
   ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ                               Αριθμ. Απόφ.  110 / 2021 
---------------------------------- 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 24ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεμαΐδα  σήμερα  8-10-2021  ημέρα   Παρασκευή    και  ώρα  4:00 μ..μ.  το Δημοτικό 
Συμβούλιο  συνήλθε μετά  την  υπ. αριθμ.  21525/4-10-2021  πρόσκληση του Προέδρου κ. 
Ιωάννη Χαρακτσή δια ζώσης  ή με τηλεδιάσκεψη σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 74 
του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 Τ.Α)  Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΈΝΗΣ Ι»  , και του αρθ. 67 , 
παρ. 5 &167, παρ.1 του Ν3852/2010,  όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του 
άρθρου184, παρ.1 και παρ. 2 του Ν 4635/2019 και την Εγκ. 57/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-
08-2021 (ΑΔΑ: 6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ) του ΥΠ.ΕΣ.,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: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Καθορισμός αυτοτελών οικισμών του Δήμου Εορδαίας ενόψει της απογραφής 
πληθυσμού και κατοικιών έτους 2021. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
            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. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
16. Δίκας Ιωάννης 
17. Μίχος Κωνσταντίνος 
18. Μπίγγας Στέφανος 
19. Κωτσίδης Στέφανος 
20. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
21. Μαυρίδου Μάρθα 
22. Σολαχίδου Βασιλική 
23. Μωυσιάδης Στυλιανός 
24. Καραβασίλης Ιωάννης 
25. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
26. Σπόντης Δημήτριος  
27. Παπαχρήστου Αναστάσιος 
28. Χόλμπα Αντωνία 

 
 

1. Σίσσιος Μιχάλης 
2. Τουρτούρης Αθανάσιος 
3. Τσάγια Ειρήνη  
4. Τραχανάς Δημήτρης 
5. Ανδρονικίδου Ιωάννα 

 

ΑΔΑ: ΩΝΙ9ΩΡ6-ΤΥΧ



 
       O   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
  Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών  
………………………………………………………………………………………………………………. 
 Στη συνεδρίαση συμμετείχε και  ο  Πρόεδρος της  Κοινότητας   Πτολεμαΐδας κ. Νικολαιδης 
Ισαάκ  , ο Πρόεδρος κ. Μαυροπηγής κ. Καραγεωργίου  και ο Πρόεδρος κ. Πτελεώνα κ 
Τσαλκιτσιδης 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος τον λογω έδωσε στον  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ 

Φουρκιώτης Νικόλαος ο οποίος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ημερήσιας διάταξης  ανέφερε τα 

εξής: 

Ενόψει της γενικής απογραφής Κτιρίων και πληθυσμού –Κατοικιών έτους 2021 και της 

διαδικασίας καθορισμού Αυτοτελών Οικισμών των Δήμων η Γενικής Διεύθυνσης Στατιστικών, 

Περιφερειακής Υπηρεσίας Στατιστικής Κοζάνης με το υπ.αριθμ. 238/01/07/2021 έγγραφο μας 

ενημερώνει για τα κάτωθι : 

Στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών εργασιών των Γενικών Απογραφών ΚΠΚ , πέραν των 

άλλων εργασιών που απαιτούνται , είναι απαραίτητος ο καθορισμός των αυτοτελών οικισμών 

κάθε Δήμου , επειδή κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την απογραφή 2011 έως 

σήμερα, η πραγματική κατάσταση πολλών οικισμών μεταβλήθηκε, είτε γιατί δύο οικισμοί 

ενώθηκαν σε έναν ενιαίο συνέπεια ανεγέρσεως νέων κτιρίων στο μεταξύ τους χώρο , είτε γιατί 

δημιουργήθηκαν νέοι , είτε ακόμη γιατί καταστράφηκαν κάποιοι λόγω σεισμών ή 

κατολισθήσεων.  Για το σκοπό αυτό θα συγκροτηθούν οι Περιφερειακές Ομάδες Εργασίας 

(ΠΟΕ) οι οποίες θα εξετάσουν τις εισηγήσεις των Δήμων σύμφωνα με τον ορισμό του 

αυτοτελούς οικισμού και θα αποφανθούν ποιοι πληρούν ή όχι τα αναγκαία κριτήρια.  

 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 4772/2021, ως αυτοτελής οικισμός , αποκλειστικά για τις 

ανάγκες των Γενικών Απογραφών , ορίζεται ένα σύνολο κτιρίων τα οποία γειτονεύουν και 

απέχουν μεταξύ τους μέχρι διακόσια (200) μέτρα , εάν δεν υπάρχει εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως, 

και μέχρι χίλια (1000) μέτρα , εάν υπάρχει και περιλαμβάνουν τουλάχιστον δέκα (10) κατοικίες 

νοικοκυριών ή μία (1) συλλογική κατοικία ή κατοικίες νοικοκυριών και συλλογικές κατοικίες ,στις 

οποίες μπορούν να κατοικίσουν κανονικά τουλάχιστον πενήντα (50) άτομα, ανεξάρτητα εάν 

αυτά κατοικούν όλο το έτος ή ορισμένη εποχή. Ως αυτοτελείς οικισμοί ορίζονται και οι 

μικρονησίδες , ανεξάρτητα από τις ανωτέρω προϋποθέσεις.  

