
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                  Αριθµ. Α̟όφ.104/2019 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 4ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα  23 -4-2019    ηµέρα  Τρίτη   και  ώρα  
18:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό  
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  7942/16-4-2019   ̟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 6ης  ̟αράτασης ̟ροθεσµίας ̟εράτωσης εργασιών του 
έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Τ.Κ. 
∆ΡΟΣΕΡΟΥ » 
…………………………………………………………………………… 
      
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                      
                                                                                   

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

    16 Ανδρεάδης Κων/νος        
    17  Μίχος Κωνσταντίνος       
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18 Απαζίδου Σοφία                       
19  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 Βρυζίδου Π, Ασ̟ράγκαθος Ι, Τσολακίδης Ι. 

…………………………………………………………………………….. 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Υ̟άλληλο της Τεχνικής 
Υ̟ηρεσίας κ. Κωνσταντινίδη Ιωάννη ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω 
θέµα ηµερήσιας διάταξης έθεσε υ̟όψη του Συµβουλίου  την υ̟’. αριθ  
7027/5-4-2019   εισήγηση  της ∆/νσης τεχνικών υ̟ηρεσιών του ∆ήµου µας 
τµήµατος έργων  σχετικά µε την 6η  ̟αράταση ̟ροθεσµίας ̟εράτωσης 
εργασιών του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

Τ.Κ. ∆ΡΟΣΕΡΟΥ » το ̟εριεχόµενο της ο̟οίας έχει ως εξής : 

 
ΣΧΕΤ.:  

• Το υ̟’ αριθµό 3134/02-02-2018 συµφωνητικό έργου  

• Άρθρο 147, του Ν. 4412/08-08-2016 

• Το υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ. 8141/02-04-2018 έγγραφο της ∆/νσης Τεχν. 
Υ̟ηρεσιών ̟ρος την ∆/νση Περιβάλλοντος 

• Το υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ. 8359/04-04-2018 έγγραφο της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος ̟ρος την ∆/νση Τεχν. Υ̟ηρεσιών 

• Το υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ. 8548/11-04-2018 έγγραφο της ∆/νσης Τεχν. 
Υ̟ηρεσιών ̟ρος την ∆/νση Πολιτικής Γης 

• Το υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ. 11329/21-05-2018 έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής 
Γης ̟ρος την ∆/νση Τεχν. Υ̟ηρεσιών 

• Τα υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ. 10791/14-05-2018 και 13449/18-06-2018 έγγραφα 
της ∆/νσης Τεχν. Υ̟ηρεσιών ̟ρος τον Νοµικό Σύµβουλο του ∆. 
Εορδαίας , Κο Λιάκο Ευθύµιο 
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• Τα υ̟΄αριθµ. 11781/29-05-2018 και 13652/20-06-2018 α̟αντητικά 
έγγραφα του Νοµικού Συµβούλου ∆. Εορδαίας Κου Λιάκου Ευθυµίου 
̟ρος την υ̟ηρεσία µας 

• Το υ̟’ αριθµ.̟ρωτ. 16489/03-08-2018 έγγραφο του Αντιδηµάρχου 
Τεχνικής Υ̟ηρεσίας Κου Ιορδανίδη Φώτιου ̟ρος την ∆/νση Πολιτικής 
Γης και τον Ιερέα του Ναού Αγ. Γεωργίου Τ. Κ. ∆ροσερού 

• Το υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ. 146487/3648/22-08-2018 (εισερχ.̟ρωτ.17750/24-
08-2018) α̟αντητικό έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής Γης 

• Το υ̟’ άριθµ.̟ρωτ. 19661/19-9-2018 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υ̟ηρεσιών ̟ρος τον Αντιδηµάρχο Τεχνικής Υ̟ηρεσίας Κο Ιορδανίδη 
Φώτιο 

• Το υ̟΄αριθµ. ̟ρωτ. 18/20-09-2018(εισερχ.̟ρωτ.20843/04-10-2018) 
α̟αντητικό έγγραφο της Εκκλησιαστικής Ε̟ιτρο̟ής του Ιερού Ναού 
Αγίων Πάντων και Αγίου Γεωργίου 

