
∆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: 
  ……………………………………………………………………………………….. 
Αίτηµα της ∆Ε∆∆ΗΕ σχετικά µε την ̟αραχώρηση ως ̟ρος την 
χρήση χώρου κοινοχρήστων εκτάσεων για την κατασκευή 
υ̟όγειων υ̟οσταθµών διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. 
…………………………………………………………………………… 
      
                    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 
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19 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής  
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,Προάστιο, Πύργων, Φούφα .Αγίου Χριστοφόρου, 
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  
…………………………………………………………………………… 
Εδώ α̟οχωρεί ο ∆Σ Σίσσιος Μιχαήλ 
…………………………………………………………………………… 
Εδώ α̟οχωρεί ο ∆Σ ∆ηµήτριος Ζαραφίδης. 
…………………………………………………………………………… 
Εδώ α̟οχωρούν οι ∆Σ Μ̟ίγγας Σ, Σιδηρό̟ουλος Σ, 
Κρυσταλλίδου Θ.  και Ιωάννης Ασ̟ράγκαθος. 
……………………………………………………………………………………….. 

Στη συνέχεια ο κ. ̟ρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο κ. 
Κων/νο Πολυχρονίδη ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης έθεσε υ̟όψη του συµβουλίου το υ̟’αριθ. 
26074/2-8-2016 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
καθαριότητας & ̟οιότητας Ζωής του τµήµατος δόµησης το 
̟εριεχόµενο της ο̟οίας έχει ως εξής : 
Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα το υ̟’αριθ. 24595/20-7-2016 
έγγραφο της ∆Ε∆ΗΕ µε το ο̟οίο α̟έστειλε  στην υ̟ηρεσία µας 
κατασκευαστικά σχέδια  για τον υ̟όγειο υ̟οσταθµό  ̟ου 
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̟ρόκειται να κατασκευάσει στο Παλαιό Πάρκο Πτολεµαΐδας στο 
ΟΤ 170. 
Σας  γνωρίζουµε ε̟ίσης ότι µε την 295/2010 α̟όφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου λήφθηκε κατ’ αρχήν α̟όφαση για την ̟αραχώρηση 
ως ̟ρος την χρήση  κοινόχρηστων τµηµάτων  εντός σχεδίου 
̟όλεως Πτολεµαΐδας έναντι µισθώµατος για την κατασκευή 
υ̟όγειων υ̟οσταθµών µε δα̟άνες της ∆ΕΗ ΑΕ 
Για τη λήψη  οριστικής  α̟όφασης η ∆Ε∆ΗΕ κατέθεσε  στην 
υ̟ηρεσία µας σχέδια  ό̟ου α̟οτυ̟ώνεται η θέση και οι διαστάσεις 
του υ̟όγειου υ̟οσταθµού ό̟ως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 
4067/2012. 
Συγκεκριµένα ̟ρόκειται για έναν υ̟όγειο  υ̟οσταθµό 
διαστάσεων 6,30 Χ35µ και ε̟ιφάνειας 40 τ.µ.  ο ο̟οίος 
χωροθετήθηκε στο ̟αλαιό ̟άρκο Πτολεµαΐδας ̟λησίον του 
υφιστάµενου υ̟έργειου υ̟οσταθµού ο ο̟οίος θα καταργηθεί  
Η Υ̟ηρεσία µας δεν έχει αντίρρηση για την ̟αρα̟άνω 
κατασκευή, µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι δεν θα κο̟εί κανένα υγιές 
δένδρο στην ̟εριοχή και οι ε̟ιφάνειες ̟ρασίνου ̟ου θα 
καταστραφούν κατά την εκτέλεση του έργου  θα είναι ελάχιστες 
δυνατές οι ο̟οίες θα α̟οκατασταθούν µετά το ̟έρας των 
εργασιών. 
Ε̟ι̟λέον ε̟ισηµαίνουµε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Ν. 
4067/2012 και την Α̟οφ. ΥΠΕΧΩ∆Ε 5216/2001 σε ̟ερί̟τωση 
υ̟έργειων εγκαταστάσεων αφενός δεν  α̟αιτείται άδεια δόµησης 
αλλά αφετέρου α̟αιτείται έγκριση του Συµβουλίου 
αρχιτεκτονικής την ο̟οία δεν ̟ροσκόµισε η ∆Ε∆ΗΕ 
Ε̟ίσης µε το υ̟’αριθ. 25511/28-7-2016 έγγραφο  η  ∆Ε∆ΗΕ  
αιτείται την ̟αραχώρηση ως ̟ρος χρήση του χώρου Ανατολικά 
του Ι.Ν. Μεταµορφώσεως στη συµβολή των οδών Ελευθερίας, 
Πανόρµου  και Θεµιστοκλέους στο ΟΤ 19 Σχεδίου Πόλεως 
Πτολεµαΐδας  για την κατασκευή υ̟όγειου  υ̟οσταθµού ∆ιανοµής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
Ο χώρος αυτός στους χάρτες  της κτηµατικής οµάδας φαίνεται ως 
α̟οτίµηση  δρόµου και ̟εριλαµβάνεται στις κοινόχρηστες οδούς 
της Κτηµατικής οµάδας. 
Μεταγενέστερα στα εγκεκριµένα ∆ιαγράµµατα του Σχεδίου 
Πόλεως Πτολεµαΐδας τµήµα του χώρου αυτού ( της α̟οτίµησης 
δρόµου) συµ̟εριλήφθηκε εντός του ΟΤ 19 δηµιουργώντας µία 
δηµοτική έκταση µη άρτυτια και µη οικοδοµήσιµη η ο̟οία µ̟ορεί  
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- ή µε τρο̟ο̟οίηση του σχεδίου ̟όλεως να χαρακτηρισθεί η 
χρήση της ως κοινόχρηστος χώρος. 

