
 ∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                  Αριθµ. Α̟όφ. 188/2019 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 10ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   30-7-2019    ηµέρα   Τρίτη    και  ώρα  7  
µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  
µετά   την    υ̟. αριθµ.  14662/ 24-7-2019 ̟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 ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του Α Σταδίου της εκ̟όνησης της 
µελέτης µε τίτλο «Κυκλοφοριακή Μελέτη για την βελτίωση της 
κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθµευσης στην 
Πτολεµαΐδα του ∆ήµου Εορδαίας»  
…………………………………………………………………………… 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ    
           

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1  Σίσσιος Μιχαήλ 
2 Καίδης Απόστολος 2 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 
3 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 3 Κατσίδης Ευστάθιος 
4 Πολυχρονίδης Κων/νος 4 Καραφουλίδης Ανέστης 
5 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 5 Βύρλιος Μάρκος 
6 Αριστερίδης Ιωάννης 6 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
7 Χαιτίδης Γεώργιος 7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

    8 Κύρκα Μαρία  8 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
    9 Παπαοικονόµου Παντελής 9 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
  10 Κάλφας Γεώργιος 10. Κοκκινίδης Γεώργιος 
  11 Παπάς Ευθύµιος   11  Βρυζίδου Παρασκευή 
  12 Μπίγγας Στέφανος 12  Ανδρεάδης Κων/νος 
  13 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 13  Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
  14 Τσολακίδης Ισαάκ 14 Ζαραφίδης ∆ηµήτριος 
  15 Μίχος Κωνσταντίνος         15 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
  16 Καραισκος Γεώργιος       
  17  Απαζίδου Σοφία  
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 18 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 της  
κ. Ιορδανίδη Φώτης ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης έθεσε υ̟όψη του Συµβουλίου  το υ̟’ αριθ. 
9093/11-7-2019 έγγραφό της ∆/νσης Τεχνικών Υ̟ηρεσιών 
τµήµατος έργων ̟ου αφορά την ̟αράταση ̟ροθεσµίας του Α 
Σταδίου της µελέτης µε τίτλο «Κυκλοφοριακή Μελέτη για την 
βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθµευσης 
στην Πτολεµαΐδα του ∆ήµου Εορδαίας» του ∆ήµου Εορδαίας το 
̟εριεχόµενο της ο̟οίας έχει ως εξής : 
Πρόκειται για της µελέτης µε τίτλο «Κυκλοφοριακή Μελέτη για 
την βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της 
στάθµευσης στην Πτολεµαΐδα του ∆ήµου Εορδαίας»  
̟ροτιµώµενης αµοιβής 54.560,00€. Ανάδοχος µετά α̟ό τον 
συνο̟τικό διαγωνισµό της υ̟.αριθµ. ̟ρωτ. 21489/21-6-2017 
διακήρυξης (Α∆Σ 6Ρ2ΨΩΡ6-1ΣΚ) , αναδείχτηκε ο  «ΑΝ∆ΡΕΑΣ Θ. 

