
 ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ                Αριθμ. Απόφ.  59/2020    
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
Από το πρακτικό της 8ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεμαΐδα   σήμερα   28-05-2020    ημέρα  Πέμπτη    και  ώρα  18:00   
το Δημοτικό Συμβούλιο   συνήλθε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( σχετική η 
υπ’ αριθ. 18318/13-3-2020   εγκύκ ΥΠ ΕΣ)   ύστερα  από    την  υπ ’αριθ. 
9588/22-5-2020 πρόσκληση  του προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα  στον καθένα 
από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 στην οποία πρόσκληση περιεχόταν 
τα παρακάτω θέματα: 
………………………………………………………………………………………… 
 Έγκριση της χρήση του αρχείου των πολεοδομικών αδειών της ΥΔΟΜ 
Εορδαία  από το ΤΕΕ/ΤΜΔ  
…………………………………………………………………………………………. 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ    
1. Χαρακτσής Ιωάννης 
2. Ορφανίδης Δημήτρης 
3. Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης Δημήτρης 
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος 
6. Κεσκερίδης Χρήστος 
7. Αντωνιάδου Μαρία 
8. Τσεχελίδης Δημήτρης 
9. Κάλφας Παναγιώτης 
10. Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
11. Αντωνιάδης Κυριάκος 
12. Πράπα Αναστασία 
13. Φουρκιώτης Νικόλαος 
14. Τερζοπούλου Αθηνά 
15. Μίχος Κωνσταντίνος 
16. Σίσσιος Μιχάλης 
17. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
18. Δίκας Ιωάννης 
19. Τσάγια Ειρήνη 
20. Τραχανάς Δημήτρης 
21. Μπίγγας Στέφανος 
22. Κωτσίδης Στέφανος 
23. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
24. Μαυρίδου Μάρθα 
25. Σολαχίδου Βασιλική 

 
1. Τουρτούρης Αθανάσιος 
2. Ανδρονικίδου Ιωάννα  
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26. Μωυσιάδης Στυλιανός 
27. Καραβασίλης Ιωάννης 
28. Σπόντης Δημήτριος 
29. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
30. Παπαχρήστου Αναστάσιος 
31. Χόλμπα Αντωνία 

 
O   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………… 
  Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών  
……………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος διαβίβασε  με email στα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου την υπ’αριθ. 8811/20-5-2020 εισήγηση του τμήματος υπηρεσιών 
δόμησης της Δ/νσης Περιβάλλοντος καθαριότητας & ποιότητας ζωής  του Δήμου 
μας σχετικά με τη χορήγηση άδειας χρήσης του αρχείου  των αδειών δόμησης 
της Υ.ΔΟΜ. από το ΤΕΕ/ΤΔΜ. για έγκριση .και συγκεκριμένα αναφέρει ότι : 
Το ΤΕΕ/ΤΔΜ ανταποκρινόμενο  πλήρως στο ρόλο του ως τεχνικός σύμβουλος 
της πολιτείας και προκειμένου να βοηθήσει τόσο τους Δήμους της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας να εκσυγχρονιστούν, αλλά και τα μέλη του και τους πολίτες 
να έχουν άμεση , εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία των ΥΔΟΜ, 
αποφάσισε να υποβάλλει  πρόταση χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο υπηρεσίες και 
εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τίτλο πράξης  Δημιουργία βάσης 
δεδομένων αδειών δόμησης και ανάπτυξη διαδικτυακού πληροφοριακού 
συστήματος στη Δυτική Μακεδονία. 
Στόχος του παραπάνω έργου είναι η ψηφιοποίηση του αρχείου των οικοδομικών 
αδειών των ΥΔΟΜ Βοίου, Γρεβενών Καστοριάς, Φλώρινας και Εορδαίας και να 
δημιουργήσει διαδικτυακή πλατφόρμα για την ευκολότερη αναζήτηση αυτών και 
τη λήψη αποφάσεων. 
Οι προαναφερόμενες υπηρεσίες  Δόμησης μεταξύ αυτών και η ΥΔΟΜ του Δήμου 
μας , διαθέτουν στο αρχείο τους φακέλους των οικοδομικών αδειών σε ανάλογη 
μορφή  ενώ διαθέτουν  λογισμικό  ψηφιακής καταχώρησης , αναζήτησης και 
αστικοποίησης αυτών σε ψηφιακό χάρτη  
Ο συνολικός πρ/σμός του έργου αφορά αποκλειστικά τον πρ/σμό του ΤΕΕ/ΤΔΜ 
και ουδεμία οικονομική επιβάρυνση δεν υπάρχει για τους εξυπηρετούμενους 
Δήμους. Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης του έργου είναι δύο έτη. 
 
