
 ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ                   Αριθμ. Απόφ. 255/2019 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 15ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Εορδαίας. 
  Στην  Πτολεμαΐδα   σήμερα   16-10-2019   ημέρα  Τετάρτη   και  ώρα  18:00 
μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο  μετά  την  υπ. 
αριθμ.  20387/ 10-10-2019 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: 
………………………………………………………………………………………… 
Λήψη απόφασης για την τοπική τροποποίησης υλοποιηθέντος φυσικού 
αντικειμένου του 1ου υποέργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ» της πράξης με τίτλο 
«ΟΣΑΑ ΚΑ Πτολεμαΐδας – 
…………………………………………………………………………………………. 
                    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 Μιχάλης 
17. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
18. Δίκας Ιωάννης 
19. Τσάγια Ειρήνη 
20. Τραχανάς Δημήτρης 
21. Μπίγγας Στέφανος 
22. Κωτσίδης Στέφανος 
23. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
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24. Μαυρίδου Μάρθα 
25. Σολαχίδου Βασιλική 
26. Τουρτούρης Αθανάσιος 
27. Μωυσιάδης Στυλιανός 
28. Καραβασίλης Ιωάννης 
29. Σπόντης Δημήτριος 
30. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
31. Παπαχρήστου Αναστάσιος 
32. Χόλμπα Αντωνία 
33. Ανδρονικίδου Ιωάννα 

 
O   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………… 
  Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών  
……………………………………………………………………………………………… 
  Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων,  Αναρράχη , 
Ανατολικού, Προάστιο, Φούφα , Αρδασσας, Εμπόριο ,Άγιος Χριστόφορος, 
Ολυμπιάδα, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεμαΐδας , προσκλήθηκαν 
και παρίσταντο στη συνεδρίαση . 
…………………………………………………………………………………………… 
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. 17375/4-9-2019 εισήγηση της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :          
 

 
 

Σχετ.: 

 

1. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 14255/18-7-2019 αίτηση της CORAL A.E. 

2. To Π.Δ. 1224/81 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 15126/30-7-2019 έγγραφο της υπηρεσίας 
μας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας. 

4. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2549/1-8-2019 (οικ. 15692/7-8-2019) 
απάντηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της 
περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.   

 

Με την 1. σχετ. αίτησή της η CORAL Α.Ε. ζήτησε από την υπηρεσία μας 
άδεια διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου με απότμηση και υποβιβασμό της 
στάθμης του πεζοδρομίου, για την εγκατάσταση «ΜΙΚΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ», στην οδό 25ης  Μαρτίου και την οδό Βαρβούτη στο Ο.Τ. 318 του 
εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου Πτολεμαΐδας. Η υπηρεσία μας με το 3. 
σχετ. έγγραφο προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας, ζήτησε τη γνωμοδότησή της εάν ο Δήμος Εορδαίας μπορεί 
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να προβεί σε έκδοση αδείας για απότμηση και υποβιβασμό στάθμης 
πεζοδρομίου δεδομένου ότι: 

i) Η όλη διαμόρφωση της απότμησης και του υποβιβασμού της στάθμης 
του πεζοδρομίου για την κατασκευή εισόδου – εξόδου στο υπό ίδρυση 
πρατήριο υγρών καυσίμων, πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην περιοχή 
που αναπλάσθηκε στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ 
ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ» αρ. 
μελ. 14/2013 από την εταιρία  Κ/Ξ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.-ΒΑΡΛΑΜΗΣ Γ με 
το υπ’ αριθμό 38510/28-08-2014  εργολαβικό συμφωνητικό, η 
χρηματοδότηση του οποίου είναι ενταγμένη στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

ii) Έχει πραγματοποιηθεί η προσωρινή παραλαβή του έργου και εκκρεμεί η 
οριστική παραλαβή, καθόσον δεν παρήλθε το δεκαπεντάμηνο από τη 
βεβαίωση περάτωσης εργασιών του εν λόγω έργου. 

iii) Η όλη διαμόρφωση θα επηρεάσει οριζοντιογραφικά ιστούς 
ηλεκτροφωτισμού και παγκάκια και υψομετρικά τη στάθμη του 
πεζοδρομίου. 

iv) Ισχύει το παράρτημα 1, παρ.6, εδάφιο iii της πράξης ένταξης έργου. 
Στη συνέχεια η  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας με το 4. σχετ. έγγραφο, γνωμοδότησε θετικά για την απότμηση και 
τον υποβιβασμό της στάθμης του πεζοδρομίου στις εν λόγω θέσεις, θεωρώντας 
κατά την άποψή της ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι: 

