
 ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ    Αριθμ. Απόφ.  113/2020 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
Από το πρακτικό της 15ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Εορδαίας. 
Στην  Πτολεμαΐδα   σήμερα  27-08-2020   ημέρα  Πέμπτη    και  ώρα  18:00   
το Δημοτικό Συμβούλιο   συνήλθε, μετά  την  υπ. αριθμ.  16885/20-8-2020 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη Χαρακτσή, μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67   του Ν. 3852/2010  
και της ΚΥΑ 3061 και 32009/23-5-20 και σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 
4635/19 με τα παρακάτω θέματα: 
 
………………………………………………………………………………………… 

      Ένταξη του έργου με τίτλο : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΧΑΡΩΝ  

       ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Β’ ΦΑΣΗ) » στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό 

Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.)  

       Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης  2012-2016» 

…………………………………………………………………………………………. 
                    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. Μπίγγας Στέφανος 
21. Κωτσίδης Στέφανος 
22. Τραχανάς Δημήτρης 
23. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
24. Μαυρίδου Μάρθα 

 
1. Παπαχρήστου Αναστ 
2. Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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25. Σολαχίδου Βασιλική 
26. Τουρτούρης Αθανάσιος 
27. Μωυσιάδης Στυλιανός 
28. Καραβασίλης Ιωάννης 
29. Σπόντης Δημήτριος 
30. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
31. Χόλμπα Αντωνία 

 
 
O  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
………………………………………………………………………………………… 
  Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών  
………………………………………………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεμαΐδας  προσκλήθηκε και  απάντησε με 
σχετικό email  σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του. 
…………………………………………………………………………………………. 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος διαβίβασε  με email στα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου την από 19-8-2020 εισήγηση του γραφείου προγραμματισμού 
του Δήμου μας  που αφορά την Ένταξη του έργου με τίτλο : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Β’ ΦΑΣΗ) » στο 
4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο 
του Τέλους Ανάπτυξης  2012-2016 και συγκεκριμένα αναφέρει : 
Με την 5/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας και αποξήλωση όλων των παιχνιδιών 
των παιδικών χαρών. Κατά συνέπεια σήμερα, στα όρια του Δήμου Εορδαίας 
δε  βρίσκεται σε λειτουργία κανένας  υπαίθριος  χώρος  με λειτουργία ως 
παιδική χαρά.  
Στα πλαίσια υλοποίησης της υπ΄αριθμ 17/2018 προγενέστερης μελέτης της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας και παράλληλες 
προμήθειες υλικών, ήδη κατασκευάζονται   υποδομές και θα εξοπλιστούν  
συνολικά οκτώ (8) παιδικές χαρές (υφιστάμενες) στον αστικό ιστό της πόλη 
της Πτολεμαΐδας, για τις οποίες στη συνέχεια θα ακολουθηθεί και η διαδικασία 
αδειοδότησης τους από την αρμόδια Επιτροπή.  
Σύμφωνα με τις εκθέσεις αξιολόγησης από την TUV HELLAS, οι υπόλοιποι 
χώροι στο σύνολο τους δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να 
πιστοποιηθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Παρουσιάζουν σοβαρές 
ελλείψεις όσον αφορά τις προδιαγραφές ασφάλειας των χώρων 
(περιφράξεις), των παιχνιδιών και του δαπέδου πτώσης και ελλείψεις όσον 
αφορά τη γενικότερη λειτουργία τους (φωτισμός, πρόσβαση, πόσιμο νερό, 
σκιασμός, φύτευση, ενημέρωση).  
Για τους λόγους αυτούς με την  υπ’ αριθμ. 8/2020 μελέτη που αφορά το ως 
άνω έργο, μελετήθηκε η κατασκευή η βελτίωση-αναβάθμιση, επιπλέον 
τεσσάρων (4) υφιστάμενων παιδικών χαρών στον αστικό ιστό της πόλης της 
Πτολεμαΐδας και έξι (6) σε κοινότητες του Δήμου Εορδαίας.   
Βασικός στόχος του εν λόγω έργου,  είναι η διαμόρφωση χώρων με 
λειτουργικότητα και ασφάλεια, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές 
προδιαγραφές, ώστε να εξασφαλιστεί το πιστοποιητικό καταλληλότητας που 
προβλέπεται από τη νομοθεσία, αλλά κυρίως να διασφαλιστεί η υγιεινή και 
ασφάλεια των παιδιών που είναι οι χρήστες των χώρων αυτών. Θα γίνουν 
εργασίες για τη συντήρηση, επισκευή ή ανακατασκευή στο σύνολο ή μέρος 

