
   ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ                               Αριθμ. Απόφ.   113/ 2021 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 25ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεμαΐδα  σήμερα  18-10-2021  ημέρα   Δευτέρα    και  ώρα  6:00 μ..μ.  το Δημοτικό 
Συμβούλιο  συνήλθε έκτακτα μετά  την  υπ. αριθμ.  22827/18-10-2021  πρόσκληση του 
Προέδρου κ. Ιωάννη Χαρακτσή με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου  μέσω  ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, κατ’ εφαρμογή της διατάξεις του άρθρου 67  παρ. 5   του Ν. 3852/2010  , όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018  σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου ,  τις υπ’ αριθ. 18318/13-3-20  και αριθ. 40 
/20 εγκύκλιους του ΥΠ ΕΣ. , 32009/23-5-20 , καθώς και την υπ’ αριθ. Απόφαση Δ1α. 63548/7-
10-2021 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 το παρακάτω θέμα: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Υιοθέτηση και κατάθεση στο πεδίο της δημόσιας διαβούλευσης του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων της πρότασης «Δημιουργία Σιδηροδρομικής Γραμμής 
Θεσσαλονίκης –Βέροιας –Πτολεμαΐδας –Καστοριάς» 
………………………………………………………………………………………………………………. 
            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. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
16. Δίκας Ιωάννης 
17. Μίχος Κωνσταντίνος 
18. Μπίγγας Στέφανος 
19. Κωτσίδης Στέφανος 
20. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
21. Σολαχίδου Βασιλική 
22. Τουρτούρης Αθανάσιος 
23. Καραβασίλης Ιωάννης 
24. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
25. Παπαχρήστου Αναστάσιος 
26. Χόλμπα Αντωνία 

1. Σίσσιος Μιχάλης 
2. Τσάγια Ειρήνη  
3. Τραχανάς Δημήτρης 
4. Ανδρονικίδου Ιωάννα 
5. Μαυρίδου Μάρθα 
6. Μωυσιάδης Στυλιανός 
7. Σπόντης Δημήτριος 
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       O   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
  Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών  
………………………………………………………………………………………………………………. 
 Στη συνεδρίαση συμμετείχε και  ο  Πρόεδρος της  Κοινότητας   Πτολεμαΐδας κ. Νικολαιδης 
Ισαάκ   
……………………………………………………………………………………………………………… 
Για το εν λόγω θέμα ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος διαβίβασε  με email σε όλους τους ΔΣ 
εισήγηση για το εν λόγω θέμα και αναλυτικά: 

Όπως έχει γίνει γνωστό το τελευταίο χρονικό διάστημα, η δημοτική αρχή έχει θέσει ως 

προτεραιότητά της την επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου της ευρύτερης περιοχή της 

Εορδαίας, τόσο από την οπτική της προσέλκυσης επενδύσεων όσο και για την εξυπηρέτηση 

των αναπτυξιακών προοπτικών των υφισταμένων επιχειρήσεων (μεταφορικών, εξαγωγικών 

κλπ). Στην κατεύθυνση αυτή έχουν υλοποιηθεί συσκέψεις και συναντήσεις με την ηγεσία του 

ΟΣΕ και των θυγατρικών του εταιρειών, προκειμένου να εκκινήσει τη διαδικασία της 

επαναλειτουργίας του δικτύου και της βελτιστοποίησής του.  

Έχει διατυπωθεί ανοικτά ότι πρόθεση της Κυβέρνησης είναι η προώθηση της ανάπτυξης του 

σιδηροδρομικού δικτύου της Δυτικής Μακεδονίας και η σύνδεσή της με την Αλβανία, σύμφωνα 

με τις δηλώσεις στελεχών του Υπουργείου Μεταφορών. 

Στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων, τέθηκε υπ’ όψη της δημοτικής αρχής η πρόταση συμπολίτη 

μας μηχανικού και συμβούλου επιχειρήσεων η οποία συνάδει με τους στόχους του Δήμου. 

Στόχευση είναι η ενσωμάτωση της εν λόγω πρότασης στο συνολικό πλαίσιο ανάπτυξης της 

περιοχής της Εορδαίας, αλλά και μέσα στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης, καθώς κάθε 

πρόταση που ενισχύει τη στόχευση αυτή δεν είναι δυνατόν να μην τύχει της σύμφωνης γνώμης 

του Δήμου και της δημοτικής μας αρχής. 

Τα ανωτέρω έχουν ήδη περιληφθεί στην από 04 Οκτωβρίου 2021 επιστολή μας με αριθ. πρωτ. 

21510, όπου σημειώνεται ότι: 

«…ενόψει της δημιουργίας Διεθνούς υπερταχείας σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης-

Καστοριάς-Αλβανίας, θέλουμε να σημειώσουμε ότι συμφωνούμε στην προοπτική δημιουργίας 

διπλής παράλληλης οδικής και σιδηροδρομικής σύνδεσης Πτολεμαΐδας με Νάουσα και θα 

μεταφέρουμε αυτή την άποψη μας σε όλους τους φορείς, στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου 

που θα προηγηθεί. 

Εδώ όμως να σημειώσουμε ότι η τελική πρόταση χάραξης της συγκεκριμένης γραμμής, δεν 

αποτελεί ευθύνη των Δήμων και των Περιφερειών αλλά είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα της 

Ελληνικής Κυβέρνησης, καθώς και της διοίκησης του Ο.Σ.Ε.  

Ο Δήμος Εορδαίας θα συνεχίσει να διεκδικεί με προτάσεις κάθε προοπτική, που δίνει 

αναπτυξιακό ορίζοντα στην ευρύτερη περιοχή μας και είναι πάντα ανοιχτός σε κάθε συζήτηση 

που συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση…» 
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Για όλα τα ανωτέρω, εισηγούμαι να διατυπώσουμε την θετική μας γνώμη στην κατάθεση της 

πρότασης του κυρίου Σωτηρόπουλου στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την πρόταση Νόμου 

του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και εφόσον υιοθετηθεί από την Κυβέρνηση και 

εκκινήσουν οι διαδικασίες αναλύσεων σε όλα τα επίπεδα, ο Δήμος διατίθεται να συνδράμει με 

τις υπηρεσίες του και το προσωπικό του στην περαιτέρω τεχνική και οικονομική ανάλυση της 

συγκεκριμένης πρότασης. 

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
                                              Αριθμ. απόφ. 113/2021 
 
Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου καθώς και τις απόψεις των 
Δημοτικών Συμβούλων που εστάλησαν με email 
 
                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Υιοθετεί  και καταθέτει  στο πεδίο της δημόσιας διαβούλευσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων την πρότασης  για  «Δημιουργία Σιδηροδρομικής Γραμμής Θεσσαλονίκης –
Βέροιας –Πτολεμαΐδας –Καστοριάς» 
 
                                  Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθμ.  113/2021 
…………………………………………………………………………………………………. 
              Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 

Ο Δήμαρχος     Τα   Μέλη 
    Παναγιώτης Πλακεντάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Πτολεμαΐδα 
       Ο Πρόεδρος 
  Δημοτικού Συμβουλίου 
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Κάλφας Παναγιώτης 
Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
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Φουρκιώτης Νικόλαος 
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Ταϊρίδης Χρύσανθος 
Δίκας Ιωάννης 
Μίχος Κωνσταντίνος 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
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Τουρτούρης Αθανάσιος 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Παπαχρήστου Αναστάσιος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
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    Χαρακτσής Ιωάννης Χόλμπα Αντωνία 
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