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  σύµφωνα µε την 75.2606/5-2-2019 α̟όφαση ανάθεσης 
και συνέταξε το σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής. 

18. την 6-02-2019 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών « Παραλαβή 
Υ̟ηρεσιών Α̟οχιονισµού » α̟ό τον ανάδοχο ΚΑΡΑΜΑΝΛΙ∆ΗΣ 

ΣΑΒΒΑΣ   σύµφωνα µε την 75.2606/5-2-2019 α̟όφαση ανάθεσης και 
συνέταξε το σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής. 

19. την 8-02-2019 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών « Παραλαβή 
Υ̟ηρεσιών Α̟οχιονισµού » α̟ό τον ανάδοχο ΓΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
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σύµφωνα µε την 75.2606/5-2-2019 α̟όφαση ανάθεσης και συνέταξε το 
σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής. 

20. την 18-2-2019 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών «ετήσια συντήρηση  – 
υ̟οστήριξη  λογισµικών ACE ERP «eCM-Κατασκευή, eCM-Μελέτη/ 
Κοστολόγηση, eCM-ΣΑΥ/ΦΑΥ, eCM-Ε̟ιµετρήσεις» ( ̟αροχή νέων 
εκδόσεων και υ̟ηρεσίες υ̟οστήριξης) »  α̟ό τον ανάδοχο 
UNISYSTEMS A.E.E. σύµφωνα µε την 79.3050/11-2-2019 α̟όφαση 
∆ηµάρχου και συνέταξε το σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής 

21. την 31-1-2019 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών «ταχυµεταφορών για 
την εξυ̟ηρέτηση των υ̟ηρεσιών του ∆ήµου για το µήνα Μάιο» α̟ό 
τον ανάδοχο ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
σύµφωνα µε την 12553/25-4-2017 σύµβαση και συνέταξε το σχετικό 
̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής, 

22. την 15-2-2019 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών «ΕΚ∆ΟΣΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» α̟ό τον ανάδοχο Ζωή 

Μ̟ελλή, σύµφωνα µε την 131/17-1-2019 Α̟όφαση Ανάληψης 
Υ̟οχρέωσης και συνέταξε το σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής 
̟αραλαβής, 

23. την 18-2-2019 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών «ε̟ίδοσης α̟ό 
δικαστικό ε̟ιµελητή» α̟ό την ανάδοχο ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΜΑΚΡΗ, 
σύµφωνα µε την 69.2529/5-2-2019 Α̟όφαση ∆ηµάρχου και συνέταξε 
το σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής, 

24. την 18-2-2019 στην ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών «ε̟ίδοσης α̟ό 
δικαστικό ε̟ιµελητή» α̟ό την ανάδοχο ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΜΑΚΡΗ, 
σύµφωνα µε την 767.26537/6-12-2018 Α̟όφαση ∆ηµάρχου και 
συνέταξε το σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής, 

 
             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε   αυξ.   Αριθµ.   51/2019 

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

                          Ο ∆ηµαρχεύων                                   Τα Μέλη 
                    Ιωάννης Αριστερίδης  
 

 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 
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     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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