• Tο υ̟’ αριθµ.̟ρωτ. 22725/26-10-2018 έγγραφο της ∆/νσης Τεχν. 
Υ̟ηρεσιών ̟ρος τον Νοµικό Σύµβουλο του ∆. Εορδαίας , Κο Λιάκο 
Ευθύµιο 

• Το υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ. 23817/08-11-2018 α̟αντητικό έγγραφο του 
Νοµικού Συµβούλου ∆. Εορδαίας Κου Λιάκου Ευθυµίου ̟ρος την 
υ̟ηρεσία µας 

• Το υ̟’ αριθµ.24429/14-11-2018 υ̟ηρεσιακό σηµείωµα της 
ε̟ιβλέ̟ουσας του έργου Κας Μ̟ογδάνη Καλλιρρόης ̟ρος τον 
Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υ̟ηρεσιών Κο Ιορδανίδη Φώτιο 

• Η υ̟’ αριθµό 7027/ 04-4-2019 αίτηση του αναδόχου 
 

Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα την αίτηση του αναδόχου του ̟αρα̟άνω έργου και 
σας ̟ληροφορούµε τα εξής: 

Πρόκειται για το έργο:« ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Τ.Κ. ΔΡΟΣΕΡΟΥ» του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ. 16/2017 

προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 120.000,00€ ,η εκτέλεση του οποίου 

αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 175/ 2017 Α.Δ.Σ..  

Η εργολαβία ανατέθηκε µετά α̟ό δηµόσιο διαγωνισµό στην εργολη̟τική 
ατοµική ε̟ιχείρηση «Αλκιβιάδης ∆ιανέλης» µε την 168/2017 α̟όφαση της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου Εορδαίας. Το α̟οτέλεσµα της δηµο̟ρασίας 
εγκρίθηκε µε την υ̟. αριθµ. 163798/25-10-2017 εγκριτική α̟όφαση της 
Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Η̟είρου – ∆υτικής Μακεδονίας.   

Στη συνέχεια ο ανάδοχος υ̟έγραψε το υ̟. αριθµ. 3134/02-02-2018 
συµφωνητικό ̟οσού 56.906,63 € µε το ∆ήµαρχο Εορδαίας µε συµβατική 
̟ροθεσµία ̟εραίωσης εξήντα(60) ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία ορισµού του 
ε̟ιβλέ̟οντος(09-02-2018), δηλαδή την 09-04-2018.  

 
∆όθηκε 1η ̟αράταση ̟ροθεσµίας εκτέλεσης του έργου έως την 08-06-2018 

µε την 61/2018 Α.∆.Σ. 
∆όθηκε 2η ̟αράταση ̟ροθεσµίας εκτέλεσης του έργου έως την 08-08-2018 

µε την 125/2018 Α.∆.Σ. 
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∆όθηκε 3η ̟αράταση ̟ροθεσµίας εκτέλεσης του έργου έως την 08-10-2018 
µε την 190/2018 Α.∆.Σ. 

∆όθηκε 4η ̟αράταση ̟ροθεσµίας εκτέλεσης του έργου έως την 08-12-2018 
µε την 286/2018 Α.∆.Σ 

∆όθηκε 5η ̟αράταση ̟ροθεσµίας εκτέλεσης του έργου έως την 8-4-2019β 
µε την 351/2018 Α∆Σ. 

 
 

 Με την υ̟. αριθµ. 7027/4-4-2019   σχετική αίτηση ο ανάδοχος ζητά  
τέσσερις(4) µήνες  ̟αράταση ̟ροθεσµίας εκτέλεσης του έργου µέχρι την 08-08-

2019 ̟ροκειµένου α) να α̟οσαφηνιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου β) 
να  νοµιµο̟οιηθεί  και να εκδοθεί η οικοδοµική άδεια κατεδάφισης της 
υφισταµένης ̟ερίφραξης και γ) να εκδοθεί η  οικοδοµική άδεια της νέας  
̟εριτοίχισης.  

Α̟ό έρευνα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των κοιµητηρίων ̟ροέκυψε 
α̟ό τους κτηµατολογικούς ̟ίνακες ότι το µεγαλύτερο µέρος της ̟ερίφραξης 
βρίσκεται στα όρια του υ̟’ αριθµ. 18 τεµαχίου και φέρεται ιδιοκτήτης το ∆ηµόσιο 
και το υ̟όλοι̟ο µέρος της ̟ερίφραξης βρίσκεται στο µέσο του  υ̟’ αριθµ. 10 
τεµαχίου και φέρεται ως ιδιοκτήτης η Εκκλησία Άγιος Γεώργιος. 