- Η µε ̟ράξη τακτο̟οίησης ( ̟ροσκύρωση ) να ̟ροσκυρωθεί 
στην όµορη ιδιοκτησία 

Ε̟ίσης σας γνωρίζουµε ότι οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 
4067/2012 και της Α̟οφ. ΥΠΕΧΩ∆Ε -52716/2001 έχουν 
εφαρµογή µόνο σε κοινόχρηστους χώρους του οικισµού. 
Συγκεκριµένα στους κοινόχρηστους χώρους του οικισµού 
ε̟ιτρέ̟ονται οι κατασκευές δικτύων υ̟οδοµής και 
εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας  µετά των ̟αραρτηµάτων 
αυτών ( υ̟έργειων και υ̟όγειων ) βάση µελέτης της αρµόδιας 
αρχής για τις ο̟οίες δεν α̟αιτείται έκδοση άδειας. Οι 
ε̟ιχειρήσεις και οι οργανισµοί κοινής ωφέλειας υ̟οχρεούνται 
να κοινο̟οιούν τα σχέδια τα ο̟οία α̟εικονίζεται η κατασκευή 
των έργων στις οικείες Υ̟ηρεσίες δόµησης. 
Σε ̟ερί̟τωση υ̟έργειων εγκαταστάσεων α̟αιτείται έγκριση 
σχεδίου του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής. 
Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να 
α̟οφασίσει σχετικά. 
 

                                      Αριθµ. α̟όφ. 200/2016 
 
Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του τα ανωτέρω  
 
                                         Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε  Ι 
 

1. Την ̟αραχώρηση ως ̟ρος την χρήση κοινόχρηστου 
τµήµατος  6,30µ Χ 3,5µ και ε̟ιφάνειας 40 τ.µ.  έναντι   
µισθώµατος στο ̟αλαιό ̟άρκο Πτολεµαΐδας  στην ∆Ε∆ΗΕ 
για την κατασκευή υ̟όγειου υ̟οσταθµού σε αντικατάσταση 
του υφιστάµενου υ̟έργου COMRACT µε την ̟ροϋ̟όθεση 
ότι δεν θα κο̟εί κανένα υγιές δένδρο στην ̟εριοχή και οι 
ε̟ιφάνειες ̟ρασίνου ̟ου θα καταστραφούν κατά την 
εκτέλεση του έργου  θα είναι ελάχιστες δυνατές οι ο̟οίες θα 
α̟οκατασταθούν µετά το ̟έρας των εργασιών. 

2.   Παραχωρεί ως ̟ρος την χρήση  του χώρου Ανατολικά του 
Ι.Ν. Μεταµορφώσεως  στη συµβολή των οδών Ελευθερίας 
Πανόρµου και Θεµιστοκλέους στο ΟΤ 19 στην ∆Ε∆∆ΗΕ για 
την κατασκευή υ̟όγειου υ̟οσταθµού ∆ιανοµής Ηλεκτρικής 
ενέργειας   αφού η υ̟ηρεσία µας ̟ροχωρήσει στην 
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τρο̟ο̟οίηση σχεδίου ̟όλεως να χαρακτηρισθεί η χρήση της 
ως κοινόχρηστος χώρος. 

3. Η ∆Ε∆ΗΕΕ να ̟ροσκοµίσει την έγκριση του συµβουλίου 
Αρχιτεκτονικής ό̟ως ̟ροβλέ̟εται  α̟ό το άρθρο 20 του Ν. 
4067/2012 και για τις δύο ̟ερι̟τώσεις. 

 
             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ. 200 /2016 

…………………………………………………………………………… 
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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