ΑΔΑ: ΩΙΛΗΩΡ6-ΦΧΑ



των υποδομών των παιδικών χαρών σύμφωνα με τις προδιαγραφές, και 
ακολούθως θα τοποθετηθεί ο νέος εξοπλισμός (όργανα, δάπεδα, αστικός 
εξοπλισμός). Στόχος είναι να εξοπλιστούν οι παιδικές χαρές, ώστε να 
αποκτήσουν ασφαλή παιχνίδια, και να γίνουν οι παιδικές χαρές πιο 
δελεαστικές και ασφαλείς. Επίσης τα νέα παιχνίδια να είναι πιστοποιημένα και 
τοποθετημένα στους χώρους με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχουν μεταξύ τους 
οι  απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας όπως ορίζονται από τις ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές. Στο σύνολο των παιδικών χαρών θα κατασκευαστεί νέα 
περίφραξη. Ο εξοπλισμός (παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων) όπου δεν είναι 
επαρκής θα εμπλουτιστεί με νέο.  Επίσης θα ενισχυθεί η φύτευση με δένδρα 
για την πρόβλεψη σκίασης αλλά και με θάμνους και αναρριχώμενα φυτά για 
την δημιουργία ενός φίλτρου πρασίνου και απομόνωσης από τον αστικό ιστό.  
Τέλος όσον αφορά την προσβασιμότητα, θα δοθούν λύσεις για δυνατότητα 
ασφαλούς πρόσβασης και διέλευσης ΑΜΕΑ. 
  Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται η βελτίωση-ανάπλαση-αναβάθμιση,  
επιπλέον τεσσάρων (4) υφιστάμενων παιδικών χαρών στον αστικό ιστό της 
πόλης της Πτολεμαΐδας και έξι (6) σε κοινότητες του Δήμου Εορδαίας εκ των 
οποίων οι τέσσερις (4) είναι υφιστάμενες και οι δύο (2) νέες.   

 

Ειδικότερα: 

  Οι παιδικές χαρές είναι οι ακόλουθες για την πόλη της Πτολεμαΐδας  : 

 Οδός Δήμητρας & Χαλδείας O.T. 321 

 Οδός Αργυρουπόλεως Ο.Τ.141 

 Οδός Λαγοθηριανού (κλινική) – Ο.Τ. 244 

 Αθλητικές εγκαταστάσεις-  Ο.Τ. 296 

 Οι παιδικές χαρές είναι οι ακόλουθες για τις Κοινότητες: 

 Κοινότητα Ανατολικού 

 Κοινότητα Αγ. Χριστοφόρου 

 Κοινότητα Μηλοχωρίου (νέος χώρος) 

 Κοινότητα Εμπορίου 

 Κοινότητα Άρδασσας (νέος χώρος) 

 Κοινότητα Αναρράχης 
Προϋπολογισμός 
Το εν λόγω έργο έχει προϋπολογισμό που ανέρχεται  στο ποσό των 
1.560.000,00  ευρώ. 
Εισηγητικό     
Εξ όλων όσων εκτέθηκαν  εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης για  την ένταξη 
του έργου με τίτλο : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Β’ ΦΑΣΗ) » στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 
(Ε.Α.Π.) Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης  2012-
2016» .  
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.560.000,00  ευρώ. 
 
Η Δ.Σ Αντωνία Χόλμπα με σχετικό email δηλώνει ότι συμφωνεί με την εν 
λόγω εισήγηση με την υποσημείωση να αυξηθεί ο αριθμός των παιδικών 
χαρών που θα αποκατασταθούν πχ στις 4  εργατικές κατοικίες , στον οικισμό 
Καρδιάς που δεν προβλέπεται από την μελέτη υπάρχουν προβλήματα για την 
ασφάλεια των παιδιών. 
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                                       Αριθμ. Απόφ. 113/2020 

 

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω 

 

                                         Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

 

Εγκρίνει την υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου με τίτλο : « 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 
(Β’ ΦΑΣΗ) » στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Δυτικής 
Μακεδονίας στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης  2012-2016» .  
Ο    προϋπολογισμός   του   έργου  ανέρχεται  στο  ποσό  των 
1.560.000,00  €. 

 

 

Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθμ. 113/2020  
………………………………………………………………………………………… 

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

Παναγιώτης Πλακεντάς 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

 
Πτολεμαΐδα  

 
Ο Πρόεδρος  

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 Μιχάλης 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
Δίκας Ιωάννης 
Τσάγια Ειρήνη 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
Τραχανάς Δημήτρης 
Κοκκινίδης Ευστάθιος  
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
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Δημοτικού Συμβουλίου 
 

 
 
 
        Χαρακτσής Ιωάννης        

Τουρτούρης Αθανάσιος 
Μωυσιάδης Στυλιανός 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης Δημήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Χόλμπα Αντωνία 
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