 
Έγινε έγγραφο ̟ρος την ∆/νση Πολιτικής Γης (αρ.̟ρωτ. 8548/11-04-2018) 

για να µας ενηµερώσει εάν έχει ε̟έλθει κά̟οια µεταβολή στο ιδιοκτησιακό 
καθεστώς καθώς έγινε και έγγραφο (αρ. ̟ρωτ. 10791/14-05-2018) ̟ρος τον 
Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου Εορδαίας ̟ροκειµένου να µας α̟αντήσει στα εξής 
ερωτήµατα: 

 
1. Ποια διαδικασία θα ̟ρέ̟ει να ακολουθηθεί σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν 

έχει ε̟έλθει κά̟οια µεταβολή στο αρχικό ιδιοκτησιακό καθεστώς; 

2. Θα ̟ρέ̟ει να ̟ροηγηθεί κά̟οια ̟αραχώρηση α̟ό το ∆ηµόσιο και 

την Εκκλησία στον ∆ήµο; 

3. Ποιος θα αιτηθεί για την έκδοση οικοδοµικής άδειας; 

4. Ποια ̟ρέ̟ει να είναι η εξέλιξη της εργολαβίας σε κάθε ̟ερί̟τωση; 

 
Σηµειώνεται ότι µέχρι σήµερα έχουµε λάβει α̟άντηση α̟ό την ∆/νση 

Πολιτικής Γης(έγγραφο 11329/21-05-2018) µε το ο̟οίο µας γνωρίζουνε ότι δεν 
έχει ε̟έλθει κά̟οια µεταβολή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των υ̟’ αριθµ. 10 και 18 
τεµαχίων και α̟άντηση α̟ό τον Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου Εορδαίας 
(έγγραφο 11781/29-05-2018) µε το ο̟οίο µας γνωρίζει ̟ως ανεξαρτήτως ̟οιος 
είναι κύριος της έκτασης, ο ∆ήµος είναι υ̟εύθυνος για την συντήρηση των 
κοιµητηρίων και ̟ως την έκδοση της α̟αιτούµενης οικοδοµικής άδειας θα την 
αιτηθεί ο ανάδοχος. 
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Με το υ̟΄αριθµ. 12081/31-05-2018 έγγραφο µας ζητήσαµε α̟ό τον 
εργολάβο να αιτηθεί για την έκδοση οικοδοµικής άδειας σύµφωνα µε το έγγραφο 
του Νοµικού Συµβούλου. 

Μετά τα ανωτέρω η υ̟ηρεσία µας α̟ευθύνθηκε  στην Υ̟ηρεσία ∆όµησης, 
η ο̟οία µας ενηµέρωσε ̟ροφορικά, ̟ως:  για να εκδοθεί οικοδοµική άδεια 
καθαίρεσης της ̟ερίφραξης καθώς και ανακατασκευής αυτής α̟αιτείται να 
υ̟άρχει  αρχική οικοδοµική άδεια. 

Στα κοιµητήρια δεν υ̟άρχει αρχική οικοδοµική άδεια της υφιστάµενης 
̟ερίφραξης και συνε̟ώς θεωρείται αυθαίρετη. 

Την νοµιµο̟οίηση δε αυτής της αυθαιρεσίας καθώς και την αίτηση της 
έκδοσης οικοδοµικής άδειας καθαίρεσης και ανακατασκευής θα ̟ρέ̟ει να την 
κάνουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων και όχι ο ∆ήµος ή ο Ανάδοχος. 

 Στις 18-06-2018 µε το υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ.13449 έγγραφο µας ζητήσαµε για 
δεύτερη φορά την γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆. Εορδαίας Κου 
Λιακού Ευθυµίου ο ο̟οίος µας α̟άντησε στις 20-06-2018 µε το υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ. 
13652 έγγραφο του λέγοντας µας ̟ως την αίτηση της έκδοσης οικοδοµικής άδειας 
µ̟ορούν να την συνυ̟οβάλλουν οι ιδιοκτήτες του χώρου. 

