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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 353/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  41ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 17-12-2021 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, δια 
περιφοράς (µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 28416/13-12-2021 πρόσκληση 
του Αντιπροέδρου  που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν. 
3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 
11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 
76), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. 
∆1α/Γ.Π. οικ 72486/9-11-2021), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας 
διάταξης:               
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη µίσθωσης τουριστικού τρένου για την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων 2021. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω 
µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. Σπόντης ∆ηµητριος 
5. Αθηνά Τερζοπουλου 
6. Στέφανος Μπίγγας  

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. ∆ηµήτρης Καρακασίδης 
3. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Ο Αντιπρόεδρος,  αναφερόµενος στο ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την από 
13-12-2021 εισήγηση της Αντιδηµάρχου Πολιτισµού-Αθλητισµού & ∆ηµ. Σχέσεων κ. Μ. Αντωνιάδου, στην 
οποία αναφέρονται τα εξής: 

«Θέµα: Μίσθωση τουριστικού τρένου για την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων 2021. 

Ο ∆ήµος Εορδαίας προτίθεται, να διοργανώσει εορταστικές εκδηλώσεις την περίοδο των Χριστουγέννων και 
της Πρωτοχρονιάς 2021-2022, µε δράσεις και  µίσθωση τουριστικού τρένου για την εορταστική περίοδο. 

Το τουριστικό τρενάκι θα εκτελεί, δωρεάν για τους επιβάτες, δροµολόγιο το οποίο θα περνάει από όλα τα 
σηµεία που θα λαµβάνουν χώρα τα χριστουγεννιάτικα δρώµενα αλλά και από σηµεία της πόλης µε 
πολιτιστικό και τουριστικό ενδιαφέρον.  

Πέρα από τις χριστουγεννιάτικες µελωδίες που θα ακούγονται κατά την διάρκεια της διαδροµής τα παιδιά 
αλλά και οι µεγάλοι που θα επιβαίνουν  θα έχουν την ευκαιρία να δουν και να µάθουν ενδιαφέροντα 
πράγµατα για σηµαντικά σηµεία της Πτολεµαΐδας που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον, όπως είναι το 
κτίριο του ∆ηµαρχείου, το Παλαιοντολογικό Μουσείο, η ∆ηµοτική βιβλιοθήκη και ουσιαστικά η διαδροµή θα 
έχει τουριστικό, ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.   

Με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 2636/98 ορίζονται τα εξής: 

«1….. 2.  Επιτρέπεται η κυκλοφορία τουριστικών τραίνων για ειδικές διαδροµές, στις οποίες το όχηµα 
µεταφέρει επιβάτες σε περιοχές που παρουσιάζουν τουριστικό ή πολιτιστικό ενδιαφέρον µε δυνατότητα 
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αποβίβασης και επιβίβασης σε προκαθορισµένες στάσεις της διαδροµής µε εισιτήριο που εκδίδεται µόνο 
στην αφετηρία. H αφετηρία, η διαδροµή και οι στάσεις καθορίζονται µε απόφαση του Ε.Ο.Τ., µετά από 
σύµφωνη γνώµη του οικείου Ο.Τ.Α., σχετικά µε τη βατότητα της οδού. 3………… 'Έγκριση θέσης σε 
κυκλοφορία τουριστικού τραίνου δίδεται και σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) χωρίς την 
υποχρέωση κατοχής άδειας λειτουργίας τουριστικού γραφείου.» 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και τα: 

1. Υπ. Αριθµ.. 1429/3-12-2019 (Α∆Α: 7Ν3Θ465ΧΘΟ-62Ρ) απόφαση του Τµήµατος Τουριστικής 
Ανάπτυξης ∆υτ. Μακεδονίας του Υπουργείου Πολιτισµού. 

2. Υπ. αριθµ. 5180/28-11-2019 Βεβαίωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης. 

