
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                 Αριθµ. Α̟όφ 357/2017 
---------------------------------- 
 

 
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

 Α̟ό το ̟ρακτικό της 23ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   20- 12- 2017    ηµέρα  Τετάρτη    και  
ώρα  7:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  µετά   την υ̟’ αριθ. 45777/14-12-2017  ̟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:    
……………………………………………………………………………………….. 
Έγκριση της Πολεοδοµικής Μελέτης του νέου οικισµού 
Αναργύρων στην ̟εριοχή ΚΟΥΡΙ  Πτολεµαΐδας ̟λησίον του νέου 
οικισµού Κοµάνου.  
…………………………………………………………………………………………. 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ    
    

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχάλης 
2 Καίδης Απόστολος 2 Παπάς Ευθύµιος 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Καραφουλίδης Ανέστης 
4 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 4 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
5 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 5 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
6 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 6 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 7 Κοκκινίδης Γεώργιος 
8 Βύρλιος Μάρκος   
9 Σιδηρόπουλος Κοσµάς   
10 Κάλφας Γεώργιος   
11 Σερσέµης  Κωνσταντίνος   
12 Αριστερίδης Ιωάννης    
13 Χαιτίδης Γεώργιος   
14 Κύρκα Μαρία    
15 Παπαοικονόµου Παντελής   
16 Βρυζίδου Παρασκευή   

    17 Μπίγγας Στέφανος         
18 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 
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19 Τσολακίδης Ισαάκ 
20 Ανδρεάδης Κων/νος 
21 Μίχος Κωνσταντίνος         
22 Καραίσκος Γεώργιος 
23 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης      
24 Απαζίδου Σοφία 
25 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
26 Χόλµπα 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,   
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 ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στην ∆/τρια της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής κ. Φωτεινή 
Αγγελίδου η ο̟οία εισηγούµενη το ̟αρα̟άνω θέµα ηµερήσιας 
διάταξης έθεσε υ̟όψη του συµβουλίου τον φάκελο της Πολεοδοµικής 
Μελέτης του Νέου οικισµού Αναργύρων στην ̟εριοχή ΚΟΥΡΙ 
Πτολεµαΐδας ̟λησίον του νέου οικισµού Κοµάνου  ̟ου εκ̟ονήθηκε 
α̟ό την ΑΝΚΟ ΑΕ . 
Σύµφωνα µε το ̟ροτεινόµενο ρυµοτοµικό σχέδιο της µελέτης 
δηµιουργούνται : 

- 348  οικό̟εδα  µε χρήσεις γενικής κατοικίας έκαστο ε̟ιφάνειας 
500 τ.µ. και συνολικού εµβαδού 174,8 στρ. τα ο̟οία θα 
διατεθούν για α̟οκατάσταση των δικαιούχων του ̟αλαιού 
οικισµού. 

- 1 Ο.Τ. Εκ̟αίδευσης συνολικού εµβαδού 3,20 στρ. 
- 1 χώρος Εκκλησίας συνολικού εµβαδού 2,4 στρ.  
- 4 χώροι Αθλητισµού  συνολικού εµβαδού 28,22 στρ. 
- 3 χώροι  ̟λατειών , συνολικού εµβαδού 4,7 στρ. 
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- 1 χώρος χρήσης ̟λατείας και ̟αιδικής χαράς συνολικού 
εµβαδού 2,9 στρ. 

- 2 χώροι ̟αιδικών χαρών συνολικού εµβαδού 2,4 στρ 
- 8 χώροι ̟ρασίνου συνολικού εµβαδού 16,6 στρ. 
- 21 χώροι ̟ου χαρακτηρίζονται ως κοινόχρηστοι  χώροι 

συνολικού εµβαδού 8,9 στρ 
- 37 χώροι ̟ου χαρακτηρίζονται ως χώροι Στάθµευσης 

συνολικού εµβαδού 14,35 στρ. 
 

Συνεχίζοντας η κ. Αγγελίδου  ανέφερε ότι η υ̟ηρεσίας µας αφού 
έλεγξε την ̟ολεοδοµική µελέτη  , δεν διαφωνεί ως ̟ρος την 
χωροθέτηση , δεν διαφωνεί ως ̟ρος το στήσιµο  των κοινόχρηστων  
εκτάσεων , α̟λώς έχει κά̟οιες αντιρρήσεις τις ο̟οίες υ̟οβάλλαµε 
και στον µελετητή και αφορά καθαρά τεχνικά θέµατα , δηλαδή όρους 
δόµησης και ειδικούς όρους δόµησης να εφαρµοστεί το διάταγµα  
̟ου µιλάει για οικισµούς κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων και 
αναφέρθηκε αναλυτικά σε αυτούς. 
Στη συνέχεια το λόγο ̟ήραν οι εκ̟ρόσω̟οι της ΑΝΚΟ καθώς και ο κ. 
∆ήµαρχος ο ο̟οίος έκανε αναδροµή στην εξέλιξη της 
µετεγκατάστασης των Αναργύρων  κάλεσε το Συµβούλιο να 
α̟οφασίσει σχετικά. 
 
