
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                   Αριθµ. Α̟όφ.: 37/2019 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 2ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα  20 -2-2019    ηµέρα  Τετάρτη   και  ώρα  
18:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό  
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  3474/14-2-2019   ̟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: 
  ………………………………………………………………………… 
  Α̟οφασίσθηκε η δωρεάν ̟αραχώρηση ̟ρος την ∆ΕΤΗΠ 
∆ηµοτικής  έκτασης 54 τ.µ. ̟ου βρίσκεται στη βόρεια ̟λευρά του 
οικο̟έδου  του 9ου ∆ηµοτικού Σχολείου του ΟΤ 337 στην 
Πτολεµαΐδα για την κατασκευή κτιρίου υ̟οσταθµού 
Τηλεθέρµανσης για τις ανάγκες τροφοδότησης µε τηλεθέρµανση 
του οικισµού Νέας Καρδιάς και Εργατικών Κατοικιών 
Πτολεµαΐδας Ι, II IV V 
…………………………………………………………………………… 
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                      

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

    15 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής   
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    16  Μπίγγας Στέφανος   
17 Ανδρεάδης Κων/νος 
18 Καραίσκος Γεώργιος       
19 Μίχος Κωνσταντίνος         
20 Απαζίδου Σοφία 
21 Ανδρονικίδου Ιωάννα            
22 Χόλµπα Αντωνία 

O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
     0 ∆ήµαρχος κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  α̟ών ∆ηµαρχεύων 
ήταν ο κ. Αριστερίδης Ιωάννης                           
…………………………………………………………………………….. 
  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 . 
…………………………………………………………………………… 
 Εδώ α̟οχωρούν οι ∆Σ Σ̟ενδαµίδης Γεώργιος και 
Καραφουλίδης Ανέστης. 
……………………………………………………………………………. 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήµαρχο κ. 
Φώτη Ιορδανίδη ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης ανέφερε ότι η ∆ΕΤΗΠ σύµφωνα µε την 
11/2018 µελέτη « Ε̟έκταση ∆ικτύου Τηλεθέρµανσης ̟ροµήθεια 
και εγκατάσταση Υ̟οσταθµών καταναλωτών εργατικών 
κατοικιών Πτολεµαΐδα και οικισµού καρδιάς ∆ήµου Εορδαίας  
των ̟εριοχών Νέας Καρδιάς και Εργατικών Κατοικιών »  για την 
τροφοδότηση µε τηλεθέρµανση α̟αιτείται η κατασκευή ενός 
κτιρίου υ̟οσταθµού ̟εριοχής  Νο 9 ε̟ιφάνειας ̟ερί̟ου 54 τ.µ. µε 
βασικό εξο̟λισµό  αντλητικά συγκροτήµατα και ̟λακοειδείς 
αναλλάκτες , η χωροθέτηση του ο̟οίου  µε βάσει τα τεχνικά 
στοιχεία της µελέτης ε̟ιλέχθηκε µέσα στο οικό̟εδο του 9ου 
∆ηµοτικού Σχολείου Πτολεµαΐδας ( ΟΤ 337) σύµφωνα µε την 
συνηµµένη τεχνική έκθεση  , το το̟ογραφικό  διάγραµµα και το 
σχέδιο κατόψεων, όψεων και τοµών. 
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Η ∆/νση Περιβάλλοντος καθαριότητας & Ποιότητας ζωής  µε το 
υ̟’αριθ. 2875/20-2-2019 έγγραφο της µας ενηµερώνει ότι : 
Σύµφωνα µε την ̟αρ. 6 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 ό̟ως 
ισχύει , κατά ̟αρέκκλιση  των ̟ολεοδοµικών διατάξεων , τεχνικά 
έργα και εγκαταστάσεις ̟ου εξυ̟ηρετούν  την τηλεθέρµανση 
δήµων ή κοινοτήτων  τα ο̟οία ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τεχνικές µελέτες 
δεν υ̟όκεινται στους όρους και ̟εριορισµούς  των διατάξεων 
αυτών  και για την κατασκευή τους δεν α̟αιτείται η έκδοση άδειας 
δόµησης. 
Κατά την ά̟οψη της υ̟ηρεσίας και ό̟ως ̟ροκύ̟τει α̟ό το 
Το̟ογραφικό διάγραµµα της σχετικής µελέτης της ∆ΕΤΗΠ η 
ο̟οία εγκρίθηκε µε την 149/2018 α̟όφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, ο υ̟οσταθµός  δύναται να κατασκευασθεί στη θέση 
αυτή , µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι θα συναινέσει η αρµόδια ε̟ιτρο̟ή 
Εκ̟αίδευσης δεδοµένου το οικό̟εδο είναι χαρακτηρισµένο ως 
σχολείο. 
Ε̟ιβάλλεται ότι ̟ριν την εγκατάσταση του υ̟οσταθµού στο χώρο 
αυτό η ∆ΕΤΗΠ θα ̟ρέ̟ει να µεριµνήσει για την µεταφορά τυχόν 
υφιστάµενων φρεατίων και δικτύων υ̟οδοµής σε νέα θέση και θα 
λάβει όλα τα α̟αραίτητα µέτρα ασφαλείας κατά την κατασκευή 
του υ̟οσταθµού ̟ου συνάδουν µε τον χώρο. 
Η Σχολική ε̟ιτρο̟ή ̟ρωτοβάθµιας εκ̟αίδευσης µε την 9/2019 
Α̟όφαση  της συνηγορεί θετικά για την εν λόγω ̟αραχώρηση του 
θερµικού υ̟οσταθµού της Τ/Θ να γίνει στον αύλειο χώρο του 9ου 
∆ηµοτικού Σχολείου Πτολεµαΐδας , καθώς ε̟ίσης και η ∆ηµοτική 
Ε̟ιτρο̟ή ̟αιδείας µε την 4/2019 α̟όφασης και αυτή γνωµοδοτεί 
θετικά. 
Στη συνέχεια το λόγο ̟ήρε η ∆/ντρια της ∆ΕΤΗΠ κ. Ιωάννα 
Καλαιτζίδου η ο̟οία αναφέρθηκε ότι ο υ̟οσταθµός θα 
εγκατασταθεί στην βόρεια ̟λευρά του οικο̟έδου σε µερική ε̟αφή 
µε την βορινή ̟λευρά του κτιρίου του σχολείου  ενώ δυτικά η 
υφιστάµενη ̟ερίφραξη θα αντικατασταθεί  κατά το αντίστοιχο 
µήκος  α̟ό την δυτική του ̟λευρά του υ̟οσταθµού. Η λειτουργία 
του υ̟οσταθµού και η ̟ρόσβαση του α̟ό το αρµόδιο ̟ροσω̟ικό  
της ∆ΕΤΗΠ θα είναι ̟λήρως  α̟οµονωµένη και α̟οκοµένη α̟ό 
την λειτουργία του σχολείου, δεδοµένου ο υ̟οσταθµός θα διαθέτει 
τη δική του  ξεχωριστή είσοδο  α̟ό την οδό Βάρδα , 
διασφαλίζοντας µε αυτόν τα ον τρό̟ο ̟λήρως την ασφάλεια του 
σχολείου και των µαθητών. 
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Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω ο ̟ρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο για τη 
λήψη α̟όφασης δωρεάν ̟αραχώρηση 54 τ.µ. για την κατασκευή 
κτιρίου υ̟οσταθµού Τηλεθέρµανσης για τις ανάγκες 
τροφοδότησης µε τηλεθέρµανση του οικισµού Νέας Καρδιάς και 
Εργατικών Κατοικιών Πτολεµαΐδας Ι, II IV V  
 

