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

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
  Α̟ό το ̟ρακτικό της 12ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
   Πτολεµαΐδα  σήµερα 24- 8- 2016  ηµέρα  Τετάρτη    και  ώρα  7  

µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε για να συνεδριάσει το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την υ̟.αριθµ. 27379/17-8-2016 
̟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: 
  ……………………………………………………………………………………….. 
Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Ανά̟τυξης 
∆ήµου Εορδαίας. 
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ              
                                                       

1.  Σίσσιος Μιχαήλ 1 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
2 Ιορδανίδης  Φώτιο 2 Κύρκα Μαρία  
3 Καίδης Απόστολος 3 Σιδηρόπουλος Κοσµάς  
4 Κατσίνας Χρήστος 4 Απαζίδου Σοφία. 
5 Κατσίδης Ευστάθιος 5 Καραφουλίδης Ανέστης 
6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης   
7 Θεοδοσιάδης Γεώργιος   
8 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος    
9 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης   
10 Βύρλιος Μάρκος    

    11 Κάλφας Γεώργιος   
12 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 
13 Παπάς Ευθύµιος  
14 Κοκκινίδης Γεώργιος 
15 Χαιτίδης Γεώργιος 
16 Αριστερίδης Ιωάννης 
17 Βρυζίδου Παρασκευή  
18 Μπίγγας Στέφανος 
19 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής  

ΑΔΑ: 7ΕΦΦΩΡ6-Ο21



20 
21 

Τσολακίδης Ισαάκ 
Ανδρεάδης Κων/νος  

22 Καραϊσκος Γεώργιος 
23 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
24 Μίχος Κωνσταντίνος 
25 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
26 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 
27 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
28 Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία 

                                          
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
                0 ∆ήµαρχος  κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών    
…………………………………………………………………………… 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων, Αγίου 
Χριστοφόρου   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 . 

 
………………………………………………………………………………………… 
 Εδώ α̟οχωρεί η ∆Σ Βρυζίδου Παρασκευή  

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο έδωσε στον Νίκο 
Κουρουµ̟λή υ̟άλληλο του ∆ήµου µας στο Γραφείο 
Προγραµµατισµού ο ο̟οίος εισηγούµενος το στρατηγικό σχέδιο 
βιώσιµης Αστικής ανά̟τυξης του ∆ήµου Εορδαιας  ανέφερε τα 
̟αρακάτω : 

 

Το ̟ροσχέδιο ΕΣΣΒΑΑ του ∆. Εορδαίας στοχεύει να συµβάλλει 
στη δηµιουργία µιας σύγχρονης, ελκυστικής, ανθεκτικής και 
ευηµερούσας Πτολεµαΐδας ̟ου θα αντα̟οκρίνεται στις ανάγκες, 
στις ̟ροσδοκίες και στις εξυ̟ηρετήσεις των ̟ολιτών στο ̟λαίσιο 
µιας λειτουργικής ̟όλης.  
Ειδικότερα αφορά µέρος της ̟όλης της Πτολεµαΐδας και 
̟εριλαµβάνει την ̟εριοχή ̟αρέµβασης ̟ου ̟εριγράφεται 
αναλυτικά σε ε̟ί̟εδο οδών στη διάρθρωση του Σχεδίου. Γενικά η 
̟εριοχή ̟αρέµβασης διαχωρίστηκε σε τρεις ζώνες, οι ο̟οίες 
ε̟ιλέχτηκαν κατά τέτοιο τρό̟ο ώστε να υ̟άρχει µια συνεκτική 
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ακολουθία στον αστικό, ̟εριαστικό και εξωαστικό χώρο. Τα 
κριτήρια αυτά συντέθηκαν µε βάση συγκεκριµένα χωροταξικά, 
ανα̟τυξιακά  και λειτουργικά χαρακτηριστικά τα ο̟οία 
̟εριγράφονται και αναλύονται στο κείµενο τεκµηρίωσης της 
̟εριοχής ̟αρέµβασης.  
Πιο συγκεκριµένα, στη Ζώνη 1 συγκεντρώνονται χρήσεις 
κατοικίας, εµ̟ορίου, ε̟ιχειρηµατικότητας, υ̟ηρεσιών (ιδιωτικές, 
δηµόσιες) καθώς και ανοιχτοί χώροι εντός του οικιστικού ιστού 
(̟λατείες, ̟άρκα). 
Αντίθετα, η Ζώνη 2 έχει ̟εριαστική χρήση µε κύριες λειτουργίες 
την αναψυχή µε ανοιχτούς χώρους και χώρους ̟ρασίνου, στο 
τµήµα της ̟ου ̟ροσεγγίζει τον αστικό ιστό της ̟όλης. Υ̟άρχουν 
ε̟ίσης  και διάσ̟αρτες ε̟ιχειρήσεις εγκατεστηµένες σε σηµαντικές 
εκτάσεις στο τµήµα ̟ου ̟ροσεγγίζει την έξοδο ̟ρος Κοζάνη, 
κά̟οιες α̟ό τις ο̟οίες υ̟άγονται σε το̟ικά ρυµοτοµικά σχέδια 
̟ρος έγκριση. 
 
