
   ∆ΗΜΟΣ  ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                               Αριθµ. Απόφ.  139 /2021 
---------------------------------- 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 29ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεµαΐδα  σήµερα  1-12-2021  ηµέρα  Τετάρτη    και  ώρα  17:00 µ..µ.  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  συνήλθε µετά  την  υπ. αριθµ.  27067/26-11-2021  πρόσκληση   του Προέδρου         
κ. Ιωάννη Χαρακτσή δια ζώσης  ή µε τηλεδιάσκεψη σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 74 
του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 Τ.Α)  Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΈΝΗΣ Ι»  , και του αρθ. 67 , 
παρ. 5 &167, παρ.1 του Ν3852/2010,  όπως έχουν τροποποιηθεί µε τις διατάξεις του 
άρθρου184, παρ.1 και παρ. 2 του Ν 4635/2019 και την Εγκ. 57/∆Ι∆Α∆/Φ.69/177/οικ.16474/23-
08-2021 (Α∆Α: 6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ) του ΥΠ.ΕΣ., που επιδόθηκε νόµιµα  στον καθένα από τους 
συµβούλους χωριστά επίσης και στον κ. ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67  
του Ν. 3852/2010 στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέµατα: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Ολοκλήρωση διαδικασίας και έγκριση  του Α Σταδίου εκπόνησης µελέτης µε τίτλο 
«Κυκλοφοριακή µελέτη για την βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της 
στάθµευσης στην Πτολεµαΐδα του ∆ήµου Εορδαίας» . 
………………………………………………………………………………………………………………. 
            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ    
 
1.  Χαρακτσής Ιωάννης 
2.  Ορφανίδης ∆ηµήτρης 
3.  Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης ∆ηµήτρης 
5.  Λόφτσαλης Αναστάσιος 
6.  Κεσκερίδης Χρήστος 
7.  Αντωνιάδου Μαρία 
8.  Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 
9.  Κάλφας Παναγιώτης 
10. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
11. Αντωνιάδης Κυριάκος 
12. Πράπα Αναστασία 
13. Φουρκιώτης Νικόλαος 
14. Τερζοπούλου Αθηνά 
15. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
16. Τσάγια Ειρήνη 
17. Τραχανάς ∆ηµήτρης 
18. Μπίγγας Στέφανος 
19. Κωτσίδης Στέφανος 
20. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
21. Μαυρίδου Μάρθα 
22. Σολαχίδου Βασιλική 
23. Καραβασίλης Ιωάννης 
24. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
25. Σπόντης ∆ηµήτριος  
26. Χόλµπα Αντωνία 

 
 

