
 ∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                               Αριθµ. Α̟όφ. 145/2019 
---------------------------------- 
 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 7ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   12-6-2019    ηµέρα   Παρασκευή    και  
ώρα  7  µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε       το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  11272/ 6-6-2-019 ̟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: 
 ……………………………………………………………………………………….. 
Παραλαβή ε̟ικαιρο̟οιηµένων µελετών και υ̟οβολή ̟ρότασης 
έργου µε τίτλο «Μελέτη συνδετήριας οδού ΑΕΒΑΛ και κόµβου 
ΑΕΒΑΛ» στο ε̟ιχειρησιακό ̟ρόγραµµα «∆υτική Μακεδονία» 
εντός των ̟εριοχών ΕΣΒΑΑ του ∆ήµου Εορδαίας. 
 

…………………………………………………………………………… 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ    
           

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

    8 Κύρκα Μαρία  8 Κάλφας Γεώργιος 
    9 Αριστερίδης Ιωάννης 9 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
  10 Παπαοικονόµου Παντελής 10. Κοκκινίδης Γεώργιος 
  11 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 11  Βρυζίδου Παρασκευή 
  12 Τσολακίδης Ισαάκ 12  Καραισκος Γεώργιος  
  13 Ανδρεάδης Κων/νος 13  Κρυσταλλίδου Θεοπίστω 
  14 Ασπράγκαθος Ιωάννης 14 Ζαραφίδης ∆ηµήτριος 
  15 Μπίγγας Στέφανος 15 Απαζίδου Σοφία 
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  16 Μίχος Κωνσταντίνος         
  17  Ανδρονικίδου Ιωάννα 
 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 κ. Νικόλαο 
Κουρουµ̟λή  υ̟άλληλο του Γραφείου Προγραµµατισµού ο 
ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα ηµερήσιας διάταξης  
ανέφερε τα εξής : 
 
 Ο ̟ρώην ∆ήµος Πτολεµαίδας είχε συνάψει Προγραµµατική 

Σύµβαση µεταξύ ∆ήµου Πτολεµαίδας ΤΕ∆Κ & ΑΝ∆ΕΠ για την 

εκ̟όνηση διάφορων µελετών στην  ̟εριοχή της ̟ρώην ΑΕΒΑΛ 

καθώς και µελέτες εσωτερικών δικτύων α̟οχέτευσης στα ∆ηµοτικά 

∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου. 

Με την µε αριθµ. 573/2009 Α.∆.Σ. ∆ήµου Πτολεµαίδας και µε την 

µε αριθµ. 231/2009 Α.∆.Σ. της ΑΝ.∆.Ε.Π. α̟οφασίσθηκε η σύναψη 

̟ρογραµµατική σύµβασης µεταξύ ∆ήµου Πτολεµαίδας ΤΕ∆Κ & 

ΑΝ∆ΕΠ για την εκ̟όνηση διαφόρων µελετών για την ανά̟τυξη 

του ∆ήµου Πτολεµαίδας και των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων.  

Στην ̟αρα̟άνω σύµβαση ̟εριλαµβάνονται οι µελέτες µε τίτλους 

«Μελέτη συνδετήριας οδού ΑΕΒΑΛ και κόµβου ΑΕΒΑΛ» και 

«Μελέτη εφαρµογής ορίων ιδιοκτησίας ̟ρώην ΑΕΒΑΛ» οι ο̟οίες 
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θεωρήθηκαν αρµοδίως α̟ό την ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία (Τεχνική 

Υ̟ηρεσία) του ΒΙΟΠΑ. 

Ο συνεργάτης µελετητής της ΑΝ∆ΕΠ  µε το µε αριθµ. 11007/3-06-

2019 έγγραφο του, µας υ̟όβαλλε ε̟ικαιρο̟οιηµένες τις µελέτες 

«Μελέτη συνδετήριας οδού ΑΕΒΑΛ και κόµβου ΑΕΒΑΛ» και 

«Μελέτη εφαρµογής ορίων ιδιοκτησίας ̟ρώην ΑΕΒΑΛ» καθώς και 

τις συνοδές  υδραυλικές, γεωλογικές και ̟εριβαλλοντικές µελέτες. 

Το έργο «Μελέτη συνδετήριας οδού ΑΕΒΑΛ και κόµβου ΑΕΒΑΛ» 

̟ροϋ̟ολογισµού 1.100.000,00€, αφορά τον κόµβο της ΑΕΒΑΛ και 

την βελτίωση της συνδετήριας οδού ̟ρος ΑΕΒΑΛ (νυν ΒΙΟΠΑ), 

ό̟ου δηµιουργούνται δεξιά και αριστερά της οδού ̟εζοδρόµια, 

̟οδηλατόδροµος και καθ’ όλο το µήκος ηλεκτροφωτισµός ενώ 

βελτιώνονται τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της οδού 

µηκοτοµικά.  