Στις 03-08-2018 εστάλη έγγραφο (αρ.̟ρωτ.16489) α̟ό τον Αντιδήµαρχο 
Τεχνικών Υ̟ηρεσιών στην ∆/νση Πολιτικής Γης και στον Ιερέα της Εκκλησίας 
Αγ. Γεωργίου Τ.Κ. ∆ροσερού µε το ο̟οίο  ζητά την συναίνεση τους για την έκδοση 
της α̟αιτούµενης οικοδοµικής άδειας α̟ό τον ∆ήµο ̟ροκειµένου να ξεκινήσουν 
οι εργασίες στο έργο. 

Στις 22-08-2018, µε το υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ.146487/3648 έγγραφο(εισερχόµενο 
στην υ̟ηρεσία µας την 24-08-2018 αρ. ̟ρωτ. 17750),  η ∆/νση Πολιτικής Γης µας 
γνωστο̟οιεί ότι µ̟ορούµε να α̟ευθυνθούµε  στο Υ̟ουργείο  Αγροτικής 
Ανά̟τυξης&Τροφίµων για δωρεάν ̟αραχώρηση κατά χρήση στους ΟΤΑ βάσει 
του Ν.4061/2012 ή στην αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή Θεµάτων Γης & Ε̟ίλυσης ∆ιαφορών 
της ΠΕ Κοζάνης εφόσον µ̟ορούν να τύχουν εφαρµογής οι διατάξεις της 
̟αραγράφου 9 του άρθρου 37 του Ν.4235/2014(̟ερί µη ̟ροβολής δικαιωµάτων 
κυριότητας του ∆ηµοσίου σε ακίνητα ̟ου κατέχονται α̟ό ∆ήµους για 
εξυ̟ηρέτηση των αναγκών τους).Του εγγράφου αυτού έχει λάβει γνώση και ο 
Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υ̟ηρεσιών Κος Ιορδανίδης Φώτιος. 

Στις 19-09-2018 εστάλη το υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ. 19661 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Υ̟ηρεσιών ̟ρος τον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υ̟ηρεσιών Κο Ιορδανίδη 
Φώτιο για να µας δώσει οδηγίες, έχοντας υ̟όψη του όλα τα ̟αρα̟άνω έγγραφα, 
για ̟εραιτέρω ενέργειες α̟ό µέρους της υ̟ηρεσίας µας 

Στις 20-09-2018, µε το υ̟’ αριθµ. 18 έγγραφο (εισερχόµενο στην υ̟ηρεσία 
µας την 4-10-2018 αρ. ̟ρωτ.20843), η Εκκλησιαστική Ε̟ιτρο̟ή του Ιερού Ναού 
Αγίων Πάντων και Αγίου Γεωργίου µας ενηµερώνει για την συναίνεση της για 
την εκτέλεση του έργου χωρίς να γίνεται αναφορά στο τεµάχιο 10. 

Έως και σήµερα δεν έχουµε λάβει α̟ό τον Κο Ιορδανίδη Φώτιο κά̟οια 
έγγραφη οδηγία για ̟εραιτέρω ενέργειες µας. 

Στις 26-10-2018 µε το υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ. 22725 έγγραφο µας ζητήσαµε για 
τρίτη φορά την γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆. Εορδαίας Κου 
Λιακού Ευθυµίου ό̟ως εξετάσει τα όσα αναφέρονται στο υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ. 
146487/3648/22-08-2018 έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής Γης και µας α̟αντήσει 
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̟ου εµ̟ί̟τει η ̟ερί̟τωση µας(σε ̟οιον α̟ό τους δυο νόµους ̟ου αναφέρονται 
στο έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής Γης). 

Στις 08-11-2018 µε το υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ. 21817 έγγραφο , ο Νοµικός 
Συµβούλος του ∆. Εορδαίας Κος Λιάκος Ευθυµίος µας ε̟αναλαµβάνει ̟ως την 
αίτηση για την  έκδοση οικοδοµικής άδειας θα ̟ρέ̟ει να την συνυ̟οβάλλουν οι 
ιδιοκτήτες του χώρου καθώς µας ̟αρέθεσε και τις σχετικές διατάξεις για τις 
̟αραχωρήσεις ακινήτων, χωρίς όµως να µας α̟αντάει ̟οιον νόµο α̟ό τους 
αναφερόµενους θα ̟ρέ̟ει να ακολουθήσουµε έτσι ώστε να ̟εριέλθει η κυριότητα 
στον ∆ήµο, αφού η ∆/νση Πολιτικής Γης δεν συναινεί για την έκδοση της 
οικοδοµικής άδειας α̟ό τον ∆ήµο και µας καθοδηγεί να ̟ροβούµε σε ενέργειες 
̟αραχώρησης κάνοντας χρήση των νόµων ̟ου αναφέρουν στο έγγραφο τους.  

