
 ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ    Αριθμ. Απόφ.  39/2020 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 5ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεμαΐδα   σήμερα   1-04-2020    ημέρα  Τετάρτη    και  ώρα  18:00   το 
Δημοτικό Συμβούλιο   συνήλθε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( σχετική η 
υπ’αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκ ΥΠ ΕΣ)   ύστερα από την υπ’αριθ. 7172/27-3-
2020 πρόσκληση  του προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα  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: 
………………………………………………………………………………………… 
Παραλαβή επικαιροποιημένης μελέτης και υποβολή πρότασης έργου με τίτλο 
«Μελέτη συνδετήριας οδού ΑΕΒΑΛ και κόμβου ΑΕΒΑΛ» στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ του Δήμου 
Εορδαίας 
…………………………………………………………………………………………. 
                    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 

1. Σολαχίδου Βασιλική 
2. Τουρτούρης Αθανάσιος 
3. Μωυσιάδης Στυλιανός  
4. Ανδρονικίδου Ιωάννα  
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23. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
24. Μαυρίδου Μάρθα 
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  
……………………………………………………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεμαΐδας  προσκλήθηκε και  απάντησε με 
σχετικό email  σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του. 
…………………………………………………………………………………………… 
 

Η ΔΣ Αντωνία Χόλμπα κατέθεσε email με την οποία ζητά να  συζητηθούν 
μόνο θέματα που επείγουν και σχετίζονται με τη στήριξη  της δημόσιας 
υγείας , των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων της περιοχής  και 
για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη συνέχιση της λειτουργίας του 
Δήμου για το λόγο αυτό δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία της συνεδρίασης 
…………………………………………………………………………………… 
Για το εν λόγω θέμα ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος ανέγνωσε την υπ’αριθ.  20-
02-2020  έγγραφη εισήγηση  του Γραφείου  Προγραμματισμού 
Μηχανοργάνωσης & Πληροφορικής  
 η οποία  εστάλη με emailσε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και έχει ως 
εξής: 
 
Ο Δήμος Εορδαίας με την με αριθμ. 145/2019 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου 
αποφάσισε την παραλαβή των μελετών «Μελέτη συνδετήριας οδού ΑΕΒΑΛ και κόμβου 
ΑΕΒΑΛ» και «Μελέτη εφαρμογής ορίων ιδιοκτησίας πρώην ΑΕΒΑΛ» και των συνοδών 
υδραυλικών, γεωλογικών και περιβαλλοντικών μελετών και την έγκριση υποβολή της 
πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» Άξονα Προτεραιότητας: 
7 «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές 
υποδομές δικτύων» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), «Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του 
ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες και την 
Εγνατία οδό»   

Επειδή : 

1. Η νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και 

Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) περιλαμβάνει τις διαδικασίες διαχείρισης ΑΕΚΚ, τον τρόπο οργάνωσης 

των εργασιών διαχείρισης, το σύστημα εποπτείας και ελέγχου, τις υποχρεώσεις φορέων, 
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παραγωγών και διαχειριστών, καθώς και τις κυρώσεις που υφίστανται οι παραβάτες, σύμφωνα 

με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.), Ν. 2939/2001, Ν. 4042/2012, Ν. 4496/2017 

και τον  Ν. 4512/2018, απαιτείται η επικαιροποίηση της μελέτης και εναρμόνιση της με το νέο 

Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του έργου Μελέτη συνδετήριας οδού ΑΕΒΑΛ και κόμβου 

ΑΕΒΑΛ» και, 

2. Ο ΟΤΕ με το με αριθμ. 2/40/5-02-2020 μας κάνει γνωστό το κόστος εργασιών 

σύνδεσης με το δίκτυο του ΟΤΕ στο εν λόγω έργο, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 18.161,98 

χωρίς ΦΠΑ ( 22.520,86€ με ΦΠΑ) 

 

Ο Δήμος Εορδαίας προτίθεται με νέα επικαιροποιημένη μελέτη να υποβάλλει πρόταση με 

επικαιροποιημένο προϋπολογισμό του έργου με τίτλο  «Μελέτη συνδετήριας οδού ΑΕΒΑΛ και κόμβου 

ΑΕΒΑΛ» το οποίο βρίσκεται εντός των περιοχών ΣΒΑΑ του Δήμου Εορδαίας, στο ΕΣΠΑ. 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάλεσε τον Δήμο Εορδαίας με την 

με αριθμ.: Κωδικό Πρόσκλησης:  71, Κωδ. Ολοκλ. Στρατ. Χωρ. Αναπτ.: 1098, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3334, 

στην υποβολή προτάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» Άξονα 

Προτεραιότητας: 7 «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές 

υποδομές δικτύων» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ), με τίτλο «Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του ενδοπεριφερειακού οδικού 

δικτύου και διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό» εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ 

Δήμου Εορδαίας 

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται να υλοποιηθούν έργα βελτίωσης της οδικής εξυπηρέτησης και 

προσπελασιμότητας των περιοχών παρέμβασης που εντάσσονται στην «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης» του Δήμου Εορδαίας. 

