
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
---------------------------------- 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
  Α̟ό το ̟ρακτικό της 9ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
   Πτολεµαΐδα  σήµερα  7- 6- 2016  ηµέρα  Τρίτη  και  ώρα 7 µ.µ.  
στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά 
την υ̟. αριθµ. 16794/1-06-2016  ̟ρόσκληση του  Προέδρου κ. 
Γεωργίου Θεοδοσιάδη η ο̟οία ε̟ιδόθηκε στον καθένα α̟ό τους 
συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  στην ο̟οία ̟ρόσκληση 
̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω θέµατα: 
  ……………………………………………………………………………………….. 
 ∆ιαµαρτυρία ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τις κατεδαφίσεις των 
κτιρίων της ∆ΕΗ και διεκδίκηση δηµιουργίας  Βιοµηχανικού 
̟άρκου 
…………………………………………………………………………… 
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ               
                                                       

1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχαήλ 
2.  Καϊδης Απόστολος 2 Βύρλιος Μάρκος 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Παπάς Ευθύµιος 
4 Κατσίνας Χρήστος 4 Καραϊσκος Γεώργιος 
5 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 5 Απαζίδου Σοφία 
6 Θεοδοσιάδης Γεώργιος   
7 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος    
8 Καραφουλίδης Ανέστης   
9 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης   
10 Σιδηρόπουλος Κοσµάς   
11 Σερσέµης  Κωνσταντίνος   

    12 Αριστερίδης Ιωάννης    
13 Χαϊτίδης Γεώργιος 
14 Κάλφας Γεώργιος 
15 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
16 Κοκκινίδης Γεώργιος 
17 Κύρκα Μαρία 
18 Βρυζίδου Παρασκευή 
19 Μπίγγας Στέφανος 
20 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 
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    21 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
22 Τσολακίδης Ισαάκ 
23 Ανδρεάδης Κωνσταντίνος 
24 Μίχος Κωνσταντίνος 
25 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
26 Ζαραφίδης ∆ηµήτριος  
27 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
28 Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία 

O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
              Ο  ∆ήµαρχος   κ. Σάββας  Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών.. 
…………………………………………………………………………… 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,  Βλάστης,  
Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , Κοµνηνών, Μεσόβουνου, 
Πύργων, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστό̟ετρας, 
Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, 
Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και ̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
………………………………………………………………………………………… 
  Στη συνέχεια το λόγο ̟ήρε ο ∆ήµαρχος ο ο̟οίος εισηγούµενος το 
̟αρα̟άνω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης ̟ου όλοι οι ̟αρόντες 
δέχθηκαν να συζητηθεί ,  αναφέρθηκε στην χθεσινή έκτακτη  
σύσκεψη ̟ου είχε µε τους ε̟ικεφαλής των ̟αρατάξεων  , ̟αρουσία 
του Περιφερειάρχη ,  του Βουλευτή κ. Μουµουλίδη µε αντικείµενο   
τις κατεδαφίσεις των κτιρίων ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ και ΑΗΣ 
Πτολεµαΐδας ̟ου ξεκίνησε η ∆ΕΗ.  
 ∆ιατύ̟ωσαν  κάθετα την αντίθεση τους και α̟οφάσισαν να 
διεκδικήσουν την αξιο̟οίηση και την µετατρο̟ή της 
βιοµηχανικής ̟εριοχής σε βιοµηχανικό ̟άρκο. 
Η ∆ΕΗ  ξεκίνησε  τις κατεδαφίσεις των δύο κτιρίων και α̟ό οτι 
µάθαµε στο σχεδιασµό υ̟άρχει και όλη η ̟εριοχή του 
Βιοµηχανικού ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ και ΑΗΣ Πτολεµαΐδας ̟ροκειµένου 
να ̟ροχωρήσει στην εξόρυξη του Λιγνίτη. 
Οι ενέργειες αυτές έγιναν µονοµερώς  χωρίς να υ̟άρχει καµία 
ενηµέρωση θα έ̟ρε̟ε να ̟ροηγηθεί υ̟ήρχε διαβούλευση µεταξύ 
των εµ̟λεκόµενων. 
∆ιατυ̟ώθηκαν ̟ολλές φορές στο ̟αρελθόν οι α̟όψεις  α̟ό το 
∆ήµο ,  α̟ό φορείς και α̟ό ∆ηµότες ̟ου θα µ̟ορούσε   µε ̟ολύ 
µικρές ̟αρεµβάσεις να γίνει ένα Βιοµηχανικό ̟άρκο ̟όλος έλξης  
ε̟ισκέψιµος ̟ου θα βοηθήσει στην   ανά̟τυξη του Βιοµηχανικού 
Τουρισµού. 
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Παλαιότερα υ̟ήρχαν και α̟οφάσεις ενεργειακών ∆ήµων   να 
κατασκευαστεί ένα Μουσείο Λιγνίτη . 
Θα ̟ρέ̟ει να ανα̟τυχθούν ̟ρωτοβουλίες  και να σταµατήσει το 
γκρέµισµα αλλά και να αξιολογηθούν όλα τα κτίρια και να 
δηµιουργηθεί  ̟αρακαταθήκη βιοµηχανικής Κληρονοµιάς. 
Στην ̟εριοχή  εδώ και 100 χρόνια ξεκίνησε η εξόρυξη Λιγνίτη η 
ο̟οία ό̟ως είναι ευνόητο δηµιούργησε ̟ολλά ̟ροβλήµατα στην 
̟εριοχή η ο̟οία ̟αράγει το 70% της Ηλεκτρικής ενέργειας . Κατά 
συνέ̟εια ιστορικά και ηθικά νοµιµο̟οιείται η ̟εριοχή να ζητά 
την δηµιουργία του Βιοµηχανικού ̟άρκου. 