Αριθµ. α̟όφ. 37/2019 
 
Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του την 9/2019 Α∆Σ της Σχολικής 
Ε̟ιτρο̟ής Α/θµίας εκ̟αίδευσης , την 4/2019 Α̟όφαση της ∆ΕΠ , 
την Τεχνική έκθεση της ∆ΕΤΗΠ  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1. Την δωρεάν ̟αραχώρηση ̟ρος την ∆ΕΤΗΠ ∆ηµοτικής  έκτασης 
54 τ.µ. ̟ου βρίσκεται στη βόρεια ̟λευρά του οικο̟έδου  του 9ου 
∆ηµοτικού Σχολείου του ΟΤ 337 στην Πτολεµαΐδα για  την 
κατασκευή κτιρίου υ̟οσταθµού Τηλεθέρµανσης για τις ανάγκες 
τροφοδότησης µε τηλεθέρµανση του οικισµού Νέας Καρδιάς και 
Εργατικών Κατοικιών Πτολεµαΐδας Ι, II IV V ό̟ως αναλυτικά 
φαίνεται στο συνηµµένο Το̟ογραφικό διάγραµµα και το σχέδιο 
κατόψεων, όψεων και τοµών . 
2 Η ∆ΕΤΗΠ ̟ριν την εγκατάσταση του υ̟οσταθµού στο χώρο θα 
̟ρέ̟ει να µεριµνήσει για την µεταφορά τυχόν υφιστάµενων 
φρεατίων και δικτύων υ̟οδοµής σε νέα θέση και θα λάβει όλα τα 
α̟αραίτητα µέτρα ασφαλείας κατά την κατασκευή του 
υ̟οσταθµού ̟ου συνάδουν µε τον χώρο. 
 

       Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε   αυξ.   Αριθµ.    37/2019  
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
                          Ο ∆ηµαρχεύων                                   Τα Μέλη 
                    Ιωάννης Αριστερίδης  
 

 1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2.  Καίδης Απόστολος 

 3.  Κατσίδης Ευστάθιος 

 4.  Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 5.  Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 6   Καραφουλίδης Ανέστης 
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 7   Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 8.   Βύρλιος Μάρκος 

 9 .  Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 10. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

     11. Σπενδαµίδης Γιώργος 

 12. Χαιτίδης Γεώργιος 

 13. Αριστερίδης Ιωάννης 

             Πτολεµαΐδα  14. Παπαοικονόµου Παντελής 

  Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού  15. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

            Συµβουλίου     16. Μπίγγας Στέφανος 

 17. Ανδρεάδης Κων/νος 

 18. Καραίσκος Γεώργιος       

 19. Μίχος Κωνσταντίνος         

 20. Απαζίδου Σοφία 

 21 Ανδρονικίδου Ιωάννα            

 Παντελής Πα̟αοικονόµου                 22. Χόλµπα Αντωνία 
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