1. Σίσσιος Μιχάλης 
2. Μίχος Κωνσταντίνος 
3. ∆ίκας Ιωάννης 
4. Τουρτούρης Αθανάσιος 
5. Μωυσιάδης Στυλιανός 
6. Παπαχρήστου Αθανάσιος 
7. Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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       O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
  Ο ∆ήµαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών  
………………………………………………………………………………………………………………. 
 Στη συνεδρίαση συµµετείχε και  ο  Πρόεδρος της  Κοινότητας   Πτολεµαΐδας κ. Νικολαιδης 
Ισαάκ   
……………………………………………………………………………………………………………… 
Eδώ αποχωρεί ο ∆Σ  Παναγιώτης Κάλφας 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Εδώ αποχωρεί η ∆Σ  Αθηνά Τερζοπούλου. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον  Αντιδήµαρχο  κ. Νικόλαου Φουρκιώτη ο 
οποίος εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα ηµερήσιας διάταξης που αφορά την διαδικασία 
ολοκλήρωσης του Α Σταδίου της εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο: Κυκλοφοριακή Μελέτη για την 
βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθµευσης στην Πτολεµαΐδα  του ∆ήµου 
Εορδαίας ανέφερε τα εξής : 
Πρόκειται για την εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο «Κυκλοφοριακή Μελέτη για την βελτίωση της 
κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθµευσης στην Πτολεµαΐδα του ∆ήµου Εορδαίας» 
προεκτιµώµενης αµοιβής 54.560,00€.  Ανάδοχος µετά από τον συνοπτικό διαγωνισµό της 
υπ.αριθµ. πρωτ. 21489/21-6-2017 διακήρυξης (Α∆Α 6Ρ2ΨΩΡ6-1ΣΚ), αναδείχτηκε ο  « 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ Θ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» µε έκπτωση50,20% επί 
της προεκτιµώµενης αµοιβής της µελέτης. Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού εγκρίθηκε µε την 
191/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας. Στη συνέχεια ο ανάδοχος 
υπέγραψε την 28-2-2019 το υπ.αριθµ. πρωτ. 4534 συµφωνητικό ποσού 21.912,00 € (πλέον 
ΦΠΑ) µε τον ∆ήµαρχο του ∆ήµου Εορδαίας.  Η χρηµατοδότηση της µελέτης εξασφαλίστηκε από 
τη ΣΑΤΑ του ∆ήµου Εορδαίας. Το χρονοδιάγραµµα εκπόνησης και έγκρισης της µελέτης 
προέβλεπε καθαρό χρόνο ολοκλήρωσης του προς µελέτη αντικειµένου, εκατόν είκοσι 
(120)ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης και ότι η εκπόνηση θα γίνει σε δυο στάδια, το Α 
διάρκειας ενενήντα (90) ηµερών και το Β διάρκειας τριάντα (30) ηµερών.  Το πέρας του Α 
σταδίου βάσει του εγκεκριµένου, µε την υπ.αριθµό  5195/8-3-2019 απόφαση της υπηρεσίας 
µας, χρονοδιαγράµµατος ορίστηκε την 28-5-2019. Στη συνέχεια µε την 188/2019 απόφαση του 
∆Σ του ∆ήµου Εορδαίας το πέρας του Α σταδίου παρατάθηκε έως την 28-6-2019. Οι εργασίες 
εκπόνησης της µελέτης ξεκίνησαν άµεσα µε την υπογραφή της σύµβασης και ο ανάδοχος 
υπέβαλλε στην υπηρεσία µας το Α στάδιο της µελέτης.  
Σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης της µελέτης στο Στάδιο Α  µετά την ολοκλήρωση του 
πρέπει να παρουσιασθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Εορδαίας και στους φορείς της 
πόλης , µε σκοπό την διατύπωση τεκµηριωµένων απόψεων που θα ληφθούν υπόψη. Λόγω της 
πανδηµίας του COVID 19 και των µέτρων ασφάλειας που τηρήθηκαν , αποφασίσθηκε η 
παρουσίαση του Α Σταδίου της µελέτης να γίνει µέσα από την ιστοδελίδα του ∆ήµου κατά το 
χρονικό διάστηµα από 22-4-2021 έως την 10-5-2021. Στην φάση αυτή και µε τον 
προαναφερόµενο τρόπο τέθηκε σε ανοιχτή διαβούλευση το Στάδιο Α που περιλαµβάνει την 
αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης , σε ότι αφορά τόσο την προσφορά 
σε υποδοµές όσο και την ζήτηση για µετακινήσεις , καθώς και την παρουσίαση δύο 
εναλλακτικών σεναρίων κυκλοφοριακής οργάνωσης. Σηµειώνεται ότι τα δύο σενάρια που 
προτάθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας κυκλοφοριακής µελέτης και εξειδικεύονται ανά άξονα 
προτεραιότητας , µπορεί να διαφέρουν ως την επιµέρους στόχευση και τα προτεινόµενα µέτρα, 
αλλά εκπορεύονται και εδράζονται και τα δύο στη φιλοσοφία και τις αρχές της βιώσιµης αστικής 
κινητικότητας. Στόχος λοιπόν της διαβούλευσης ήταν η καταγραφή των απόψεων φορέων και 
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πολιτών σχετικά µε τα δυο εναλλακτικά σενάρια κυκλοφοριακής οργάνωσης και τα 
προτεινόµενα από αυτά επιµέρους µέτρα/ παρεµβάσεις.  
Κατά το χρονικό διάστηµα της ανοιχτής διαβούλευσης , υποβλήθηκαν στον ∆ήµο µας απόψεις- 
παρεµβάσεις – εναλλακτικές προτάσεις από πολίτες και φορείς του ∆ήµου, οι οποίες στη 
συνέχεια διαβιβάσθηκαν στον ανάδοχο για αξιολόγηση. Τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης θα 
ληφθούν υπόψη έτσι ώστε να διαµορφωθεί το οριστικό σχέδιο κυκλοφοριακής οργάνωσης που 
θα περιλαµβάνει οριστικές προτάσεις Α). κυκλοφοριακών ρυθµίσεων  Β). βελτιώσεις της οδικής 
ασφάλειας, Γ) . διαµόρφωσης κόµβων, ∆) οργάνωσης της στάθµευσης  , Ε).  αναπλάσεων 
πεζοδροµίων και ΣΤ). βελτιώσεις της εξυπηρέτησης από την αστική συγκοινωνία 
Προκειµένου για την ολοκλήρωση του Α Σταδίου της Κυκλοφοριακής µελέτης και στην συνέχεις 
για να δοθεί από την υπηρεσία µας εντολή έναρξης του Β σταδίου της µελέτης , όπου θα 
υποβληθεί τεχνική έκθεση στην οποία θα περιγράφεται µε λεπτοµέρεια το οριστικό σχέδιο 
κυκλοφοριακής οργάνωσης και παράλληλες ρυθµίσεις , που επιλέχθηκαν µεταξύ των 
προκαταρκτικών εναλλακτικών ή από συνδυασµό µεταξύ τους κατά τη διαβούλευση, θα πρέπει 
να αποφανθείτε σχετικά µε το πέρας του Α Σταδίου της Κυκλοφοριακής µελέτης και την έγκριση 
του.   
 Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 