Στις 14-11-2018 µε το υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ.24429 υ̟ηρεσιακό σηµείωµα, της 
ε̟ιβλέ̟ουσας Κας Μ̟ογδάνη Καλλιρρόης, εστάλη υ̟ηρεσιακό σηµείωµα ̟ρος 
τον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υ̟ηρεσιών Κο Ιορδανίδη Φώτιο µε συνηµµένα τα 
έγγραφα 22725/26-10-2018 και 23817/08-11-2018 του Νοµικού Συµβούλου του 
∆ήµου Εορδαίας Κου Λιάκου Ευθυµίου µε το ο̟οίο ζητούνται οδηγίες για 
̟εραιτέρω ενέργειες. 

Προφορικά µας ζητήθηκε και δεν α̟οτελεί αρµοδιότητα  της υ̟ηρεσίας 
µας  α̟ό τον κ. Ιορδανίδη Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υ̟ηρεσιών να ̟ροβούµε σε 
σύνταξη του το̟ογραφικού διαγράµµατος . 

Η ανάδοχος εταιρεία λόγω του ̟αρα̟άνω κωλύµατος δεν έχει εκτελέσει 
έως σήµερα καµία εργασία. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 147 ̟αρ.8 του Ν 4412/2016 η ̟αράταση της 
̟ροθεσµίας εγκρίνεται :  
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 υ̟αιτιότητα του αναδόχου. 
 

Έχοντας υ̟’ όψιν όλα τα ̟αρα̟άνω, η Υ̟ηρεσία µας εισηγείται την 
έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας ̟εράτωσης των εργασιών, µε αναθεώρηση 
,µέχρι την 08-08-2019. 

Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να 
α̟οφασίσει σχετικά. 

Ανδρεάδης: Αφού µέχρι σήµερα ο εργολάβος δεν έχει αρχίσει καν 
τις εργασίες εµείς τους δίνουµε ̟αρατάσεις µε αναθεώρηση και για 
όλα τα υ̟όλοι̟α έργα ̟ροβληµατίζοµαι ̟ως βγαίνουν αυτά τα 
έργα σε δηµο̟ρασία εγώ θα καταψηφίσω ̟ρώτη φορά όλες τις 
̟αρατάσεις  των έργων. 

 

Αριθµ. Α̟όφ. 104/2019 
 
Το ∆Σ  µετά διαλογική συζήτηση 

ΑΔΑ: ΩΜΠ5ΩΡ6-ΦΥΧ



 

                 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κατά ̟λειοψηφία  
 
Εγκρίνει την 6η ̟αράταση ̟ροθεσµίας ̟εράτωσης των 

εργασιών του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Τ.Κ ∆ΡΟΣΕΡΟΥ , µε αναθεώρηση ,µέχρι την 08-
08-2019. 

 

Με την ̟αρα̟άνω α̟όφαση µειοψήφησε ο ∆Σ Ανδρεάδης 
Κων/νος. 
 

             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε   αυξ.   Αριθµ.   104/2019  
…………………………………………………………………………… 

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

  

 1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2.  Καίδης Απόστολος 

 3.  Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 4. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης  
5    Βύρλιος Μάρκος 

 6. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 7   Αριστερίδης Ιωάννης 

 8  Χαιτίδης Γεώργιος  

 9.  Κύρκα Μαρία  

 10 . Παπαοικονόµου Παντελής 

 11. Βρυζίδου Παρασκευή 

           Πτολεµαΐδα 12. Μπίγγας Στέφανος 

  Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού  13. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

            Συµβουλίου     14. Τσολακίδης Ισαάκ 
15.  Ασπράγκαθος Ιωάννης        

 16. Ανδρεάδης Κων/νος 

 17. Μίχος Κωνσταντίνος         

 18. Απαζίδου Σοφία 

Παπαοικονόµου Παντελής 19. Χόλµπα Αντωνία 
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