
 ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ    Αριθμ. Απόφ.40 /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: 
………………………………………………………………………………………… 
Ένταξη νέων έργων στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ( ΕΑΠ ) 
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. Τραχανάς Δημήτρης 
21. Μπίγγας Στέφανος 
22. Κωτσίδης Στέφανος 
23. Κοκκινίδης Ευστάθιος  

1. Σολαχίδου Βασιλική 
2. Τουρτούρης Αθανάσιος 
3. Μωυσιάδης Στυλθανός  
4. Ανδρονικίδου Ιωάννα  
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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. 
5563/5-3-2020  έγγραφη εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Νικόλαου Φουρκιώτη    
η οποία  εστάλη με emailσε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και έχει ως 
εξής: 
Σύμφωνα με τα κάτωθι εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης για την ένταξη νέων 
έργων  στο ΕΑΠ ως εξής : 
1ο Έργο με τίτλο : ‘’Ασφαλτόστρωση δρόμων Κοινοτήτων Δήμου 
Εορδαίας’’ συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ. Το έργο αφορά στην 
ασφαλτόστρωση ασφαλτικών ή ανασφάλτωτων οδοστρωμάτων  των δρόμων 
των Κοινοτήτων του Δήμου Εορδαίας, πλην της Κοινότητας Πτολεμαΐδας. Οι 
δρόμοι που θα ασφαλτοστρωθούν θα είναι καθ υπόδειξη της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του  Δήμου στο ύψος του προϋπολογισμού του έργου. Η 
ασφαλτόστρωση θα γίνει με ασφαλτικό μίγμα ΑΣ 12,5 . Οι εργασίες αφορούν  
στον καλό καθαρισμό της επιφάνειας του δρόμου που θα ασφαλτοστρωθεί και 
επάλειψη ασφαλτικού διαλύματος ή καθαρής ασφάλτου ή ασφαλτικού 
γαλακτώματος επί ήδη υπάρχουσας ασφαλτικής στρώσης. Το έργο θα 
χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα  (Ε.Α.Π.) 
Δυτικής Μακεδονίας  στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012-2016. 
2ο Έργο με τίτλο : ‘’Ανακατασκευή και συντήρηση δρόμων Πτολεμαΐδας ‘’ 
συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ. Το έργο αφορά στην επισκευή , 
ανακατασκευή ή συντήρηση δρόμων στην πόλη της Πτολεμαΐδας. Οι δρόμοι 
που θα ανακατασκευαστούν και θα συντηρηθούν θα είναι καθ υπόδειξη της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μετά από τεχνική εκτίμηση της αναγκαιότητας 
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των παρεμβάσεων. Η ασφαλτόστρωση θα γίνει με ασφαλτικό μίγμα ΑΣ 12,5 . Οι 
εργασίες αφορούν  στον καλό καθαρισμό της επιφάνειας του δρόμου που θα 
ασφαλτοστρωθεί και επάλειψη ασφαλτικού διαλύματος ή καθαρής ασφάλτου ή 
ασφαλτικού γαλακτώματος επί ήδη υπάρχουσας ασφαλτικής στρώσης.Το έργο 
θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα  
(Ε.Α.Π.) Δυτικής Μακεδονίας  στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012-2016. 
3ο Έργο με τίτλο : ‘’Κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων και 
κοινοχρήστων χώρων ‘’ συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ. Αφορά 
την κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων σε σημεία που απαιτείται η λόγω 
έλλειψης τους ή λόγω φθορών σε κοινόχρηστους χώρους. Τα πεζοδρόμια που 
θα κατασκευαστούν  ή θα συντηρηθούν θα είναι καθ υπόδειξη της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου μετά από τεχνική εκτίμηση των αναγκών. Το έργο θα 
χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα  (Ε.Α.Π.) 
Δυτικής Μακεδονίας  στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012-2016. 
Επειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Η αρχηγός της  μείζονος Αντιπολίτευσης κ. Αθηνά Τερζοπούλου με σχετικό 
email που κατέθεσε  εκ μέρους όλου του συνδυασμού προτείνει  :  
 Κρίνουμε γόνιμο, επωφελές και καινοτόμο να διατεθεί το ποσό του 1.700.000 
ευρω που προέρχεται από τον τοπικό πόρο ανάπτυξης, αντί γι 
ασφαλτοστρώσεις που είναι ένα συνηθισμένο έργο των ΟΤΑ και θα μπορούσαν 
να εξασφαλιστούν χρηματοδοτήσεις από άλλες πηγές π.χ από την Περιφέρεια η 
από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ΣτΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ, προκειμένου να 
λειτουργήσει φωτοβολταικο πάρκο ιδιοκτησίας  του Δήμου μας που θα δίνει 
ρεύμα δωρεάν κυρίως σ επιχειρήσεις με χαμηλούς τζίρους κλιμακωτά  η σε 
νοικοκυριά που χρήζουν στήριξης. 
ΕΝΑ φωτοβολταϊκό 2ΜW ΘΕΛΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 1 εκατ. ευρω , παράγει ετησίως 
περίπου 3,5 γιγαβατωρες και μπορούμε να εξασφαλίσουμε ενέργεια για 1000 
περίπου επιχειρήσεις κατά προτίμηση. 
 
