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∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
---------------------------------Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Α̟ό το ̟ρακτικό της 14ης
Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Εορδαίας.
Πτολεµαΐδα σήµερα 22- 9- 2016 ηµέρα Πέµ̟τη και ώρα 7
µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε για να συνεδριάσει το
∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την υ̟.αριθµ. 31922/16-9-2016
̟ρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Θεοδοσιάδη 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:
………………………………………………………………………………………..

Ορισµός δηµοτικού συµβούλου µε τον ανα̟ληρωτή του για τη
συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής καταλληλότητας ε̟ιλογής χώρου για την
ανέγερση διδακτηρίου καθώς και χώρων µετά κτιρίων
καταλλήλων για στέγαση σχολικών µονάδων.
……………………………………………………………………………
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Ιορδανίδης Φώτιο
Καίδης Απόστολος
Κατσίδης Ευστάθιος
Τσοκτουρίδης Ιωάννης
Θεοδοσιάδης Γεώργιος
Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης
Καραφουλίδης Ανέστης
Κάλφας Γεώργιος
Σιδηρόπουλος Κοσµάς
Σερσέµης Κωνσταντίνος
Παπάς Ευθύµιος
Κοκκινίδης Γεώργιος
Χαιτίδης Γεώργιος
Σπενδαµίδης Γεώργιος
Κύρκα Μαρία
Αριστερίδης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ
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Σίσσιος Μιχαήλ
Κατσίνας Χρήστος
Βύρλιος Μάρκος
Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
Καραϊσκος Γεώργιος
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Βρυζίδου Παρασκευή
Μπίγγας Στέφανος
Τσολακίδης Ισαάκ
Ανδρεάδης Κων/νος
Ασπράγκαθος Ιωάννης
Μίχος Κωνσταντίνος
Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
Ζαραφίδης ∆ηµήτρης
Απαζίδου Σοφία
Ανδρονικίδου Ιωάννα
Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία

O Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
0 ∆ήµαρχος κ. Σάββας Ζαµανίδης ήταν α̟ών
∆ηµαρχεύων ήταν ο Αντιδήµαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης
σύµφωνα µε την 704/4863/10-9-2014 Α̟όφαση ∆ηµάρχου
……………………………………………………………………………
Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,
Αγίου Χριστοφόρου
Βλάστης,
Ανατολικού , Πενταβρύσου,
Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , Κοµνηνών, Μεσόβουνου ,Προάστιο,
Πύργων, Φούφα , 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 στο Αντιδήµαρχο κ.
Κων/νο Πολυχρονίδη ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα
ηµερήσιας έθεσε υ̟όψη του σώµατος την υ̟’αριθ. 3648/25-8-2016
εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υ̟ηρεσιών του τµήµατος έργων το
̟εριεχόµενο της ο̟οίας έχει ως εξής :
Με το υ̟’αριθ. 3648/5-2-2016 έγγραφο του ∆/ντή του 11ου
∆ηµοτικού Σχολείου Πτολεµαΐδας διατυ̟ώνεται το αίτηµα για
αλλαγή χρήσης του υ̟όγειου και το χαρακτηρισµό του ως
γυµναστήριο.
Κατό̟ιν ε̟ικοινωνίας της υ̟ηρεσίας µας µε το τµήµα
Πολεοδοµίας του ∆ήµου Εορδαίας ενηµερωθήκαµε ̟ως είναι
δυνατή η αλλαγή χρήσης υ̟ογείου χώρου σε χώρο κύριας χρήσης
υ̟ό συγκεκριµένες ̟ροϋ̟οθέσεις.
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Οι ενέργειες ̟ου ̟ρέ̟ει να γίνουν είναι :
• Πρωτίστως α̟αιτείται ̟ιστο̟οιητικό καταλληλότητας του
χώρου για τη µετατρο̟ή του σε γυµναστήριο α̟ό την
αρµόδια ε̟ιτρο̟ή καταλληλότητας.
• Στη συνέχεια και εφόσον εκδοθεί το ανωτέρω ̟ιστο̟οιητικό
θα ̟ρέ̟ει να υ̟οβληθεί εκ νέου φάκελος στην ̟ολεοδοµία
µε όλες τις µελέτες ( αρχιτεκτονική, στατική ̟υρο̟ροστασίας
εγκαταστάσεων κ.λ̟. και εφόσον ̟ληρούνται οι
̟ροϋ̟οθέσεις να εκδοθεί νέα οικοδοµική άδεια στην ο̟οία
το υ̟όγειο θα χρησιµο̟οιείται ̟λέον ως κύριος χώρος (
γυµναστήριο )
Σύµφωνα µε την ̟αρ. 4 του άρθρου 94 στοιχείο 14 του Ν.
3852/2010 ό̟ως αυτή αντικαταστάθηκε α̟ό την ̟αρ. 12 του
άρθρου 8 του ν. 4071/2012 και συµ̟ληρώθηκε µε το άρθρο 44 του
Ν 4257/2014 ̟ροστέθηκε στη διαδικασία των ∆ήµων η εξής
αρµοδιότητα
« Η συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής καταλληλότητας και ε̟ιλογής
οικο̟έδου για την ανέγερση διδακτηρίου , καθώς και ε̟ιλογής
οικο̟έδου
µετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως
διδακτήριο. Η εκτίµησή της αξίας του οικο̟έδου γίνεται α̟ό την
ε̟ιτρο̟ή του άρθρου 186 του ν. 3463/2006. Τα ανωτέρω ισχύουν
και για µισθώσεις κτηρίων ̟ρος στέγαση σχολείων ̟ρωτοβάθµιάς
και δευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης α̟ό τους ∆ήµους..
Η ε̟ιτρο̟ή α̟οτελείται α̟ό
Α) Τον ∆/τη ̟ρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης του
Νοµού
Β) έναν εκ̟ρόσω̟ο µηχανικό ή αρχιτέκτονα
µηχανικό ή
το̟ογράφο µηχανικό του ΚΤΥΠ ΑΕ
Γ Έναν εκ̟ρόσω̟ο του οικείου ∆ήµου ή κοινότητας µε τον
ανα̟ληρωτή του ως µέλος
∆) έναν εκ̟ρόσω̟ο της υγειονοµικής υ̟ηρεσίας του νοµού µε
τον ανα̟ληρωτή του ως µέλος
Ε) έναν εκ̟ρόσω̟ο της οικείας ∆ηµόσιας οικονοµικής Υ̟ηρεσίας
µε τον ανα̟ληρωτή του ως µέλος
Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις και ̟ροκειµένου να ̟ροβούµε
στην συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής
θα ̟ρέ̟ει να ορίσουµε τον
εκ̟ρόσω̟ο του ∆ήµου µας ̟ροτείνοντας Τακτικό µέλος τον
∆ηµοτικό Σύµβουλο Ιορδανίδη Φώτη και ανα̟ληρωµατικό
µέλος τον Αριστερίδη
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Έργο της ε̟ιτρο̟ής θα είναι η εκτίµηση και έκδοση δια̟ιστωτικής
̟ράξης καταλληλότητας ή µη όσον αφορά τη χρήση του υ̟ογείου
του σχολικού κτιρίου ως γυµναστήριο και υ̟ό ̟οιες ̟ροϋ̟οθέσεις
ή βελτιώσεις του χώρου είναι ε̟ιτρε̟τή η ανωτέρω χρήση.
Αριθµ. α̟όφ. 223/2016
Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του τα ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει εκ̟ροσώ̟ους στην ε̟ιτρο̟ή για την καταλληλότητα και
ε̟ιλογή χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων , καθώς και χώρων
µετά κτηρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικής µονάδας στο
∆ήµο Εορδαίας τους δηµοτικούς συµβούλους κ.κ.
- Ιορδανίδη Φώτη Τακτικό µέλος
- Αριστερίδη Ιωάννη Ανα̟ληρωµατικό µέλος.

Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ. 223 /2016
……………………………………………………………………………
Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται
Ο ∆ήµαρχος
Σάββας Ζαµανίδης

Τα Μέλη
1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καίδης Απόστολος
3. Κατσίδης Ευστάθιος
4. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
5. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
7. Καραφουλίδης Ανέστης
8. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης
9. Σιδηρόπουλος Κοσµάς
10. Παπάς Ευθύµιος
11. Κάλφας Γεώργιος
12. Σερσέµης Κωνσταντίνος
13. Σπενδαµίδης Γεώργιος
14. Κοκκινίδης Γεώργιος
15. Αριστερίδης Ιωάννης
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Πτολεµαΐδα
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού
Συµβουλίου
Θεοδοσιάδης Γεώργιος
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Χαιτίδης Γεώργιος
Κύρκα Μαρία
Βρυζίδου Παρασκευή
Μπίγγας Στέφανος
Τσολακίδης Ισαάκ
Ασπράγκαθος Ιωάννης
Ανδρεάδης Κων/νος
Μίχος Κωνσταντίνος
Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
Ζαραφίδης ∆ηµήτρης
Απαζίδου Σοφία
Ανδρονικίδου Ιωάννα
Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία

