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

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 12ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   17- 7- 2017     ηµέρα ∆ευτέρα   και  
ώρα  7:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ. 23916/11-7-2017 ̟ρόσκληση του  
Προέδρου  κ. Παντελή Πα̟αοικονόµου 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 την µονοµερή α̟όφαση 
του Περιφερειάρχη για την µεταφορά των δηµόσιων υ̟ηρεσιών 
στο νέο Κτίριο ̟ου κατασκευάσθηκε α̟ό την ΠΕ Κοζάνης στο 
χώρο εκτάκτων αναγκών στην Πτολεµαΐδα. 
…………………………………………………………………………… 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ              
1 Ιορδανίδης  Φώτιος 1 Σίσσιος Μιχάλης 
2 Κατσίδης Ευστάθιος 2 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
3 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 3 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 
4 Καραφουλίδης Ανέστης 4 Καίδης Απόστολος 
5 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 5 Πολυχρονίδης Κων/νος 
6 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 6 Βύρλιος Μάρκος 
7 Παπάς Ευθύµιος 7 Ανδρεάδης Κων/νος 
8 Κάλφας Γεώργιος 8 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
9 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 9 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
10 Κοκκινίδης Γεώργιος 10 Ζαραφίδης ∆ηµήτριος 
11 Αριστερίδης Ιωάννης 11 Χόλµπα Αντωνία 
12 Χαιτίδης Γεώργιος   
13 Κύρκα Μαρία   
14 Παπαοικονόµου Παντελής   
15 Βρυζίδου Παρασκευή 
16 Μπίγγας Στέφανος 
17 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 
18 Τσολακίδης Ισαάκ 
19 Καραίσκος Γεώργιος 
20 Μίχος Κωνσταντίνος         
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21 Απαζίδου Σοφία 
22 Ανδρονικίδου Ιωάννα 

O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
                0 ∆ήµαρχος  κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών  
  
…………………………………………………………………………….. 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,   
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 . 
………………………………………………………………………………. 
Στη συνέχεια το λόγο ̟ήρε ο ∆ήµαρχος Σάββας Ζαµανίδης ο 
ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα ηµερήσιας διάταξης για 
την αξιο̟οίηση του κτιρίου ̟ου κατασκευάσθηκε  α̟ό την ΠΕ 
Κοζάνης στο ̟άρκο εκτάκτων αναγκών. 
Συνεχίζοντας ο κ. ∆ήµαρχος ανέφερε ότι το εν λόγω κτίριο 
κατασκευάσθηκε σε οικό̟εδο του ̟ρώην ∆ήµου Πτολεµαΐδας µε 
χρήµατα της τότε Νοµαρχίας Κοζάνης, το ο̟οίο υ̟έστη ζηµιές και 
µε νέα εργολαβία α̟οκαταστάθηκαν. 
Προ κά̟οιων µηνών έγινε µια συνάντηση στην Περιφέρεια µε 
καλεσµένους όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς. Στη συζήτηση 
̟ου ακολούθησε συµφωνήθηκε α̟ό όλα τα εµ̟λεκόµενα µέρη ότι 
ό̟οια α̟όφαση ληφθεί, θα ̟ρέ̟ει να είναι µε γνώµονα την 
καλύτερη εξυ̟ηρέτηση των ̟ολιτών. Προς αυτή την κατεύθυνση, 
̟ροτείναµε τη µεταστέγαση στο νέο κτίριο, όλων των υ̟ηρεσιών 
του ∆ήµου µας καθώς και των ∆ηµοτικών ε̟ιχειρήσεων, οι ο̟οίες 
σήµερα είναι διάσ̟αρτες, ό̟ως ε̟ίσης και του τµήµατος 
Μηχανολογικού και του γραφείου της Αντι̟εριφέρειας.  
 