 

Η µελέτη «Μελέτη εφαρµογής ορίων ιδιοκτησίας ̟ρώην ΑΕΒΑΛ» 

̟εριλαµβάνει τον καθορισµό των ορίων της ̟ρώην ΑΕΒΑΛ 

σύµφωνα µε τα στοιχεία ̟ου βρίσκονται στο αρχείο της (̟ρώην 

ΑΕΒΑΛ).  

Τα στοιχεία ̟ου ε̟εξεργαστήκαν ήταν η «κτηµατογράφησις» της 

Υ̟ηρεσίας Ελέγχου Κρατικού Εργοστασίου Αζωτούχων 

Λι̟ασµάτων ̟ου συνέταξε ο µηχανικός  Γ. Αναστασιάδης τον 

Μάιο του 1960, ό̟ου φαίνονται οι ιδιοκτησίες και τα όρια της 

α̟αλλοτρίωσης ̟ου έγιναν για λογαριασµό της ̟ρώην ΑΕΒΑΛ, 

καθώς και ένας α̟ό τους δύο ̟ίνακες α̟αλλοτρίωσης. 

Τελικά έγινε µεταφορά των στοιχείων αυτών α̟ό το ̟ροβολικό 

σύστηµα ΗΑΤΤ ̟ου είναι συνταγµένα τα ̟αρα̟άνω σχέδια στο 

νέο σύστηµα ΕΓΣΑ 87 για να είναι συµβατά µε το υ̟όβαθρο του 

Εθνικού Κτηµατολογίου και καθορίσθηκαν τα όρια σ’ αυτό .  

Η µελέτη αυτή εκτός των άλλων είναι συνοδή και της  µελέτης 

«Μελέτη συνδετήριας ιδού ΑΕΒΑΛ και κόµβου ΑΕΒΑΛ» για τον 

καθορισµό των ορίων της. 

 

Η Ειδική Υ̟ηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας ∆υτικής 

Μακεδονίας κάλεσε τον ∆ήµο Εορδαίας µε την µε αριθµ.:  Κωδικό 
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Πρόσκλησης: 71, Κωδ. Ολοκλ. Στρατ. Χωρ. Ανα̟τ.: 1098, Α/Α 

ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3334, στην υ̟οβολή ̟ροτάσεων του Ε̟ιχειρησιακού 

Προγράµµατος «∆υτική Μακεδονία» Άξονα Προτεραιότητας: 7 

«Προώθηση των βιώσιµων µεταφορών και της άρσης των 

̟ροβληµάτων σε βασικές υ̟οδοµές δικτύων» ̟ου 

συγχρηµατοδοτείται α̟ό το Ευρω̟αϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανά̟τυξης (ΕΤΠΑ), µε τίτλο «Έργα λειτουργικής αναβάθµισης 

και οδικής ασφάλειας του ενδο̟εριφερειακού οδικού δικτύου και 

διασύνδεσης µε τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό» εντός 

των ̟εριοχών ΕΣΒΑΑ ∆ήµου Εορδαίας 

 

Στο ̟λαίσιο της δράσης ̟ροβλέ̟εται να υλο̟οιηθούν έργα 

βελτίωσης της οδικής εξυ̟ηρέτησης και ̟ροσ̟ελασιµότητας των 

̟εριοχών ̟αρέµβασης ̟ου εντάσσονται στην «Στρατηγική 

Βιώσιµης Αστικής Ανά̟τυξης» του ∆ήµου Εορδαίας. 

Ως εκ τούτου στη συγκεκριµένη ̟ρόταση ̟ροτείνεται η ένταξη δύο 

Υ̟οέργων  :  

α) Υ̟οέργου 1ου ̟ου αφορά την : «Μελέτη συνδετήριας οδού 

ΑΕΒΑΛ και κόµβου ΑΕΒΑΛ» , Π/Υ: 1.100.000,00 ( Φ.Π.Α. 24%) 

β) Υ̟οέργου 2ου ̟ου αφορά το κόστος σύνδεσης ηλεκτρικής 

̟αροχής ∆Ε∆∆ΗΕ, Π/Υ : 4.960,0  ευρώ ( ΦΠΑ 24%) 

Ο συνολικός ̟ροϋ̟ολογισµός της ̟ράξης και για τα δύο Υ̟οέργα 

ανέρχεται στο ̟οσό των 1.104.960,00 ευρώ (συµ̟εριλαµβανόµενου  

ΦΠΑ 24%) . 

