
 ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ                Αριθμ. Απόφ. 22/2020 
---------------------------------- 
 
 

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: 
………………………………………………………………………………………… 
Έγκριση μέτρων Κυκλοφορίας για την εκτέλεση του έργου « Κατασκευή αγωγού 
τηλεθέρμανσης για την διασύνδεση του Υποσταθμού περιοχής ν 7 με το δίκτυο 
διανομής Γ φάσης της Τηλεθέρμανσης 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 Μιχαήλ 
17. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
18. Δίκας Ιωάννης 
19. Τσάγια Ειρήνη 
20. Τραχανάς Δημήτρης 
21. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
22. Μαυρίδου Μάρθα 

1. Τουρτούρης Αθανάσιος 
2. Μπίγγας Στέφανος 
3. Κωτσίδης Στέφανος 
4. Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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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 Πτολεμαΐδας, , Αγίου Χριστοφόρου, , 
Εμπορίου , Ερμακιάς, Μηλοχωρίου, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη 
συνεδρίαση . 
…………………………………………………………………………………………. 
Εδώ προσέρχεται ο ΔΣ Κωτσίδης Στέφανος 
……………………………………………………………………………………………. 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Νικόλαο 
Φουρκιώτη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης 
ανέφερε ότι η Εταιρεία « ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ Τεχνική Εταιρεία έχει αναλάβει 
την εκτέλεση έργου « κατασκευή αγωγού τηλεθέρμανσης για την διασύνδεση 
του υποσταθμού περιοχής Ν 7 με το δίκτυο Διανομής  Γ Φάσης της 
Τηλεθέρμανσης Πτολεμαίδας » 
Στα πλαίσια εκτέλεσης του εν λόγω έργου η εταιρεία μας υπέβαλε κυκλοφοριακή 
μελέτη με οποία καθορίζονται  τα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας που απαιτούνται  
την οποία θέτει υπόψη συμβουλίου για έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 
2696/99  

Κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου για τις οποίες είναι αναγκαία η 
πραγματοποίηση των κυκλοφορικών ρυθμίσεων και αφορούν τις εργασίες 
κατασκευής του αγωγού τηλεθέρμανσης για την διασύνδεση του υποσταθμού 
Νο7. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα γίνουν σε φάσεις με την σειρά που 
ακολουθεί στα τμήματα των οδών που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες 
τοποθέτησης του αγωγού τηλεθέρμανσης. 

1η ΦΑΣΗ : Εργασίες επί της οδού Κ. Φούφα. 
Η οδός Φούφα αποτελεί κύριο οδικό άξονα, οδός μονής κατεύθυνσης με δύο 
ρεύματα κυκλοφορίας. Οι απαιτήσεις του έργου είναι η προσωρινή διακοπή 
κυκλοφορίας του ενός ρεύματος κυκλοφορίας στην συμβολή με την οδό Εθν. 
Αντιστάσεως καθώς και της Εθνικής Αντιστάσεως κάτω από την οδό Κ. 
Φούφα προς το Ο.Τ 177. 

Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου μια εργάσιμες ημέρες τις ώρες από την 
7.00 π.μ. έως τις 3.00 μ.μ.. Κατά το διάστημα αυτό των εργασιών το σκάμμα θα 
είναι ανοιχτό. Μετά το πέρας των εργασιών θα τοποθετούνται μεταλλικές 
λαμαρίνες κυκλοφορίας οχημάτων όσες χρειάζονται για να υπάρχει βατότητα 
από οχήματα, περίφραξη των σκαμμάτων με πλέγμα προστασίας - σήμανσης 
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και πεζογέφυρες όπου είναι αναγκαίο για την βατότητα των τμημάτων από τους 
πεζούς και επαρκής πινακίδες κυκλοφορικής ρύθμισης σε για όλο το χρονικό 
διάστημα των εργασιών. 

2η ΦΑΣΗ : Εργασίες επί της οδού Κ. Φούφα. 
Η οδός Φούφα στην συμβολή με την οδό Εθν. Αντιστάσεως μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών στο μισό της πλάτος θα δοθεί σε κυκλοφορία και θα 
γίνει διακοπή της κυκλοφορίας την επόμενη ημέρα του υπόλοιπου της τμήματος 
της οδού στην ίδια συμβολή. 

Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου μια εργάσιμες ημέρες τις ώρες από την 
7.00 π.μ. έως τις 3.00 μ.μ.. Κατά το διάστημα αυτό των εργασιών το σκάμμα θα 
είναι ανοιχτό. Μετά το πέρας των εργασιών θα τοποθετούνται μεταλλικές 
λαμαρίνες κυκλοφορίας οχημάτων όσες χρειάζονται για να υπάρχει βατότητα 
από οχήματα, περίφραξη των σκαμμάτων με πλέγμα προστασίας - σήμανσης 
και πεζογέφυρες όπου είναι αναγκαίο για την βατότητα των τμημάτων από τους 
πεζούς και επαρκής πινακίδες κυκλοφορικής ρύθμισης σε για όλο το χρονικό 
διάστημα των εργασιών. 