Tέλος, η Ζώνη 3 ̟εριλαµβάνει τον χωροθετηµένο χώρο ΒΙΟΠΑ 
Πτολεµαΐδας στην ̟εριοχή της ̟ρώην ΑΕΒΑΛ µε εξωαστική 
χρήση. Η συγκεκριµένη ̟εριοχή µε συνολική έκταση 505,03 
στρεµµάτων ̟ερί̟ου ̟εριλαµβάνει δύο ε̟ιµέρους ζώνες 
(̟αραγωγικών δραστηριοτήτων έκτασης 432,38 στρεµµάτων και 
µουσειακή – εκ̟αιδευτική εµβαδού 72,65 στρεµµάτων) είναι 
θεσµοθετηµένη µεν (ΦΕΚ 1464 Β’ / 2005), αλλά είναι ανενεργή, 
καθώς δεν λειτουργούν ̟αραγωγικές ή εκ̟αιδευτικές – µουσειακές 
µονάδες. 
  
Για την υλο̟οίηση του στόχου του ΕΣΣΒΑΑ, οι ̟αρεµβάσεις στην 
ε̟ιλεγµένη ̟εριοχή αφορούν τις νέες τεχνολογίες (ΤΠΕ), την 
το̟ική οικονοµία (ε̟ιχειρηµατικότητα, α̟ασχόληση), το φυσικό 
̟εριβάλλον (̟οιότητα ̟εριβάλλοντος), το δοµηµένο ̟εριβάλλον 
(ανα̟λάσεις, κτίρια- υ̟οδοµές), τις λειτουργίες της ̟όλης 
(̟ροσ̟ελασιµότητα) και  την κοινωνική συνοχή (κοινωνικός 
α̟οκλεισµός). 
Οι ̟αρεµβάσεις αυτές εντο̟ίζονται και στις τρεις τις ζώνες. 
Ειδικότερα, στη Ζώνη 1, οι νέες τεχνολογίες, η το̟ική οικονοµία, 
το φυσικό ̟εριβάλλον, το δοµικό ̟εριβάλλον, οι λειτουργίες της 
̟όλης και  η κοινωνική συνοχή θα είναι τοµείς βασικών ενεργειών. 
Στη ζώνη 2 οι νέες τεχνολογίες, η το̟ική οικονοµία, το φυσικό 
̟εριβάλλον και  οι λειτουργίες της ̟όλης θα α̟οτελέσουν τους 
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βασικούς τοµείς, ενώ στη Ζώνη 3 οι νέες τεχνολογίες και η το̟ική 
οικονοµία θα είναι αυτές ̟ου θα διαδραµατίσουν ̟ρωτεύοντα 
ρόλο. 
 