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας η αρμόδια ΠΟΕ θα παραδώσει μέσω του Προέδρου της ,ένα 

Φύλλο Αυτοτελούς Οικισμού  (ΦΑΟ)  του Δήμου σας , όπου θα αναγράφονται οι οικισμοί κατά 

Κοινότητα και Δημοτική Ενότητα με τις μεταβολές που έχουν επέλθει έως 31η  Δεκεμβρίου 2020, 

καθώς και την σχετική ενημερωτική εγκύκλιο.  

ΑΔΑ: ΩΝΙ9ΩΡ6-ΤΥΧ



Στην συνέχεια θα πρέπει να συγκαλέσετε το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να καταγράψετε 

σε σχετική απόφαση τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει από την Απογραφή Πληθυσμού - 

Κατοίκων έτους 2011 (συγχωνεύσεις , καταργήσεις , αναγνωρίσεις νέων οικισμών κλπ) στους 

οικισμούς της περιοχής σας και να την αποστείλετε στον Πρόεδρο της ΠΟΕ εντός της 

προθεσμίας που θα τεθεί. 

Ακολούθως ο Πρόεδρος και ο μηχανικός της θα διενεργήσουν αυτοψίες στους οικισμούς στους 

οποίους έχουν επέλθει μεταβολές σύμφωνα με την απόφαση σας . Επίσης αυτοψίες μπορούν 

να διενεργηθούν και σε οικισμούς που έχουν υποπέσει στην αντίληψη του Προέδρου της ΠΟΕ 

ότι έχουν υποστεί μεταβολή και δεν έχουν προταθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

Μετά τις αυτοψίες ο Πρόεδρος της ΠΟΕ θα συγκαλέσει σύσκεψη των μελών της ΠΟΕ και θα 

θέσει υπόψη τους την απόφαση του Δημοτικού σας Συμβουλίου  και τις εκθέσεις αυτοψίας του 

μηχανικού , προκειμένου να συζητηθούν οι  μεταβολές. 

Τέλος ο Πρόεδρος της ΠΟΕ θα σας αποστείλει  με διαβιβαστικό , ένα αντίγραφο ΦΑΟ με τα 

πρακτικά της ΠΟΕ. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η απόφαση θα εκδίδεται και θα αποστέλλεται στον Πρόεδρο της 

ΠΟΕ και στις περιπτώσεις που δεν έχουν επέλθει μεταβολές με την επισήμανση «καμία 

μεταβολή». 

Επίσης  ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ Φουρκιώτης Νικόλαος πρόσθεσε  πως , 

σύμφωνα με το φύλλο Αυτοτελών Οικισμών Δήμου Εορδαίας της Στατιστικής Υπηρεσίας δεν 

έχουμε διαφοροποίηση των Οικισμών για το έτος 2021 κα την επακόλουθη απογραφή.  

Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο Κόμανος (14040106), παρότι έχει απαλλοτριωθεί από τη ΔΕΗ και η 

μετεγκατάστασή του βρίσκεται σε εξέλιξη, εντούτοις είναι αναγκαία η απογραφή του. Το ίδιο 

ισχύει και για την κοινότητα Μαυροπηγής (14040107). 

Ακόμη απουσιάζει από τι φύλλο Αυτοτελών Οικισμών Δήμου Εορδαίας το Ξενοδοχείο 

«ΙΩΑΝΝΟΥ  RESORT» και θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε καθώς θα πρέπει επίσης να 

υπάρξει επισήμανση σχετικά με το ξενοδοχείο «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ» το οποίο τελεί εκτός 

λειτουργίας.  

Έπειτα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να ψηφίσει σχετικά. 
 
                                                       Αριθμ. Απόφ.    110/2021 
 
Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του το υπ.αριθμ. 238/01/07/2021 έγγραφο της  Γενικής Διεύθυνσης 
Στατιστικών, Περιφερειακής Υπηρεσίας Στατιστικής Κοζάνης καθώς και την εισήγηση του 
Αντιδημάρχου 
 
                                                       Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

ΑΔΑ: ΩΝΙ9ΩΡ6-ΤΥΧ



 
1. Εγκρίνει  το φύλλο Αυτοτελών Οικισμών Δήμου Εορδαίας της Στατιστικής Υπηρεσίας με 

την επισήμανση-  χωρίς  καμία μεταβολή - από την Απογραφή Πληθυσμού - Κατοίκων 

έτους 2011 (συγχωνεύσεις , καταργήσεις , αναγνωρίσεις νέων οικισμών κλπ) 

προκειμένου να συνεχίσει  η εν λόγω διαδικασία.  

2. Η απόφαση θα αποσταλεί  στον Πρόεδρο της ΠΟΕ προκειμένου να συνεχίσει  η εν 

λόγω διαδικασία με την επισήμανση να  προσθέτει στο φύλλο Αυτοτελών Οικισμών 

Δήμου  Εορδαίας  το  Ξενοδοχείο «ΙΩΑΝΝΟΥ  RESORT» και η παύση λειτουργιάς του 

ξενοδοχείου «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ»  

                                  Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθμ.  110/2021 
…………………………………………………………………………………………………………… 
                   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 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
Δίκας Ιωάννης 
Μίχος Κωνσταντίνος 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
Κοκκινίδης Ευστάθιος 
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Μωυσιάδης Στυλιανός 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης Δημήτριος 
Παπαχρήστου Αναστάσιος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Χόλμπα Αντωνία 
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