3. Την υπ. αριθµ 304/2019 Απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου Εορδαίας,  η οποία εµπεριέχει ως 
αναπόσπαστο κοµµάτι της την έγκριση βατότητας της διαδροµής του τρένου από την ∆/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

4. Την ηλεκτρονική αλληλογραφία µε την εταιρεία στην οποία ανήκει το τουριστικό τρένο που 
µισθώθηκε από το ∆ήµο Εορδαίας στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του 2019 και από την οποία 
υπάρχει ρητή δέσµευση για έκπτωση 100%, στην απαιτούµενη δαπάνη για εκ νέου µίσθωµα του. 

Εισηγούµαστε: 
1. Την έγκριση της µίσθωσης τουριστικού τρένου για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις ∆ήµου 

Εορδαίας την περίοδο 18-12-2021 έως και 6-01-2022  από την Εταιρεία «Thanos  Georgopoulos 
Sights of Athens» Στο ποσό της χρέωσης για την εν λόγω µίσθωση θα γίνει έκπτωση 100% και το 
τρενάκι θα χορηγηθεί δωρεάν στο ∆ήµο Εορδαίας.  

2. Επιπλέον µε την υπογραφή της σύµβασης µεταξύ ∆ήµου Εορδαίας και Εταιρείας «Thanos 
Georgopoulos Sights of Athens» ,θα αναφέρεται ρητά ότι η εταιρεία κρατά την εκµετάλλευση των 
διαφηµιστικών πινακίδων που βρίσκονται πάνω στο τρένο και µπορεί να τοποθετήσει 
διαφηµιζόµενους έναντι αµοιβής. 

3. Να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος για τις περαιτέρω ενέργειες».  
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά 
Όλα τα παρόντα µέλη ψήφισαν µέσω e – mail θετικά επί των ανωτέρω. Τα µέλη Αθηνά Τερζοπουλου & Στ 
Μπίγγας στο σχετικό  e-mail αναφέρουν τα εξής: « Για την λειτουργία του εορταστικού τρένου το 2019 , λογω 
της ενοικίασης του αντί 25000 ευρώ εκφράσαµε αντιδράσεις και διαµαρτυρηθήκαµε , διότι από έρευνα 
αγοράς που κάναµε διαπιστώσαµε ότι θα µπορούσε να στοιχίσει µε ενοίκιο 5000 ευρώ και µάλιστα µε 
περισσότερες θέσεις. Η εξασφάλισή του, φέτος από τον ίδιο προµηθευτή του 2019 µε τους αναφερόµενους 
όρους , δεν δηµιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση στον ∆ήµο και µάλιστα µε τους ίδιους όρους θα µπορούσε να 
επαναληφθεί και για τα επόµενα 2 ή 3 χρόνια, άρα είµαστε θετικοί, υπό τον όρο βέβαια ότι θα το επιτρέψουν 
φέτος οι επικρατούσες συνθήκες της πανδηµίας.»     

 
Αριθµ. Απόφ. 353/2021 

 
                                               Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2010 
2. την από 13-12-2021 εισήγηση της Αντιδηµάρχου Πολιτισµού-Αθλητισµού & ∆ηµ. Σχέσεων κ. Μ. 
Αντωνιάδου του ∆ήµου Εορδαίας 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει τη µίσθωση τουριστικού τρένου για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του ∆ήµου Εορδαίας την 
περίοδο 18-12-2021 έως και 6-01-2022  από την Εταιρεία OPEN TOP BUS HELLAS µε διακριτό τίτλο 
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«Thanos  Georgopoulos Sights of Athens». Στο ποσό της χρέωσης για την εν λόγω µίσθωση θα γίνει 
έκπτωση 100% και το τρενάκι θα χορηγηθεί δωρεάν στο ∆ήµο Εορδαίας. 

2. Την υπογραφή της σύµβασης µεταξύ ∆ήµου Εορδαίας και Εταιρείας OPEN TOP BUS HELLAS µε διακριτό 
τίτλο «Thanos Georgopoulos Sights of Athens» ,στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι η εταιρεία κρατά την 
εκµετάλλευση των διαφηµιστικών πινακίδων που βρίσκονται πάνω στο τρένο και µπορεί να τοποθετήσει 
διαφηµιζόµενους έναντι αµοιβής. 

3. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.  
 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 353/2021  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 

2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
3. ∆ηµήτριος Σπόντης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου 
5. Στέφανος Μπίγγας 
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