3η ΦΑΣΗ : Εργασίες επί της οδού Εθ. Αντιστάσεως. 
Το μέτωπο των εργασιών θα είναι επι της οδού Εθ. Αντιστάσεως για όλο το 
τμήμα της οδού από την οδό Κ. Φούφα έως την οδό Ομήρου με την αντίστοιχη 
διακοπή της κυκλοφορίας για όλο το τμήμα αυτό της οδού. 

Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την 
7.00 π.μ. έως τις 3.00 μ.μ. με αποκατάσταση της κυκλοφορίας τις μη εργάσιμες 
ώρες με πλάτος οδού μειωμένο κατά το περιφραγμένο τμήμα που εκτελούνται 
εργασίες με την απαραίτητη σήμανση. Κατά το διάστημα αυτό των εργασιών 
κατά την διάρκεια της βάρδιας αλλά και μετά από αυτή θα τοποθετηθεί 
περίφραξη των σκαμμάτων με πλέγμα προστασίας - σήμανσης και πεζογέφυρες 
για την βατότητα των τμημάτων από τους πεζούς και επαρκής πινακίδες 
κυκλοφορικής ρύθμισης σε για όλο το χρονικό διάστημα των εργασιών. 

4η ΦΑΣΗ : Εργασίες επί της οδού Εθ. Αντιστάσεως στην συμβολή με οδό 
Ομήρου. 

Το μέτωπο των εργασιών θα είναι επί της οδού Εθ. Αντιστάσεως στο τμήμα 
συμβολής με την οδό Ομήρου με την αντίστοιχη διακοπή της κυκλοφορίας για 
όλο το τμήμα αυτό της οδού καθώς και της διέλευσης της οδού Ομήρου μεταξύ 
των οδών Β. Σοφίας και Δημοκρατίας. Σε αυτή την φάση εργασιών θα 
παραμείνει κλειστό το μισό πλάτος, κατά το περιφραγμένο τμήμα που 
εκτελούνται εργασίες με την απαραίτητη σήμανση και τις αντίστοιχες 
πεζογέφυρες κυκλοφορίας, της οδού Εθ. Αντιστάσεως για όλο το τμήμα από την 
οδό Κ. Φούφα έως την οδό Ομήρου. 

Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου δύο (2) εργάσιμες ημέρες τις ώρες από 
την 7.00 π.μ. έως τις 5.00 μ.μ.. Κατά το διάστημα αυτό των εργασιών το σκάμμα 
θα είναι ανοιχτό. Μετά το πέρας των εργασιών θα τοποθετούνται μεταλλικές 
λαμαρίνες κυκλοφορίας οχημάτων όσες χρειάζονται για να υπάρχει βατότητα 
από οχήματα, περίφραξη των σκαμμάτων με πλέγμα προστασίας - σήμανσης 
και πεζογέφυρες όπου είναι αναγκαίο για την βατότητα των τμημάτων από τους 
πεζούς και επαρκής πινακίδες κυκλοφορικής ρύθμισης σε για όλο το χρονικό 
διάστημα των εργασιών. 

5η ΦΑΣΗ : Εργασίες επί της οδού Εθ. Αντιστάσεως. 
Το μέτωπο των εργασιών θα είναι επί της οδού Εθ. Αντιστάσεως για όλο το 

τμήμα της οδού από την οδό Ομήρου έως την οδό Σουλίου με την αντίστοιχη 
διακοπή της κυκλοφορίας για όλο το τμήμα αυτό της οδού. Σε αυτή την φάση 
εργασιών θα παραμείνει κλειστό το μισό πλάτος, κατά το περιφραγμένο τμήμα 
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που εκτελούνται εργασίες, με την απαραίτητη σήμανση και τις αντίστοιχες 
πεζογέφυρες κυκλοφορίας, της οδού Εθ. Αντιστάσεως για όλο το τμήμα από την 
οδό Κ. Φούφα έως την οδό Ομήρου. 

Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου εόκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την 
7.00 π.μ. έως τις 5.00 μ.μ. με αποκατάσταση της κυκλοφορίας τις μη εργάσιμες 
ώρες με πλάτος οδού μειωμένο κατά το περιφραγμένο τμήμα που εκτελούνται 
εργασίες με την απαραίτητη σήμανση. Κατά το διάστημα αυτό των εργασιών 
κατά την διάρκεια της βάρδιας αλλά και μετά από αυτή θα τοποθετηθεί 
περίφραξη των σκαμμάτων με πλέγμα προστασίας - σήμανσης και πεζογέφυρες 
για την βατότητα των τμημάτων από τους πεζούς και επαρκής πινακίδες 
κυκλοφορικής ρύθμισης σε για όλο το χρονικό διάστημα των εργασιών. 