Έχω συζητήσει και µε το Ελληνικό τµήµα της ∆ιεθνούς ε̟ιτρο̟ής 
για τη διατήρηση Βιοµηχανικών Κληρονοµιών και έχουµε τις ίδιες 
ανησυχίες . Ε̟ίκειται και η συνάντηση µε την Πρόεδρο  στις 
ε̟όµενες µέρες  καθώς και µε  το  Μετσόβειο Πολυτεχνείο  το 
ο̟οίο έστειλε ε̟ιστολή στον Πρόεδρο της ∆ΕΗ να σταµατήσει το 
γκρέµισµα  να γίνει  αξιολόγηση των εγκαταστάσεων.  
Εµείς ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο εκφράζουµε την αντίθεσή µας  θα 
συνεργασθούµε µε ό̟οιους άλλους  φορείς µ̟ορούν να βοηθήσουν 
σε αυτήν την κατεύθυνση  και θα α̟αιτήσουµε να δηµιουργηθεί 
ένα βιοµηχανικό ̟άρκο για  το ο̟οίο µάλιστα η ∆ΕΗ να διαθέσει 
Κονδύλια να γίνει  ένας φορές διαχείρισης και να συµµετέχει και 
σε αυτόν . 
Όλα αυτά θα ̟ρέ̟ει να γίνουν µε εµ̟εριστατωµένη εισήγηση να 
κατατεθούν ̟ροτάσεις και να ξεκινήσουν οι ε̟αφές µε την ∆ΕΗ 
και µε το υ̟ουργείο ανά̟τυξης. 
Έ̟ειτα α̟ό τις το̟οθετήσεις των  ε̟ικεφαλής των ̟αρατάξεων, 
των ∆ηµοτικών Συµβούλων καθώς και των εκ̟ροσώ̟ων των 
φορέων ̟ου όλοι έχουν την ίδια ανησυχία οι α̟όψεις των ο̟οίων   
είναι καταγεγραµµένες στα α̟οµαγνητοιφωνηµένα ̟ρακτικά. Το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εκφράζει  την αντίθεσή του  στο  γκρέµισµα των κτιρίων 
ΛΙΠΤΟΛ ΑΗΣ και ΑΗΣ Πτολεµαΐδας λόγω του ότι αυτά 
α̟οτελούν ιστορικά µνηµεία  και την βιοµηχανική 
κληρονοµιά της Πτολεµαΐδας και της Εορδαίας και µ̟ορούν 
να δώσουν ώθηση  εναλλακτικής ανά̟τυξης  στην ̟εριοχή  
̟ου ιστορικά την δικαιούται. 
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2. Να διεκδικήσει άµεσα  τη δηµιουργία Βιοµηχανικού ̟άρκου 
και την µετατρο̟ή του σε ε̟ισκέψιµο χώρο καθώς να 
διατεθούν κονδύλια α̟ό τη ∆ΕΗ δηµιουργώντας έναν 
φορέα διαχείρισης  

3. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο να ̟ροβεί στις αναγκαίες 
ενέργειες µε τον Πρόεδρο της ∆ΕΗ και το Υ̟ουργείο 
Ανά̟τυξης  για την ̟ροώθηση του αιτήµατος  

 
             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.  118/2016 

…………………………………………………………………………… 
Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 

                            Ο ∆ήµαρχος                                     Τα Μέλη 
                     Σάββας Ζαµανίδης 

 1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2.  Καίδης Απόστολος 

 3.    Κατσίνας Χρήστος 

 4.  Κατσίδης Ευστάθιος 

 5.  Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 6.  Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 7.  Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 8.  Καραφουλίδης Ανέστης 

 9.  Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 10.  Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 11. Κάλφας Γεώργιος 

 12.  Σπενδαµίδης Γεώργιος 

                              13. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 14.  Κοκκινίδης Γεώργιος 

 15.  Αριστερίδης Ιωάννης 

                                        16.  Χαιτίδης Γεώργιος 

 17.      Κύρκα Μαρία 

 18.  Βρυζίδου Παρασκευή 

 19.  Μπίγγας Στέφανος 

 20.  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

             Πτολεµαΐδα 21.  Τσολακίδης Ισαάκ 

   Ο   Πρόεδρος  ∆ηµοτικού                22.  Ασπράγκαθος Ιωάννης 

             Συµβουλίου 23.  Ανδρεάδης Κωνσταντίνος 

               24.  Μίχος Κωνσταντίνος 

               25. Κρυσταλλίδου Θεοπίστη  

               26.  Ζαραφίδης ∆ηµήτριος 

 27.  Ανδρονικίδου Ιωάννα 

     Θεοδοσιάδης  Γεώργιος                     28.  Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία 
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