                                                  Αριθμ. απόφ. 40/2020. 
 
Δ.Σ.   αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και αφού έλαβε υπόψη του τα απαντητικά 
email των ΔΣ  
 
 
               
                                               Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
 
Την ένταξη  των παρακάτω νέων έργων στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 
(Ε.Α.Π.) Δυτικής Μακεδονίας στο Πλαίσιο του τέλους Ανάπτυξης 212-2016 :  
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1ο Έργο με τίτλο : ‘’Ασφαλτόστρωση δρόμων Κοινοτήτων Δήμου 
Εορδαίας’’ συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ. Το έργο αφορά στην 
ασφαλτόστρωση ασφαλτικών ή ανασφάλτωτων οδοστρωμάτων  των δρόμων 
των Κοινοτήτων του Δήμου Εορδαίας, πλην της Κοινότητας Πτολεμαΐδας. Οι 
δρόμοι που θα ασφαλτοστρωθούν θα είναι καθ υπόδειξη της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του  Δήμου στο ύψος του προϋπολογισμού του έργου. Η 
ασφαλτόστρωση θα γίνει με ασφαλτικό μίγμα ΑΣ 12,5 . Οι εργασίες αφορούν  
στον καλό καθαρισμό της επιφάνειας του δρόμου που θα ασφαλτοστρωθεί και 
επάλειψη ασφαλτικού διαλύματος ή καθαρής ασφάλτου ή ασφαλτικού 
γαλακτώματος επί ήδη υπάρχουσας ασφαλτικής στρώσης. Το έργο θα 
χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα  (Ε.Α.Π.) 
Δυτικής Μακεδονίας  στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012-2016. 
2ο Έργο με τίτλο : ‘’Ανακατασκευή και συντήρηση δρόμων Πτολεμαΐδας ‘’ 
συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ. Το έργο αφορά στην επισκευή , 
ανακατασκευή ή συντήρηση δρόμων στην πόλη της Πτολεμαΐδας. Οι δρόμοι 
που θα ανακατασκευαστούν και θα συντηρηθούν θα είναι καθ υπόδειξη της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μετά από τεχνική εκτίμηση της αναγκαιότητας 
των παρεμβάσεων. Η ασφαλτόστρωση θα γίνει με ασφαλτικό μίγμα ΑΣ 12,5 . Οι 
εργασίες αφορούν  στον καλό καθαρισμό της επιφάνειας του δρόμου που θα 
ασφαλτοστρωθεί και επάλειψη ασφαλτικού διαλύματος ή καθαρής ασφάλτου ή 
ασφαλτικού γαλακτώματος επί ήδη υπάρχουσας ασφαλτικής στρώσης.Το έργο 
θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα  
(Ε.Α.Π.) Δυτικής Μακεδονίας  στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012-2016. 
3ο Έργο με τίτλο : ‘’Κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων και 
κοινοχρήστων χώρων ‘’ συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ. Αφορά 
την κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων σε σημεία που απαιτείται η λόγω 
έλλειψης τους ή λόγω φθορών σε κοινόχρηστους χώρους. Τα πεζοδρόμια που 
θα κατασκευαστούν  ή θα συντηρηθούν θα είναι καθ υπόδειξη της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου μετά από τεχνική εκτίμηση των αναγκών. Το έργο θα 
χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα  (Ε.Α.Π.) 
Δυτικής Μακεδονίας  στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012-2016. 
 

Οι ΔΣ της μείζονος Αντιπολίτευσης κ.κ. Τερζόπουλου , Σίσσιος, Μίχος, Τσάγια, 
Δίκας , Μπίγγας, Ταιρίδης, Τραχανάς και Κωτσίδης ψήφησαν την σχετική 
πρόταση που κατέθεσε η κ. Τερζοπούλου. 
 
Η Δ.Σ  Αν. Χόλμπα δεν συμμετείχε στην Ψηφοφορία. 
 

 
Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθμ. 40/2020  

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

Παναγιώτης Πλακεντάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Πτολεμαΐδα 

Ο Πρόεδρος 
Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 

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 
Σπόντης Δημήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Παπαχρήστου Αναστάσιος 
Χόλμπα Αντωνία 
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