
 ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ                Αριθμ. Απόφ. 20/2020 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 

 
  Από το πρακτικό της 4ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Εορδαίας. 
  Στην  Πτολεμαΐδα  σήμερα  05-03-2020  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  6:00 μ..μ. 
στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο  μετά  την  υπ. αριθμ.  
4901/26-2-2020 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη Χαρακτσή η οποία 
επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. 
Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 στην 
οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα: 
………………………………………………………………………………………… 
Αποδοχή διαμορφωμένης κατάστασης και διορθωτικές ενέργειες 
αποκατάστασης παρατηρήσεων για το έργο: «Κατασκευή 12-θέσιου 
δημοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας» Αναδόχου «Κ/Ξ 
ΕΜΤΕ Ε.Ε. – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ ( 11/2013 μελέτη )  
…………………………………………………………………………………………. 
             
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ    
 
1. Χαρακτσής Ιωάννης 
2. Ορφανίδης Δημήτρης 
3. Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης Δημήτρης 
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος 
6. Κεσκερίδης Χρήστος 
7. Αντωνιάδου Μαρία 
8. Τσεχελίδης Δημήτρης 
9. Κάλφας Παναγιώτης 
10. Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
11. Αντωνιάδης Κυριάκος 
12. Πράπα Αναστασία 
13. Φουρκιώτης Νικόλαος 
14. Τερζοπούλου Αθηνά 
15. Μίχος Κωνσταντίνος 
16. Σίσσιος Μιχαήλ 
17. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
18. Δίκας Ιωάννης 
19. Τσάγια Ειρήνη 
20. Τραχανάς Δημήτρης 

1. Τουρτούρης Αθανάσιος 
2. Μπίγγας Στέφανος 
3. Κωτσίδης Στέφανος 
4. Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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21. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
22. Μαυρίδου Μάρθα 
23. Σολαχίδου Βασιλική 
24. Μωυσιάδης Στυλιανός 
25. Καραβασίλης Ιωάννης 
26. Σπόντης Δημήτριος 
27. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
28. Παπαχρήστου Αναστάσιος 
29. Χόλμπα Αντωνία 

 
 
O   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………… 
  Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών    
……………………………………………………………………………………………… 
  Οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων παρίστατο στη συνεδρίαση. 
……………………………………………………………………………………………. 
  Οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Πτολεμαΐδας, , Αγίου Χριστοφόρου, , 
Εμπορίου , Ερμακιάς, Μηλοχωρίου, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη 
συνεδρίαση  
………………………………………………………………………………………….. 
Εδώ προσέρχεται ο  ΔΣ  Στέφανος Κωτσίδης. 
………………………………………………………………………………………….. 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Νικόλαο 
Φουρκιώτη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης  έθεσε 
υπόψη του συμβουλίου την υπ’αριθ. 1405/21-1-2020 εισήγηση  της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας  το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής : 
 

Σχετ.: 1. Το από 02-01-2019 Εργολαβικό Συμφωνητικό (Σύμβαση) με 
αριθμό πρωτοκόλλου 59 και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου 
του θέματος. 

 2. Το υπ’ αριθμό 19291/27-09-2019 έγγραφο της Κ/ξίας ΕΜΤΕ ε.ε.-
Δημιουργική α.τ.ε. υποβολής μελέτης για αποκατάσταση 
αστοχίας. 

 3. Το υπ’ αριθμό 19981/04-10-2019 έγγραφο μας για ενέργειες περί 
αποκατάσταση αστοχίας. 

 4. Το υπ’ αριθμό 20516/11-10-2019 έγγραφο της Κ/ξίας ΕΜΤΕ ε.ε.-
Δημιουργική α.τ.ε. ενημέρωση για αποκατάσταση αστοχίας. 

 5. Την από 06-11-2019 (με αριθμό πρωτοκόλλου 22652) 
κοινοποιηθείσα Τεχνική Αναφορά του ΕΣΠΕΛ (ΤΑ0931-
5003194.01-00.0-01.Β-09-19). 