                                           Αριθµ. α̟όφ. 357/2017  
 
Το ∆Σ µετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υ̟όψη του την εισήγηση 
της κ. Αγγελίδου και τις το̟οθετήσεις των ∆ηµοτικών συµβούλων οι 
ο̟οίες είναι κατεγεγραµένες στα α̟οµαγνητοφωνηµένα ̟ρακτικά 
της ̟αρούσας α̟όφασης. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

Την έγκριση της Πολεοδοµικής Μελέτης του νέου οικισµού 
Αναργύρων στην ̟εριοχή «Κουρί» Πτολεµαΐδας, ̟λησίον νέου 
οικισµού Κοµάνου και συγκεκριµένα : 
 
1. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 
 

Στα οικοδοµικά τετράγωνα ̟ου ̟ροορίζονται για ̟αραχώρηση 
ε̟ιτρέ̟ονται οι χρήσεις Γενικής Κατοικίας, σύµφωνα µε το άρθρο 
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3 του Π.∆.23-02-87 (ΦΕΚ-166/∆/06-03-87) εξαιρουµένων των 
Πρατηρίων υγρών καυσίµων & υγραερίου κίνησης (LPG), 
Συνεργείων και Χώρων διεξαγωγής τυχερών ̟αιγνίων. 
Συγκεκριµένα στις ̟εριοχές Γενικής Κατοικίας ε̟ιτρέ̟ονται µόνο: 
Κατοικία. 
Ξενοδοχεία µέχρι 100 κλινών και ξενώνες. 
Εµ̟ορικά καταστήµατα (µε εξαίρεση τις υ̟εραγορές και τα 
̟ολυκαταστήµατα). 
Γραφεία τρά̟εζες ασφάλειες κοινωφελείς οργανισµοί. 
Κτίρια εκ̟αίδευσης. 
Εστιατόρια. 
Αναψυκτήρια. 
Θρησκευτικοί χώροι. 
Κτίρια κοινωνικής ̟ρόνοιας. 
Ε̟αγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης. 
Αθλητικές εγκαταστάσεις. 
Κτίρια γή̟εδα στάθµευσης. 
Πολιτιστικά κτίρια (εν γένει ̟ολιτιστικές εγκαταστάσεις). 
Κατ΄ εξαίρεση στα Ο.Τ. 3Α, 4Α, και 5Α στη βόρεια είσοδο του 
οικισµού, ε̟ιτρέ̟εται να κατασκευασθούν Πρατήρια Υγρών 
Καυσίµων & υγραερίου κίνησης (LPG) και Συνεργεία. 
Στους υ̟όλοι̟ους οικο̟εδικούς χώρους ̟ου σχηµατίζονται στο 
ε̟ιµήκες κέντρο του οικισµού και εκτείνονται εντός του κεντρικού 
τµήµατος, ε̟ιτρέ̟ονται οι χρήσεις του ̟ολεοδοµικού κέντρου – 
κεντρικής λειτουργίας – ̟όλης – το̟ικού κέντρου συνοικίας – 
γειτονιάς, ό̟ως αναφέρονται στο άρθρο 4 του Π.∆.23-02-87 (ΦΕΚ-
166/∆/06-03-87), ό̟ως εκ̟αίδευση, χώροι διοίκησης, ̟ρόνοια – 
υγεία, εκκλησία (εξαιρουµένων των Πρατηρίων υγρών καυσίµων 
και υγραερίου κίνησης (LPG), Συνεργείων και Χώρων διεξαγωγής 
τυχερών και τεχνικών – ψυχαγωγικών ̟αιγνίων).  
Στα οικοδοµικά τετράγωνα ̟ου χαρακτηρίζονται ως Χώρος 
Πλατείας, Χώρος Πλατείας και Παιδικής Χαράς, Χώρος Πλατείας 
και Πρασίνου, Πρασίνου (Κ.Π.), Κοινωφελούς Χρήσης (Κ.Χ.) και 
Χώρος Αθλητισµού ε̟ιτρέ̟ονται οι χρήσεις ελεύθερων χώρων – 
αστικού ̟ρασίνου, ό̟ως αναφέρονται στο άρθρο 9 του Π.∆.23-02-
87 (ΦΕΚ-166/∆/06-03-87).  
Ε̟ιτρέ̟εται να κατασκευασθούν αναψυκτήρια το ανώτερο δύο (2) 
σε όλο τον οικισµό, α̟ό ένα (1) στο Ο.Τ.26 στον ιδιαίτερο Χώρο 
Πρασίνου ̟ου διαµορφώνεται και στο Ο.Τ. 46, ̟ου θα 
̟εριλαµβάνουν µέγιστο 60 τ.µ. κλειστών και 60 τ.µ. ανοιχτών 
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στεγασµένων χώρων το καθένα. Τα κτίσµατα να είναι µονώροφα 
µε µέγιστο ε̟ιτρε̟όµενο ύψος 4,50 µ. 
 