Τονίζεται ε̟ι̟ρόσθετα ότι το ̟ροσχέδιο έρχεται να λειτουργήσει 
συµ̟ληρωµατικά των ̟αρεµβάσεων ̟ου αφορούσαν 
Ολοκληρωµένα σχέδια για την αστική (και αγροτική) αναγέννηση 
στα ̟λαίσια ΠΕΠ ∆. Μακεδονίας 2007 – 2013, µέρος των ο̟οίων 
υλο̟οιήθηκε εντός της ̟εριοχής ̟αρέµβασης των Ζωνών 1 και 2 
του ΕΣΣΒΑΑ (Ανά̟λαση τµηµάτων των Οδών ∆ηµοκρατίας, Β. 
Κωνσταντίνου και Κ. Φούφα της ̟όλης της Πτολεµαΐδας – Ζ1, 
Ολοκληρωµένο Σχέδιο Αστικής Αναγέννησης Κεντροανατολικής 
Πτολεµαΐδας – «Ανά̟λαση Νότιας Εισόδου Πτολεµαΐδας: 
Ανά̟λαση Οδού 25ης Μαρτίου» - Ζ2).      
 
Ακόµα, για την ορθολογική διαµόρφωση της στρατηγικής και 
διάρθρωσης του συγκεκριµένου ̟ροσχεδίου λήφθηκαν υ̟όψη 
βασικές αρχές σχεδιασµού ό̟ως το Γενικό και το Περιφερειακό 
̟λαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανά̟τυξης 
∆υτικής Μακεδονίας, η Πρόταση Αναθεώρησης-Εξειδίκευσης του 
Θεσµοθετηµένου Περιφερειακού Πλαισίου (2016), το Στρατηγικό 
Σχέδιο ∆ήµου Εορδαίας (2016) καθώς και η Εθνική Στρατηγική 
για την Κλιµατική Αλλαγή. Η διάθρωση του ̟ροσχεδίου ΕΣΣΒΑΑ 
βασίζεται στις ̟ροδιαγραφές της αντίστοιχης ̟ρόσκλησης 
αναφορικά µε τους ε̟ιλέξιµους άξονες ̟ροτεραιότητας του ΠΕΠ 
∆υτικής Μακεδονίας (2014-2020), καθώς και όρια των 
̟ροϋ̟ολογισµών ανά άξονα ̟ου τίθενται σχετικά. Ειδικά για την 
ε̟ιλογή των ενδεικτικών δράσεων και ̟αρεµβάσεων του 
̟ροσχεδίου λήφθηκαν υ̟όψη οι ε̟ενδυτικές ̟ροτεραιότητες, 
καθώς και οι ενδεικτικές δράσεις ̟ου συµ̟εριλαµβάνονται στο 
ΠΕΠ ∆υτικής Μακεδονίας (2014-2020) ό̟ως και οι ε̟ιµέρους 
στρατηγικές του αναφορικά µε την Έξυ̟νη Εξειδίκευση (RIS3), την 
Κοινωνική Ενσωµάτωση (ΠεΣΚΕ), την Βιο̟οικιλότητα 
(Στρατηγική Βιο̟οικιλότητας Π∆Μ) καθώς και τις 
̟εριβαλλοντικές ε̟ι̟τώσεις (ΣΜΠΕ του ΠΕΠ ∆υτικής 
Μακεδονίας) σε σχέση µε την κλιµατική αλλαγή. 
 
Στα ̟λαίσια αυτά, λαµβάνοντας υ̟όψη τα χαρακτηριστικά της 
̟εριοχής ̟αρέµβασης καθώς και τα ̟ροβλήµατα ̟ου εντο̟ίζονται 
στον Στρατηγικό Σχεδιασµό του ∆ήµου ειδικότερα αναφορικά µε 
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τις βασικές ̟ροκλήσεις (δηµογραφικές, κοινωνικές, οικονοµικές, 
̟εριβαλλοντικές, κλιµατικές) και τις ανάγκες ̟ου τις συνοδεύουν, 
διαµορφώνεται και ̟αρουσιάζεται στη συνέχεια η Στρατηγική και 
η διάρθρωση των ̟αρεµβάσεων του ΕΣΣΒΑΑ της Πτολεµαΐδας 
(Όραµα, Στρατηγικοί Στόχοι, Άξονες Παρέµβασης, Ειδικοί Στόχοι, 
Ανάγκες, ∆ράσεις και Ενδεικτικές Παρεµβάσεις)  
 