6η ΦΑΣΗ Εργασίες επί της οδού Εθ. Αντιστάσεως στην συμβολή με 
οδό Σουλίου. 
Το μέτωπο των εργασιών θα είναι επί της οδού Εθ. Αντιστάσεως στο τμήμα 

συμβολής με την οδό Σουλίου. Αντίστοιχα διακοπή της κυκλοφορίας για 
όλο το τρήμα αυτό της οδού Σουλίου που περικλείεται από τις οδούς 
Δημοκρατίας και Ασκληπιού, καθώς και της διέλευσης της οδού Εθ. 
Αντιστάσεως μεταξύ των οδών Ιουλίου και Ομήρου. Σε αυτή την φάση εργασιών 
θα παραμείνει κλειστό το μισό πλάτος της οδού, κατά το περιφραγμένο τμήμα 
που εκτελούνται εργασίες με την απαραίτητη σήμανση και τις αντίστοιχες 
πεζογέφυρες κυκλοφορίας, της οδού Εθ. Αντιστάσεως για όλο το τμήμα από την 
οδό Κ. Ιουλίου έως την οδό Ομήρου. 

Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την 
7.00 π.μ. έως τις 5.00 μ.μ. .Για τις μη εργάσιμες ώρες θα έχει προηγηθεί η 
τοποθέτηση μεταλλικών λαμαρινών στην συμβολή των οδών Εθ. Αντιστάσεως 
και Ιουλίου για την αποκατάσταση κυκλοφορία οχημάτων επί της οδού Ιουλίου. 
Περίφραξη με πλέγμα προστασίας - σήμανσης για την μη βατότητα των 
τμημάτων από τους πεζούς του μετώπου εργασίας καθώς και πεζογέφυρες για 
την ασφαλή διέλευση των πεζών. Θα υπάρχουν επαρκής πινακίδες 
κυκλοφορικής ρύθμισης σε για όλο το χρονικό διάστημα εργασιών αντίστοιχες 
για τις εργάσιμες και μη ώρες. 

Οι οδοί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εκσκαφών, τοποθέτησης 
αγωγών και επιχώσεων θα παραμένουν για μικρό χρονικό διάστημα με 
οδόστρωμα από προϊόν συμπύκνωσης ΠΤΠ 0-155 και ακολούθως θα γίνεται η 
καθαίρεση τμήματος του πάχους 5 εκατ. όπου και θα αντικαθίσταται με 
ασφαλτικό. Οι ανωτέρω εργασίες θα διαρκέσουν συνολικά περίπου πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες. 

Οα γίνεται κάθε φορά η πληροφόρηση των κάτοικων της περιοχής 3 ημέρες 
προ της έναρξης των εργασιών. Θα γίνεται η απαραίτητη και προβλεπόμενη 
σήμανση, όπου και έχουν επισημανθεί στα σχέδια που επισυνάπτονται με την 
τεχνική έκθεση , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως 
του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις 
διατάξεων Κ.Ο.Κ. » και της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003 (Φ.Ε.Κ. 946 β’/9-7-
2003) Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την πρόληψη των τροχαίων 
ατυχημάτων και την έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών, ιδιαίτερα στα σημεία 
εκτέλεσης εργασιών. 

Ακολούθως θα έχει ενημερωθεί εγγράφως το Α.Τ. Πτολεμαίδας για την 
ακριβή ημερομηνία έναρξης των εργασιών, τουλάχιστον 24 ώρες πριν την 
έναρξη των εργασιών 

Έπειτα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά. 
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                                            Αριθμ. Απόφ. 22/2020 
 
Το Δ.Σ μετά διαλογική συζήτηση  
 
                               Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει τα μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στο εισηγητικό της απόφασης   που απαιτούνται για την 
εκτέλεση του έργου « κατασκευή αγωγού τηλεθέρμανσης για την διασύνδεση 
του υποσταθμού περιοχής Ν 7 Γ Φράσης της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας. 

 
Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθμ. 22/2020  

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

 
Ο Δήμαρχος     Τα   Μέλη 

   Παναγιώτης Πλακεντάς 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πτολεμαΐδα 
Ο Πρόεδρος 

Δημοτικού Συμβουλίου 

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 
Κοκκινίδης Ευστάθιος  
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Μωυσιάδης Στυλιανός 

ΑΔΑ: Ω7ΣΣΩΡ6-ΚΑΚ



 
 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 

Σπόντης Δημήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Παπαχρήστου Αναστάσιος 
Χόλμπα Αντωνία 
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