 6. Το υπ’ αριθμό 24433/26-11-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Υ.Δ. Εορδαίας 
προς Π.Ε. Κοζάνης (μελετητής). 
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 7. Την υπ’ αριθμό 25362/04-12-2019 ειδική διαταγή της Δ.Τ.Υ.Δ. 
Εορδαίας προς την «Κ/ξία ΕΜΤΕ ε.ε.-Δημιουργική α.τ.ε.». 

 8. Το υπ’ αριθμό 27096/23-12-2019 έγγραφο της Κ/ξίας ΕΜΤΕ ε.ε.-
Δημιουργική α.τ.ε. σχετικά με αποκατάσταση παρατηρήσεων της 
ειδικής διαταγής. 

   
Σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με τη υπ’ αριθμό (5) τεχνική αναφορά 

του ΕΣΠΕΛ, προβήκαμε στην διευθέτηση των παρατηρήσεων αυτής με την 
έκδοση και επίδοση προς την ανάδοχο «Κ/ξία ΕΜΤΕ ε.ε.-Δημιουργική α.τ.ε.» της 
υπ’ αριθμό (7) ειδικής διαταγής. Κατά αντιστοίχηση της ειδικής διαταγής οι 
ενέργειες που έλαβαν χώρα σύμφωνα με το υπ’ αριθμό (8) σχετικό είναι οι εξής: 

 Για την αποκατάσταση των αποκλίσεων ή παραλήψεων ή 
παραβάσεων όλων των αναφορών 2 έως 8 που αναφέρθηκαν στην 
ανωτέρω ειδική διαταγή σχετικά με το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου, 
έγινε αποκατάσταση αυτών 

 Ειδικά για τις αναφορές 8 και 10 σχετικά με την απουσία 
αποτελεσμάτων ελέγχων εξυγιαντικών στρώσεων και επιχώσεων 
έχουν προσκομιστεί πιστοποιητικά έγγραφα του εργαστηρίου ελέγχου 
«Εταιρεία Μελετών Δημοσίων & Ιδιωτικών Έργων – Περιφερειακή 
Ανάπτυξη ε.ε.» αποτελέσματα της οποίας είχαν υποβληθεί την 29-07-
2019 με το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου14994 έγγραφο και ήταν 
ικανοποιητικά. Τα εν λόγω έγγραφα είναι η υπ’ αριθμό 7237/18-12-
2019 απόφαση χορήγησης άδειας λειτουργίας ιδιωτικού εργαστηρίου 
από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, 

 Για την αναφορά 11 ο ανάδοχος μετά από εντολή μας προέβη στην 
λήψη πυρήνων και εργαστηριακό έλεγχο της ποιότητας σκυροδέματος 
σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 στις 
πλάκες Π1, Π12, Π15 του «Ξυλοτύπου  δαπέδου ισογείου – τμήμα Ι», 
στις πλάκες Π2, Π5, Π6 του «Ξυλοτύπου δαπέδου ισογείου – τμήμα 
ΙΙΙ» και στις πλάκες Π10, Π14, Π16 του «Ξυλοτύπου οροφής ισογείου 
– τμήμα Ι» προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση και ο χαρακτήρας 
του προβλήματος (διευρυμένο ή τοπικό) και τα προσκομισθέντα 
αποτελέσματα κατέδειξαν ποιότητα σκυροδέματος κατηγορίας 
C40/45, C45/55 και C/40/45 αντίστοιχα. 

 Επιβεβαιώνεται η σωστή αποκατάσταση της στατικής επάρκειας και 
λειτουργίας της πλάκας Π6 του «Ξυλοτύπου Δαπέδου ισογείου – 
τμήμα Ι» σύμφωνα με την από 27-09-2019 (αρ. πρωτ. 19291) 
υποβληθείσα μελέτη ενίσχυσης της «Ι. Μαυράκης & Συνεργάτες – 
Γραφείο Τεχνικών Μελετών Α.Ε.» όπως αυτή έλαβε χώρα το διάστημα 
05 έως 08 Οκτωβρίου 2019.  