Ο ∆ήµος Εορδαίας θα υ̟οβάλλει την ̟ρόταση χρηµατοδότησης 

του έργου και όλων των υ̟οέργων ως κύριος και δικαιούχος 

 

Εισηγούµαστε 

 

1. Την ̟αραλαβή των µελετών «Μελέτη συνδετήριας οδού 

ΑΕΒΑΛ και κόµβου ΑΕΒΑΛ» και «Μελέτη εφαρµογής ορίων 

ιδιοκτησίας ̟ρώην ΑΕΒΑΛ» καθώς και των συνοδών 

υδραυλικών, γεωλογικών και ̟εριβαλλοντικών µελετών. 

2. Την έγκριση υ̟οβολή της ̟ρότασης στο Ε̟ιχειρησιακό 

Πρόγραµµα «∆υτική Μακεδονία» Άξονα Προτεραιότητας: 7 
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«Προώθηση των βιώσιµων µεταφορών και της άρσης των 

̟ροβληµάτων σε βασικές υ̟οδοµές δικτύων» ̟ου 

συγχρηµατοδοτείται α̟ό το Ευρω̟αϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανά̟τυξης (ΕΤΠΑ), «Έργα λειτουργικής 

αναβάθµισης και οδικής ασφάλειας του ενδο̟εριφερειακού 

οδικού δικτύου και διασύνδεσης µε τους κάθετους άξονες και 

την Εγνατία οδό» έργου µε τίτλο «Μελέτη συνδετήριας οδού 

ΑΕΒΑΛ και κόµβου ΑΕΒΑΛ» εντός των ̟εριοχών ΕΣΒΑΑ 

του ∆ήµου Εορδαίας. 

3. Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Εορδαίας για την 

υ̟ογραφή όλων των ̟ροα̟αιτούµενων δικαιολογητικών 

για την υ̟οβολή ̟λήρους φακέλου έργου µε όλα τα 

̟ροα̟αιτούµενα  δικαιολογητικά.  

Ε̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να 

α̟οφασίσει σχετικά. 

 

                                     Αριθµ. α̟όφ. 145/2019 

 

Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του τα ανωτέρω  

 

                   Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Την ̟αραλαβή των µελετών «Μελέτη συνδετήριας οδού 

ΑΕΒΑΛ και κόµβου ΑΕΒΑΛ» και «Μελέτη εφαρµογής 

ορίων ιδιοκτησίας ̟ρώην ΑΕΒΑΛ» καθώς και των 

συνοδών υδραυλικών, γεωλογικών και ̟εριβαλλοντικών 

µελετών. 

2. Την έγκριση υ̟οβολή της ̟ρότασης στο Ε̟ιχειρησιακό 

Πρόγραµµα «∆υτική Μακεδονία» Άξονα Προτεραιότητας: 7 

«Προώθηση των βιώσιµων µεταφορών και της άρσης των 

̟ροβληµάτων σε βασικές υ̟οδοµές δικτύων» ̟ου 

συγχρηµατοδοτείται α̟ό το Ευρω̟αϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανά̟τυξης (ΕΤΠΑ), «Έργα λειτουργικής 

αναβάθµισης και οδικής ασφάλειας του ενδο̟εριφερειακού 

οδικού δικτύου και διασύνδεσης µε τους κάθετους άξονες και 
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την Εγνατία οδό» έργου µε τίτλο «Μελέτη συνδετήριας οδού 

ΑΕΒΑΛ και κόµβου ΑΕΒΑΛ» εντός των ̟εριοχών ΕΣΒΑΑ 

του ∆ήµου Εορδαίας. 

3. Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Εορδαίας για την 

υ̟ογραφή όλων των ̟ροα̟αιτούµενων δικαιολογητικών 

για την υ̟οβολή ̟λήρους φακέλου έργου µε όλα τα 

̟ροα̟αιτούµενα  δικαιολογητικά.  

 
             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ. 145    /2018 

…………………………………………………………………………… 
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 ∆ηµήτρης 

     6 . Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 7. Χαιτίδης Γεώργιος 

 8. Κύρκα Μαρία  

 9. Αριστερίδης Ιωάννης 

 10. Παπαοικονόµου Παντελής 

 11. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

 12. Τσολακίδης Ισαάκ 

 13. Ανδρεάδης Κων/νος 

  Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού  14. Ασπράγκαθος Ιωάννης 

  Συµβουλίου  15. Μπίγγας Στέφανος 

             16. Μίχος Κωνσταντίνος         

           17. Ανδρονικίδου Ιωάννα 

  Παντελής Πα̟αοικονόµου           18. Χόλµπα Αντωνία 
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