Έκτοτε, ακολούθησε και δεύτερη συνάντηση όλων των µερών µε 
την Περιφερειακή Αρχή, κατά την ο̟οία συµφωνήθηκε αµοιβαία 
να σταλούν µηχανικοί του ∆ήµου µας ̟ροκειµένου να 
δια̟ιστωθεί εάν είναι εφικτή η στέγαση όλων των υ̟ηρεσιών του 
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∆ήµου Εορδαίας καθώς και αυτές ̟ου ε̟ιθυµεί  να στεγάσει η 
Περιφέρεια. 
Πρόσφατα είδαµε µία συνέντευξη τύ̟ου στην ο̟οία συµµετείχαν 
µεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης και ο Αντι̟εριφερειάρχης Π.Ε. 
Κοζάνης, στην ο̟οία ανακοινώθηκε ότι το εν λόγω κτίριο 
̟αραχωρείται για να στεγασθούν οι υ̟ηρεσίες της ∆.Ο.Υ.,  το 
Ειρηνοδικείο, οι υ̟ηρεσίες του ΕΦΚΑ καθώς και οι υ̟ηρεσίες της 
Περιφέρειας. Αναφέρθηκε δε, ότι ̟ρόκειται για συλλογική 
α̟όφαση χωρίς όµως την ̟αραµικρή αναφορά στο συλλογικό 
όργανο ̟ου την έλαβε, το ο̟οίο στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση είναι 
το Περιφερειακό Συµβούλιο το ο̟οίο ουδέ̟οτε συγκροτήθηκε για 
να λάβει µια τέτοια α̟όφαση.  
Ε̟ισηµαίνεται ότι το εν λόγω γεγονός µε τον τρό̟ο ̟ου έγινε, ήτοι 
δίχως να ειδο̟οιηθεί ̟ροκειµένου να ̟αραστεί ο ∆ήµος Εορδαίας, 
συνιστά κατάφωρη υ̟οτίµηση του ̟ρώτου (1ου) βαθµού Το̟ικής 
Αυτοδιοίκησης. Τούτο διότι εκτός των άλλων, υ̟άρχει, αφενός 
χωροταξική αρµοδιότητα  του ∆ήµου και αφετέρου µία ηθική 
υ̟οχρέωση ̟ρος το ∆ήµο µας α̟ό ̟λευράς Περιφέρειας, 
δεδοµένου ότι το οικό̟εδο στο ο̟οίο ανεγέρθη το κτίριο ανήκει 
στην κυριότητα του ∆ήµου Εορδαίας.  
Εµείς ως ∆ηµοτική Αρχή, θεωρούµε ότι ο τρό̟ος µε τον ο̟οίο 
ελήφθη η εν λόγω α̟όφαση καθώς και ο χρόνος ̟ου ε̟ελέγη να 
ανακοινωθεί, ήτοι κατά τη διάρκεια της α̟ουσία µου στο 
εξωτερικό, δεν τιµούν ούτε τον ̟ρώτο αλλά ούτε και τον δεύτερο 
βαθµό της το̟ικής αυτοδιοίκησης. Τέτοιου είδους α̟οφάσεις δε, 
θα ̟ρέ̟ει να λαµβάνονται στη βάση της συλλογικότητας, της 
αµοιβαίας συνεργασίας και του αλληλοσεβασµού.  
Ε̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω ο ̟ρόεδρος κάλεσε τους συµβούλους να 
το̟οθετηθούν. 
Εδώ  α̟οχωρεί ο ∆Σ Σοφοκλής Σιδηρό̟ουλος µετά την 
το̟οθέτηση του η ο̟οία είναι εγγεγραµµένη στα 
α̟οµαγνητοφωνηµένα ̟ρακτικά. 
Βρυζίδου : Ε̟ανα̟ροσέγγιση της ̟εριφέρειας για διάλογο µε 
τεκµηριωµένη  εισήγηση α̟ό την ∆ηµοτική Αρχή µε γνώµονα τα 
συµφέροντα συνολικά των υ̟ηρεσιών του ∆ήµου και να ληφθούν 
υ̟όψη τα συµφέροντα  όλων των υ̟ηρεσιών ε̟ισηµαίνοντας την 
ανάγκη  σεβασµού ̟ρωτίστως στη ∆ηµοτική Αρχή κάθε α̟όφαση  
της Περιφερειακής Αρχής. 
Μίχος : Το θέµα είναι να µην κινδυνεύσουν οι υ̟ηρεσίες αυτές να 
κλείσουν σωστός διαχειρισµός των κτιρίων.   
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Ανδρονικίδου : Συµφωνώ µε την ̟ρόταση του ∆ηµάρχου αλλά θα 
µ̟ορούσε να υ̟άρχει µια µικρή αναβολή και να έρθει η εισήγηση 
̟ιο τεκµηριωµένη. 
Μετά τις το̟οθετήσεις των ∆ηµοτικών και ̟εριφερειακών 
συµβούλων οι α̟όψεις των ο̟οίων είναι εγγεγραµµένες στα 
α̟οµαγνητοφωνηµένα ̟ρακτικά  ο ∆ήµαρχος 
ανακεφαλαιώνοντας  διατυ̟ώνει ό̟ως ̟αρακάτω  την ̟ρόταση 
̟ου θα α̟οτελεί το α̟οφασιστικό της α̟όφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  την ο̟οία θέτει στο σώµα για ψήφιση  

• Εκφράζει  την αντίθεση του στην α̟όφαση της  Περιφέρειας  
να µεταφερθούν οι ∆ηµόσιες υ̟ηρεσίες ( ΕΦΚΑ, ∆.Ο.Υ, 
Ειρηνοδικείο κ.λ.̟.) στο νέο κτίριο της Π.Ε. Κοζάνης στην 
Πτολεµαΐδα, διότι τυγχάνουν έλλειψης συλλογικότητας και  
θεσµικής νοµιµο̟οίησης, α̟αξιώνοντας συγχρόνως τον 
̟ρώτο (1ο) βαθµό το̟ικής αυτοδιοίκησης και ειδικότερα τον 
∆ήµο Εορδαίας  

• Προκρίνει την συνέχιση της διαβούλευσης µεταξύ του ∆ήµου 
Εορδαίας και της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 
̟ροκειµένου να εξευρεθεί µια αµοιβαία α̟οδεκτή και 
α̟όλυτα λειτουργική λύση η ο̟οία θα εξυ̟ηρετεί ̟ρωτίστως 
τα συµφέροντα των δηµοτών.   