Περαιτέρω σας γνωστοποιούμε επιπλέον: 
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 Την απομείωση εργολαβικού ανταλλάγματος κατά 521,14 € (πλέον 
γ.ε. & ε.ο. 18% και Φ.Π.Α. 24%) λόγω χαμηλότερης τιμολόγησης της 
ποσότητας σκυροδέματος 110,88 μ3 αφού σύμφωνα με την τεχνική 
αναφορά του ΕΣΠΕΛ κατηγοριοποιείται σε ποιότητα σκυροδέματος 
C25/30 και όχι C30/37. 

 Την απομείωση εργολαβικού ανταλλάγματος κατά 47,54 € (πλέον γ.ε. 
& ε.ο. 18% και Φ.Π.Α. 24%) λόγω μικρότερης ποσότητας αλλά και 
χαμηλότερης τιμολόγησης της ποσότητας σκυροδέματος 1,19 μ3 αφού 
σύμφωνα με την τεχνική αναφορά του ΕΣΠΕΛ κατηγοριοποιείται σε 
ποιότητα σκυροδέματος C25/30 και όχι C30/37. 

 Την επιβολή προστίμου ύψους 880,00 € σύμφωνα με το άρθρο 178 
του νόμου 4412/2016 καθώς δεν τηρήθηκε η τεχνική προδιαγραφή 
στις προαναφερόμενες πλάκες του φορέα για την κατηγορία 
σκυροδέματος C 30/37 σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 4365/28-02-2019 
έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου Εορδαίας και για το 
μειωμένο πάχος της πλάκας Π6 του ξυλοτύπου της οροφής υπογείου 
του τμήματος Ι. 

 
Σας γνωστοποιούμε τέλος ότι οι προαναφερόμενες μειώσεις του 

εργολαβικού ανταλλάγματος έλαβαν χώρα ήδη από την 9η πιστοποίηση του 
έργου όπως εγκρίθηκε την 23-12-2019. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, του γεγονότος 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 κτιρίου  με την επιβολή του 
προαναφερόμενου προστίμου στον Ανάδοχο για τα προαναφερόμενα 
ελαττώματα. 
Παρακαλούμε για τη δική σας απόφαση. 

 
Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά. 
 
 
                                             Αριθμ. απόφ. 20/2020 
 
Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση της ΤΥ 
την διαλογική συζήτηση η οποία είναι καταγεγραμμένη στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης  
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                             Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
 
Την  αποδοχή της διαμορφωμένης κατάστασης του κτιρίου όπως   αυτή έλαβε 
χώρα με τις αναφερόμενες στο υπ’ αριθμό 1405/21-01-2020 έγγραφο της 
τεχνικής υπηρεσίας σχετικές ενέργειες, σε συνεργασία με τον ανάδοχο, και την 
επιβολή του προαναφερόμενου προστίμου προς τον τελευταίο. 
 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  Αθηνά Τερζοπούλου, Μιχάλης Σίσσιος, Κων. Μίχος, 
Ειρήνη Τσάγια για, Ιωάννης Δίκας, , Χρύσανθος Ταιρίδης, Στεφ. Κωτσίδης και 
Δημήτρης Τραχανάς  δήλωσαν παρών 
 

 
Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθμ.20 /2020  

……………………………………………………………………………………………… 
              Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 
 

Ο Δήμαρχος     Τα   Μέλη 
   Παναγιώτης Πλακεντάς 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης Δημήτρης 
Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης Δημήτρης 
Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης Δημήτρης 
Κάλφας Παναγιώτης 
Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Τερζοπούλου Αθηνά 
Μίχος Κωνσταντίνος 
Σίσσιος Μιχαήλ 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
Δίκας Ιωάννης 
Τσάγια Ειρήνη 
Τραχανάς Δημήτρης 
Κωτσίδης Στέφανος 
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Πτολεμαΐδα 
Ο Πρόεδρος 

Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 

Κοκκινίδης Ευστάθιος  
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Μωυσιάδης Στυλιανός 
Σπόντης Δημήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Παπαχρήστου Αναστάσιος 
Χόλμπα Αντωνία 
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