 Να ληφθεί η σύμφωνη γνώμη του μελετητή, ιδίως σε σχέση με τον 
ηλεκτροφωτισμό και τη μεταφορά του τοποθετημένου αστικού 
εξοπλισμού, 

 Όλες οι εργασίες στη ζώνη παρέμβασης του συγχρηματοδοτούμενου 
έργου θα βαρύνουν αποκλειστικά τον επενδυτή, 

 Δεν θα διαφοροποιηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου 
(πλακόστρωση, φωτιστικά σώματα κλπ), καθώς και οι ροές κίνησης 
(πεζοδρόμιο, ποδηλατοδρόμος), προκειμένου να μην επέλθει τοπική 
αλλοίωση των χαρακτηριστικών του φυσικού αντικειμένου του έργου. 
Προκειμένου η υπηρεσία μας να προβεί σε απόφαση έκδοσης άδειας για 

απότμηση και υποβιβασμό στάθμης πεζοδρομίου, παρακαλούμε για τη δική σας 
απόφαση για την τοπική τροποποίηση του υλοποιηθέντος φυσικού 
αντικειμένου του 1ου υποέργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ» της πράξης με τίτλο 
«ΟΣΑΑ ΚΑ Πτολεμαΐδας – “Ανάπλαση Νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας 
ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου”» (5002695/7.2.1.01),   λαμβάνοντας υπόψη 
όλα τα παραπάνω 
Ο Νομικός σύμβουλος του Δήμου μας με το υπ’αριθ. 19690/2-10-2019 έγγραφο   
μας ενημερώνει ότι σχετικά με την αναφερόμενη τροποποίηση  με σκοπό την 
κατασκευή εισόδου εγκατάστασης πρατηρίου υγρών καυσίμων, πρέπει  να 
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αναφερθεί  ότι τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 6 παρ. 8 και 10 του ΠΔ 1224/81, το 
οποίο καθορίζει όλες τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης εισόδου και 
εξόδου της εγκατάστασης αυτής. Αρμόδια υπηρεσία  για να ελέγξει το εάν τα 
προτεινόμενα  σχέδια   από την πλευρά του αιτούντος είναι η Τεχνική υπηρεσία 
του Δήμου Εορδαίας, η οποία και θα εκδώσει άδεια για την απότμηση και 
υποβιβασμό της στάθμης του πεζοδρομίου. 
Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
                                                   Αριθμ. απόφ. 255/2019 
 
Το Δ.Σ  αφού έλαβε υπόψη του όλα τα αναφερόμενα 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Την τοπική τροποποίηση του υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου του 1ου 
υποέργου με τίτλο  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ : 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ» της πράξης με τίτλο «ΟΣΑΑ ΚΑ 
Πτολεμαΐδας – “Ανάπλαση Νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας ανάπλαση οδού 
25ης Μαρτίου”» (5002695/7.2.1.01),   με τους εξής όρους : 
 

 Να ληφθεί η σύμφωνη γνώμη του μελετητή, ιδίως σε σχέση με τον 
ηλεκτροφωτισμό και τη μεταφορά του τοποθετημένου αστικού 
εξοπλισμού, 

 Όλες οι εργασίες στη ζώνη παρέμβασης του συγχρηματοδοτούμενου 
έργου θα βαρύνουν αποκλειστικά τον επενδυτή, 

 Δεν θα διαφοροποιηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου 
(πλακόστρωση, φωτιστικά σώματα κλπ), καθώς και οι ροές κίνησης 
(πεζοδρόμιο, ποδηλατόδρομος), προκειμένου να μην επέλθει τοπική 
αλλοίωση των χαρακτηριστικών του φυσικού αντικειμένου του έργου. 

 

 
                           Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθμ.255 /2019 
……………………………………………………………………………………………… 

Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 
Ο Δήμαρχος     Τα   Μέλη 

Παναγιώτης Πλακεντάς 
 
 

 
 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης Δημήτρης 
Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης Δημήτρης 
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Πτολεμαΐδα 
Ο Πρόεδρος 

Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 

Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης Δημήτρης 
Κάλφας Παναγιώτης 
Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Τερζοπούλου Αθηνά 
Μίχος Κωνσταντίνος 
Σίσσιος Μιχάλης 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
Δίκας Ιωάννης 
Τσάγια Ειρήνη 
Τραχανάς Δημήτρης 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
Κοκκινίδης Ευστάθιος  
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Τουρτούρης Αθανάσιος 
Μωυσιάδης Στυλιανός 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης Δημήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Παπαχρήστου Αναστάσιος 
Χόλμπα Αντωνία 
Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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