Ως εκ τούτου στη συγκεκριμένη πρόταση προτείνεται η ένταξη τριών Υποέργων : 

α) 1ο Υποέργο που αφορά την επικαιροποιημένη : «Μελέτη συνδετήριας οδού ΑΕΒΑΛ και κόμβου 

ΑΕΒΑΛ» , Π/Υ: 1.220.000,00 ( Φ.Π.Α. 24%)  

β) 2ο Υποέργο που αφορά το κόστος σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής ΔΕΔΔΗΕ, Π/Υ : 4.960,0 ευρώ ( 

ΦΠΑ 24%) 

γ) 3ο Υποέργο που αφορά το κόστος εργασιών σύνδεσης με το δίκτυο του ΟΤΕ, το οποίο ανέρχεται στο 

ποσό  22.520,86€ με ΦΠΑ 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης και για τα τρία Υποέργα ανέρχεται στο ποσό των  

1.247.481,86 ευρώ (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%) . 

http://www.anakem.gr/wp-content/uploads/2017/06/2000_europaikos-katalogos-apovlitwn.pdf
http://www.anakem.gr/wp-content/uploads/2017/06/2001_N-2939_enallaktiki-diaxeirisi.pdf
http://www.anakem.gr/wp-content/uploads/2017/06/2012_N4042_2012-ENARMONISH2008_98.pdf
http://www.anakem.gr/wp-content/uploads/2017/11/2017-N-4496_anakiklosi.pdf
http://www.anakem.gr/wp-content/uploads/2018/12/2018_-N-4512_latomeia.pdf
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Ο Δήμος Εορδαίας θα υποβάλλει την πρόταση χρηματοδότησης του έργου και όλων των υποέργων ως 
κύριος και δικαιούχος 
 

Εισηγούμαστε 
 

1. Την παραλαβή της επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο:  «Μελέτη συνδετήριας οδού ΑΕΒΑΛ και 

κόμβου ΑΕΒΑΛ»  

2. Την έγκριση υποβολή της πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία»  

Άξονα Προτεραιότητας: 7 «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων 

σε βασικές υποδομές δικτύων» που συγχρηματοδοτειται απο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), «Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του 

ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό» 

έργου με τίτλο «Μελέτη συνδετήριας οδού ΑΕΒΑΛ και κόμβου ΑΕΒΑΛ» εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ 

του Δήμου Εορδαίας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.247.481,86 ευρώ (συμπεριλαμβανόμενου 

ΦΠΑ 24%) . 

3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Εορδαίας για την υπογραφή όλων των προαπαιτούμενων 

δικαιολογητικών για την υποβολή πλήρους φακέλου έργου με όλα τα προαπαιτούμενα 

δικαιολογητικά. 

Επειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

                                                         Αριθμ. Απόφ. 39/2020  

 

Το ΔΣ  αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και την  θετική απάντηση με email 

των ΔΣ  

 

                                                              Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

 

1. Την παραλαβή της επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο:  «Μελέτη συνδετήριας 

οδού ΑΕΒΑΛ και κόμβου ΑΕΒΑΛ»  

2. Την έγκριση υποβολή της πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική 

Μακεδονία»  

Άξονα Προτεραιότητας: 7 «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των 

προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων» που συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), «Έργα λειτουργικής 

αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και 

διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό» έργου με τίτλο «Μελέτη 
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συνδετήριας οδού ΑΕΒΑΛ και κόμβου ΑΕΒΑΛ» εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ του 

Δήμου Εορδαίας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.247.481,86 ευρώ 

(συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%) . 

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Εορδαίας Παναγιώτη Πλακεντά για την υπογραφή όλων των 

προαπαιτούμενων δικαιολογητικών για την υποβολή πλήρους φακέλου έργου με όλα τα 

προαπαιτούμενα δικαιολογητικά. 

 

Η ΔΣ Αντωνία Χόλμπα δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία  
 

Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθμ. 39/2020  
……………………………………………………………………………………………… 

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 Μιχάλης 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
Δίκας Ιωάννης 
Τσάγια Ειρήνη 
Τραχανάς Δημήτρης 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
Κοκκινίδης Ευστάθιος  
Μαυρίδου Μάρθα 
Καραβασίλης Ιωάννης 
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Χαρακτσής Ιωάννης 

Σπόντης Δημήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Παπαχρήστου Αναστάσιος 
Χόλμπα Αντωνία 
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