                                                 Αριθµ. απόφ 139/2021 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  µετά από διαλογική συζήτηση η οποία είναι καταγεγραµµένη στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού έλαβε υπόψη του την  εισήγηση του 
Αντιδηµάρχου, το υπ.αριθµ. 24786/4-11-2021 έγγραφο της ∆/νσης τεχνικών υπηρεσιών  
 
                                                      Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
 
∆ιαπιστώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας και προβαίνει στην έγκριση  του Α Σταδίου της 
εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο: «Κυκλοφοριακή Μελέτη για την βελτίωση της κυκλοφορίας και 
την οργάνωση της στάθµευσης στην Πτολεµαΐδα  του ∆ήµου Εορδαίας» προεκτιµώµενης  
αµοιβής 54.560,00€ 
 
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεµαΐδας κ. Νικολαΐδης Ισαάκ  ψήφισε θετικά επί του θέµατος  
Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Χόλµπα Αντωνία ψήφισε αρνητικά επί του θέµατος 
 
                                  Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθµ.  139/2021 
………………………………………………………………………………………………………… 
              Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 

Ο ∆ήµαρχος     Τα   Μέλη 
    Παναγιώτης Πλακεντάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης ∆ηµήτρης 
Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης ∆ηµήτρης 
Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 
Κάλφας Παναγιώτης 
Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
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         Πτολεµαΐδα 
       Ο Πρόεδρος 
  ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
 
 
 
 
    Χαρακτσής Ιωάννης 

Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Τερζοπούλου Αθηνά  
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
Τσάγια Ειρήνη 
Τραχανάς ∆ηµήτρης 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
Κοκκινίδης Ευστάθιος 
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης ∆ηµήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Χόλµπα Αντωνία 
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