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΟΜΗΣΗΣ 
 

ΟΡΟΙ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ∆ΙΚΕΣ 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΟΙΚΟΠΕ∆ΙΚΕΣ 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 
ΧΡΗΣΗΣ  

Ελάχιστο Εµβαδόν 500,00 τ.µ.  

Ελάχιστο Πρόσω̟ο 20,00 µ. 
(*) 

Σ.∆. 0,60 0,8 

Μέγιστη Κάλυψη 50% 50% 

Μέγιστο ύψος 7,50 µ. 7,50 µ. (**) 

Αριθµός ορόφων κατά ΝΟΚ κατά ΝΟΚ 

 

Υ̟οχρεωτική στέγη , µέγιστου ύψους 2,0 µέτρων και κλίσης όχι 
µεγαλύτερη του 35%. 

Το κτίριο ή τα κτίρια το̟οθετούνται ελεύθερα µέσα στο οικό̟εδο. Σε 
̟ερί̟τωση ̟ου δεν εφά̟τονται στα ̟λάγια ή ̟ίσω όρια του οικο̟έδου, 
αφήνεται α̟όσταση τουλάχιστον 2,5 µ. α̟ό αυτά. 
Τα κτίρια εντός του ιδίου οικο̟έδου µ̟ορούν να εφά̟τονται ή να 
α̟έχουν α̟όσταση µεταξύ τους, τουλάχιστον 2,50 µ. 

Α̟αγορεύεται η κατασκευή κτιρίων ε̟ί υ̟οστυλωµάτων (PILOTIS) και 
λυοµένων οικίσκων. 

 
(*)  είναι άρτια µε το εµβαδόν ̟ου ̟αρουσιάζονται στο 
ρυµοτοµικό σχέδιο. 
(**)  Κατά ̟αρέκκλιση µέγιστο ε̟ιτρε̟όµενο ύψος: 
Εκκλησία 12,00 µ. και το κωδωνοστάσιο αυτής 15,00 µ. 
Κερκίδες αθλητικών εγκαταστάσεων 7,50 µ. και ε̟ι̟ρόσθετα ύψος 
σκέ̟αστρου αυτών 4,50 µ. 
 
 
 
 
3. ∆ΙΑΘΕΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ 
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Σε ότι αφορά το δίκτυο οµβρίων υδάτων, τα όµβρια ύδατα θα 
̟αροχετεύονται όχι ανεξέλεγκτα στα υφιστάµενα ρέµατα, αλλά θα 
συλλέγονται κατάντι του οικισµού. 
 

 
         Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ. 357 /2017 

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

                         Ο ∆ήµαρχος                                     Τα Μέλη 
                  Ζαµανίδης Σάββας 
          

 1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2.  Καίδης Απόστολος 

 3.  Κατσίδης Ευστάθιος 

 4.  Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 5.  Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 6.  Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 7.  Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 8.   Βύρλιος Μάρκος 

 9.   Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 10. Κάλφας Γεώργιος 

 11.  Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 12.  Χαιτίδης Γεώργιος 

                                        13.  Αριστερίδης Ιωάννης 

 14.  Κύρκα Μαρία 

 15.  Παπαοικονόµου Παντελής 

 16.  Βρυζίδου Παρασκευή 

 17.  Μπίγγας Στέφανος   

 18.   Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

 19.  Τσολακίδης Ισαάκ 

 20.  Ανδρεάδης Κων/νος 

              Πτολεµαΐδα 21.  Μίχος Κωνσταντίνος         

           Ο Πρόεδρος ∆Σ               22.   Καραϊσκος Γεώργιος 

 23.   Ζαραφίδης ∆ηµήτρης      

           24.   Απαζίδου Σοφία 

 25.   Ανδρονικίδου Ιωάννα 

   Πα̟αοικονόµου Παντελής 26.   Χόλµπα Αντωνία 
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