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» µε 
έκ̟τωση 50,20% , ε̟ί της ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής της µελέτης. Το 
α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού εγκρίθηκε µε την 191/2018 α̟όφαση 
της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου Εορδαίας. Στη συνέχεια ο 
ανάδοχος υ̟έγραψε την 28-2-2019 το υ̟.αριθµ. ̟ρωτ. 4534 
συµφωνητικό ̟οσού 21.912,00€ (̟λέον ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ∆ήµαρχο 
του ∆ήµου Εορδαίας. Η χρηµατοδότηση της µελέτης 
εξασφαλίστηκε α̟ό τη ΣΑΤΑ του ∆ήµου Εορδαίας. Το 
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χρονοδιάγραµµα εκ̟όνησης και έγκρισης της µελέτης ̟ροέβλε̟ε 
καθαρό χρόνο ολοκλήρωσης του ̟ρος µελέτη αντικειµένου , 
εκατόν είκοσι (120) ηµέρες α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης και 
ότι η εκ̟όνηση θα γίνει σε δύο στάδια , το Α  διάρκειας ενενήντα 
(90) ηµερών και το Β διάρκειας τριάντα (30) ηµερών. Το ̟έρας του 
Α  σταδίου βάσει του εγκεκριµένου , µε την υ̟.αριθµ. 5195/8-3-
2019 α̟όφαση της υ̟ηρεσίας µας, χρονοδιαγράµµατος ορίστηκε 
την 28/5/2019. Οι εργασίες εκ̟όνησης της µελέτης ξεκίνησαν 
άµεσα µε την υ̟ογραφή της σύµβασης.  
 Ο ανάδοχος µε την υ̟.αριθµ. 9093/7-5-2019 αίτηση του , ζητάει 
̟αράταση της ̟ροθεσµίας εκ̟όνησης του Α σταδίου της µελέτης 
κατά ένα (1) µήνα , ήτοι µέχρι την 28/6/2019 για τους ̟αρακάτω 
λόγους: 
  Α. Κατά το διάστηµα των εορτών του Πάσχα δεν ήταν δυνατόν 
να ̟ραγµατο̟οιηθούν τόσο µετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων 
και σύνθεσης κυκλοφορίας όσο και µετρήσεις ̟εζών ,καθώς και 
α̟ογραφές στάθµευσης καθότι οι συγκεκριµένες µετρήσεις και 
α̟ογραφές ̟ρέ̟ει να ̟ραγµατο̟οιηθούν σε τυ̟ικές καθηµερινές 
έτσι ό̟ως ορίζεται και στο Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων της 
µελέτης του θέµατος. Τυ̟ική καθηµερινή θεωρείται κάθε εργάσιµη 
ηµέρα α̟ό ∆ευτέρα έως Παρασκευή , εξαιρουµένων των ηµερών 
ό̟ου υ̟άρχουν ειδικές συνθήκες ̟.χ.  λόγω βροχής, κακοκαιρίας ή 
λαϊκής αγοράς.  Ε̟ίσης θα ̟ρέ̟ει να λειτουργούν όλα τα 
εκ̟αιδευτικά ιδρύµατα ώστε να υ̟άρχει σαφή εικόνα της 
σύνθεσης της κυκλοφορίας οχηµάτων και ̟εζών. Ως εκ τούτου οι 
µέρες των εορτών του Πάσχα δεν µ̟ορούν να θεωρηθούν τυ̟ικές. 
Β. Υ̟ήρξε καθυστέρηση στη συλλογή των αναγκαίων δεδοµένων 
α̟ό διάφορες υ̟ηρεσίες ̟ου οφείλεται κυρίως στην έλλειψη 
ηλεκτρονικών αρχείων. Τα δεδοµένα αυτά αφορούν κυρίως την 
α̟ογραφή τροχαίων ατυχηµάτων και την καταγραφή 
δροµολογίων και στάσεων των λεωφορείων ̟ου εξυ̟ηρετούν την 
̟εριοχή µελέτης , και θεωρούνται αναγκαία για την άρτια 
εκ̟όνηση της µελέτης του θέµατος, καθώς η συλλογή και 
αξιολόγηση αυτών θα οδηγήσει σε µια ολοκληρωµένη θεώρηση της 
υφιστάµενης κατάστασης.  
Σύµφωνα µε το άρθρο 184 του Ν 4412/2016 «…3. Οι ̟ροθεσµίες 
µ̟ορούν να ̟αρατείνονται µε α̟όφαση της Προϊσταµένης Αρχής 
, ύστερα α̟ό αίτηση του αναδόχου ̟ου υ̟οβάλλεται τουλάχιστον 
δέκα ̟έντε (15) ηµέρες ̟ριν α̟ό τη λήξη τους ή και µε 
̟ρωτοβουλία της ∆ιευθύνουσας Υ̟ηρεσίας , εφόσον οι 
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καθυστερήσεις ̟ερί την εκτέλεση της σύµβασης δεν οφείλονται σε 
α̟οκλειστική υ̟αιτιότητα του αναδόχου. Αν η καθυστέρηση 
αφορά σε υ̟έρβαση και του καθαρού χρόνου α̟αιτείται ̟έραν 
της αίτησης ή συναίνεσης του αναδόχου και η γνώµη του 
αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου…» 
Με την υ̟.αριθµ. 59/2019 α̟όφασή  το Τεχνικό Συµβούλιο 
∆ηµοσίων Έργων της  Π.Ε.  Κοζάνης γνωµοδότησε θετικά.  
Έχοντας υ̟όψη όλα τα ̟αρα̟άνω η υ̟ηρεσία µας εισηγείται την 
έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας εκ̟όνησης του Α  σταδίου της εν 
λόγω µελέτης κατά ένα (1) µήνα , µέχρι την 28-6-2019 . 
Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω ο Πρόεδρος κάλεσε  το συµβούλιο να 
α̟οφασίσει σχετικά. 
 
                                        Αριθµ. α̟όφ.   188/2019 
 
Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του τα ανωτέρω  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
 
Εγκρίνει την ̟αράταση ̟ροθεσµίας ̟εράτωσης εκ̟όνησης του Α  
σταδίου εκ̟όνησης της µελέτης µε τίτλο  «Κυκλοφοριακή Μελέτη 
για την βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της 
στάθµευσης στην Πτολεµαΐδα του ∆ήµου Εορδαίας » του ∆ήµου 
Εορδαίας κατά  ένα (1)  µήνα ήτοι µέχρι την 28-6-2019  για τους  
λόγους ̟ου αναφέρονται στο εισηγητικό µέρος της α̟όφασης 
 

 
           Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.   188 /2019 

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

                          Ο ∆ηµαρχεύων                                   Τα Μέλη 
                    Ιωάννης Αριστερίδης  
 

 1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2.  Καίδης Απόστολος 

 3.  Πολυχρονίδης Κων/νος 

 4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 5. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

     6 . Χαιτίδης Γεώργιος 
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 7. Κύρκα Μαρία 

 8.  Αριστερίδης Ιωάννης 

 9. Κάλφας Γεώργιος 

 10. Παπάς Ευθύµιος   

 11. Παπαοικονόµου Παντελής  

 12.  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής  

 13. Τσολακίδης Ισαάκ 

  Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού  14 Μπίγγας Στέφανος 

           Συµβουλίου  15. Καραισκος Γεώργιος      

             16. Μίχος Κωνσταντίνος         

           17. Απαζίδου Σοφία 

  Παντελής Πα̟αοικονόµου           18. Χόλµπα Αντωνία 
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