• Προτείνει να στεγασθούν οι υ̟ηρεσίες  του Ά και ΄Β Βαθµού 
το̟ικής Αυτοδιοίκησης  στο εν λόγο κτίριο της Π.Ε. Κοζάνης 
στην Πτολεµαΐδα και τα ∆ηµοτικά κτίρια ̟ου θα 
α̟ελευθερωθούν να διατεθούν για τη στέγαση των  
υ̟ηρεσιών του ΕΦΚΑ και του Ειρηνοδικείου Εορδαίας και 

• Προτείνει ε̟ίσης τη στέγαση και των υ̟ηρεσιών της ∆.Ο.Υ. 
Εορδαίας στα δηµοτικά κτίρια τα ο̟οία θα α̟ελευθερωθούν 
εφόσον µεταστεγασθεί ο ∆ήµος Εορδαίας υ̟ό την αίρεση ότι 
θα ε̟αναλειτουργήσουν οι καταργηθείσες κατά το ̟ρόσφατο 
̟αρελθόν υ̟ηρεσίες οι ο̟οίες µεταφέρθηκαν στην Κοζάνη 

 
 
                                      Αριθµ. α̟όφ. 202/2017 
 
Το ∆Σ µετά α̟ό φανερή ψηφοφορία   
 
                          Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κατά ̟λειοψηφία  
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1. Εκφράζει την αντίθεση του στην α̟όφαση της  Περιφέρειας  

να µεταφερθούν οι ∆ηµόσιες υ̟ηρεσίες ( ΕΦΚΑ, ∆.Ο.Υ, 
Ειρηνοδικείο κ.λ.̟.) στο νέο κτίριο της Π.Ε. Κοζάνης στην 
Πτολεµαΐδα, διότι τυγχάνουν έλλειψης συλλογικότητας και  
θεσµικής νοµιµο̟οίησης, α̟αξιώνοντας συγχρόνως τον 
̟ρώτο (1ο) βαθµό το̟ικής αυτοδιοίκησης και ειδικότερα τον 
∆ήµο Εορδαίας  
 

2. Προκρίνει την συνέχιση της διαβούλευσης µεταξύ του ∆ήµου 
Εορδαίας και της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 
̟ροκειµένου να εξευρεθεί µια αµοιβαία α̟οδεκτή και 
α̟όλυτα λειτουργική λύση η ο̟οία θα εξυ̟ηρετεί ̟ρωτίστως 
τα συµφέροντα των δηµοτών.   

 
 

3. Προτείνει να στεγασθούν οι υ̟ηρεσίες  του Ά και ΄Β Βαθµού 
το̟ικής Αυτοδιοίκησης  στο εν λόγο κτίριο της Π.Ε. Κοζάνης 
στην Πτολεµαΐδα και τα ∆ηµοτικά κτίρια ̟ου θα 
α̟ελευθερωθούν να διατεθούν για τη στέγαση των  
υ̟ηρεσιών του ΕΦΚΑ και του Ειρηνοδικείου Εορδαίας. 
 

4. Προτείνει ε̟ίσης τη στέγαση και των υ̟ηρεσιών της ∆.Ο.Υ. 
Εορδαίας στα δηµοτικά κτίρια τα ο̟οία θα α̟ελευθερωθούν 
εφόσον µεταστεγασθεί ο ∆ήµος Εορδαίας υ̟ό την αίρεση ότι 
θα ε̟αναλειτουργήσουν οι καταργηθείσες κατά το ̟ρόσφατο 
̟αρελθόν υ̟ηρεσίες οι ο̟οίες µεταφέρθηκαν στην Κοζάνη 

 
 

Οι ∆Σ Βρυζίδου Π, Μ̟ίγγας Σ, Τσολακίδης Ι, Καραισκος Γ 
ψήφησαν την ̟ρόταση της κ. Βρυζίδου 
Ο ∆Σ Μίχος Κ ψήφησε ̟αρών 
 

             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.  202  /2017 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
 
                       Ο ∆ήµαρχος                                      Τα Μέλη 
 
               Σάββας Ζαµανίδης     
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  1 Ιορδανίδης  Φώτιος 
  2 Κατσίδης Ευστάθιος 
  3 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 
  4 Καραφουλίδης Ανέστης 
  5 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 
  6 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
  7 Παπάς Ευθύµιος 
  8 Κάλφας Γεώργιος 
  9 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 
  10 Κοκκινίδης Γεώργιος 
  11 Αριστερίδης Ιωάννης 
  12 Χαιτίδης Γεώργιος 
  13 Κύρκα Μαρία 
  14 Παπαοικονόµου Παντελής 
  15 Βρυζίδου Παρασκευή 
             Πτολεµαΐδα 16 Μπίγγας Στέφανος 

   Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού           17 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

              Συµβουλίου  18 Τσολακίδης Ισαάκ 

  19 Καραίσκος Γεώργιος 

               20 Μίχος Κωνσταντίνος         

   21 Απαζίδου Σοφία 

   Παπαοικονόµου Παντελής 22 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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