Μεθοδολογικά, για την α̟οτύ̟ωση των χαρακτηριστικών της 
υφιστάµενης κατάστασης της ̟εριοχής ̟αρέµβασης 
̟ραγµατο̟οιήθηκε ε̟ιτό̟ια έρευνα. Στα ̟λαίσια της ο̟οίας, 
καταγράφηκε ο αριθµός διαµερισµάτων, καταστηµάτων και 
λοι̟ών κτιρίων δηµόσιας χρήσεις, καθώς και ελεύθερων χώρων. Η 
καταγραφή δίνει την δυνατότητα να υ̟ολογιστεί ένας 
̟ροσεγγιστικός αριθµός κατοίκων, αλλά και ο ακριβής αριθµός 
λειτουργούντων και κλειστών καταστηµάτων, α̟οτυ̟ώνοντας 
ε̟ακριβώς την οικονοµική και ε̟ιχειρηµατική εικόνα της 
̟εριοχής ̟αρέµβασης. Ε̟ικουρικά της έρευνας ̟εδίου και των 
συµ̟ερασµάτων αυτής αξιο̟οιήθηκαν για την ανάλυση της 
υφιστάµενης κατάστασης ̟ροβλήµατα και ανάγκες ̟ου χρήζουν 
άµεσης αντιµετώ̟ισης σύµφωνα µε το Στρατηγικό Σχέδιο του ∆. 
Εορδαίας. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκ̟όνησης του ̟ροσχεδίου µε ευθύνη 
του γραφείου Προγραµµατισµού του ∆. Εορδαίας αλλά και µε την 
ενεργο̟οίηση της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαβούλευσης του ∆. Εορδαίας 
̟ραγµατο̟οιήθηκαν διαδικασίες ανοιχτού διαλόγου µε 
διάφορους φορείς της ̟όλης, ό̟ως και µε την ενδιάµεση 
∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ ∆υτικής Μακεδονίας. Οι 
συναντήσεις αυτές είχαν ως σκο̟ό τη α̟οσαφήνιση, την 
ε̟εξεργασία και τον καθορισµό κρίσιµων ζητηµάτων για την ̟όλη 
της Πτολεµαΐδας. 
 
Όσον αφορά τις ̟ηγές χρηµατοδότησης του ΕΣΣΒΑΑ, αυτές θα 
̟ροέλθουν α̟ό το Περιφερειακό Ε̟ιχειρησιακό Πρόγραµµα 
∆υτικής Μακεδονίας 2014-2020 (15 εκ. €),  το ταµείο Αστικής 
Ανά̟τυξης – JESSICA (14,0 εκ €) καθώς και α̟ό ιδιωτική 
ε̟ιχειρηµατική συµµετοχή (1,1 εκ. €), ενώ κατά την εξειδίκευση του 
ΕΣΣΒΒΑ θα ̟ροσδιοριστούν και ̟ιθανά  
άλλα χρηµατοδοτικά µέσα ̟ου θα υ̟οστηρίξουν την υλο̟οίηση 
του σχεδίου, ό̟ως το ειδικό Ανα̟τυξιακό Πρόγραµµα Κοζάνης- 
Φλώρινας, καθώς και τοµεακά ̟ρογράµµατα του ΕΣΠΑ. 
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Συνο̟τικά ο ̟ροϋ̟ολογισµός του ̟ροσχεδίου είναι 30,1 εκ. € και 
η ̟ερίοδος υλο̟οίησης µέχρι 31/12/2022.  
 