Η Υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση να επιτρέψει τη χρήση των οικοδομικών 
αδειών- αδειών δόμησης που διατηρεί στο αρχείο της, καθώς με την 
ψηφιοποίηση αυτών:  
. Θα επιτευχθεί η πλήρης διαφύλαξη του αρχείου της 
. Η διάθεση αντιγράφων θα γίνεται σε ψηφιακή μορφή χωρίς την προσωπική 
παρουσία των αιτούντων (πολίτες- μηχανικοί) 
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. Η παροχή ζητούμενων στοιχείων θα είναι άμεση εξοικονομώντας πολύτιμο 
χρόνο τόσο για τους αρμόδιους υπαλλήλους όσο και για τους ενδιαφερόμενους 
πολίτες και επαγγελματίες 
. Θα μειωθεί σημαντικά ο αποθηκευτικός χώρος που απαιτείται για την 
αρχειοθέτηση τους και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της 
μείωσης του όγκου του χαρτιού 
. Δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο 
. Προβλέπεται η επιτόπου εκπαίδευση των στελεχών του ΤΕΕ/ΤΔΜ και των 
ΥΔΟΜ για τη χρήση του συστήματος , ενώ θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο 
κατάλληλα εγχειρίδια χρηστών με οδηγίες χρήσης και περιήγησης  στην 
εφαρμογή, καθώς και εγχειρίδιο διαχειριστών με οδηγίες τεχνικής υποστήριξης 
σε online και επεξεργάσιμη μορφή  (html, doc,pdf). 
Προκειμένου να ολοκληρωθεί  η διαδικασία υποβολής της πρότασης 
χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας με τίτλο «Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» 
και τίτλο πράξης «Δημιουργία βάσης δεδομένων αδειών δόμησης και ανάπτυξη 
διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος στη Δυτική Μακεδονία» απαιτείται η 
έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Οι Δ.Σ. Τερζοπούλου, Μιχος, Σίσσιος, Ταιρίδης, Δίκας, Τσάγια Τραχανάς 
Μπίγγας και Κωτσίδης με σχετικό email ψήφησαν θετικά εφόσον είναι όλα 
σύννομα  
 
                                            Αριθμ. απόφ. 59/2020 
 
Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της υπηρεσίας μας, το έγγραφο του 
ΤΕΕ τμήματος Δυτικής Μακεδονίας και τα σχετικά email των ΔΣ επί του θέματος 
 
 
                                             Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
 
Εγκρίνει τη χρήση του αρχείου των πολεοδομικών αδειών της Υ.ΔΟΜ Εορδαίας 
, που περιλαμβάνει  το Δήμο Εορδαίας από το ΤΕΕ/ΤΔΜ, προκειμένου να 
υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα « 
Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης »  και τίτλο πράξης 
« Δημιουργία βάσης δεδομένων αδειών δόμησης και ανάπτυξης 
διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος στη Δυτική Μακεδονία » 
       
 

Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθμ. 59/2020  
……………………………………………………………………………………………… 
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Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 
Ο Δήμαρχος     Τα   Μέλη 

Παναγιώτης Πλακεντάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
                   Πτολεμαΐδα 

Ο Πρόεδρος 
Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης Δημήτρης 
Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης Δημήτρης 
Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης Δημήτρης 
Κάλφας Παναγιώτης 
Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Τερζοπούλου Αθηνά 
Μίχος Κωνσταντίνος 
Σίσσιος Μιχάλης 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
Δίκας Ιωάννης 
Τσάγια Ειρήνη 
Τραχανάς Δημήτρης 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
Κοκκινίδης Ευστάθιος  
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Μωυσιάδης Στυλιανός 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης Δημήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Παπαχρήστου Αναστάσιος 
Χόλμπα Αντωνία 
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