Συµ̟ερασµατικά ο ∆ήµος Εορδαίας µε το ̟ροσχέδιο του ΕΣΣΒΑΑ 
̟ροωθεί ένα στρατηγικό σχέδιο ολοκληρωµένης ̟αρέµβασης εντός 
της ̟όλης µε όχηµα την Βιώσιµη Αστική Ανά̟τυξη µε α̟ώτερο 
σκο̟ό την βελτίωση της εικόνας της ̟όλης και της ̟οιότητας ζωής 
των  ̟ολιτών.  
 
Στη συνέχεια το λόγο ̟ήρε ο ∆ήµαρχος  Σάββας Ζαµανίδης ο 
ο̟οίος αφού συγχάρηκε την οµάδα του γραφείου 
̟ρογραµµατισµού  τόνισε ότι ως ∆ήµος θα υ̟οβάλλουµε 
̟ροτάσεις σε όλα τα χρηµατοδοτικά σχήµατα και κάλεσε το 
συµβούλιο να εγκρίνει  το ̟αρόν σχέδιο  
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση  µεταξύ των µελών του ∆Σ ως τα 
ηχογραφηµένα – α̟οµαγνητοφωνηµένα ̟ρακτικά  της ̟αρούσας 
συνεδρίασης  
                                     Αριθµ. α̟όφ. 188/2016 
 
Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του  την υ̟’αριθ. 1457/19-4-2016  
̟ρόσκληση της Ε.Υ.∆ Ε.Π της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 
καθώς και την ανωτέρω εισήγηση  
 
                      Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κατά ̟λειοψηφία 
 

1. Την έγκριση ̟ροσχεδίου Ε̟ιχειρησιακού Σχεδίου 
Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής ανά̟τυξης ( ΕΣΣΒΑΑ) του 
∆ήµου Εορδαίας ̟εριοχή ̟αρέµβασης  Πτολεµαιδα  µε τίτλο 
« Εδώ ζούµε …. Καλύτερα » ό̟ως α̟οτυ̟ώνεται αναλυτικά  
στο συνηµµένο τεύχος  και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος της 
̟αρούσας α̟όφασης. 

2. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υ̟οβολή  σχετικού 
φακέλου στην ΕΥ∆ΕΠ Περιφέρειας ∆υτικής µακεδονίας. 

 

 

 

Η ∆Σ Ιωάννα Ανδρονικίδου ψήφησε την εν λόγω ̟ρόταση µε 
ε̟ιφύλαξη. 
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Η ∆Σ Αντωνία Χόλµ̟α διαφώνησε µε την ̟αρα̟άνω ̟ρόταση  
τονίζοντας να διεκδικηθούν χρήµατα του ΕΣΠΑ ̟ου θα 
ικανο̟οιούν τις χαµηλές τάξεις. 
 

 

 
 

             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ. 188 /2015 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
 
                            Ο ∆ήµαρχος                               Τα Μέλη 
                     Σάββας Ζαµανίδης 

 1. Σίσσιος Μιχαήλ 

 2. Ιορδανίδης  Φώτιο 

 3. Καίδης Απόστολος 

 4.  Κατσίνας Χρήστος 

 5. Κατσίδης Ευστάθιος 

 6. Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 7. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 8. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος  

 9. Παπάς Ευθύµιος 

 10. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 11. Βύρλιος Μάρκος  

 12.Κάλφας Γεώργιος  

                                          13. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

                                        14. Κοκκινίδης Γεώργιος 

 15.  Χαιτίδης Γεώργιος 

 16.  Αριστερίδης Ιωάννης 

     17. Βρυζίδου Παρασκευή  

 18. Μπίγγας Στέφανος 

 19. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

 20.  Τσολακίδης Ισαάκ 
21   Ανδρεάδης Κων/νος 

 22. Ασπράγκαθος Ιωάννης 

             Πτολεµαΐδα 23. Καραϊσκος Γεώργιος 

  Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού           24. Μίχος Κωνσταντίνος 

             Συµβουλίου  25. Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 

 26. Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

    Θεοδοσιάδης  Γεώργιος   27.  Ανδρονικίδου Ιωάννα 

    28. Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία 
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