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∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
---------------------------------Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Α̟ό το ̟ρακτικό της 12ης
Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Εορδαίας.
Πτολεµαΐδα σήµερα 17- 7- 2017
ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 7:00 µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο µετά την υ̟. αριθµ. 23916/11-7-2017 ̟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:
………………………………………………………………………………………..

Παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου στέγασης του Κέντρου
∆ιηµέρευσης-Ηµερήσιας Φροντίδας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες
και Στέγης Υ̟οστηριζόµενης ∆ιαβίωσης Ατόµων µε Νοητική
Υστέρηση στην ΚΕ∆Ε ως φορέας διαχείρισης των δοµών αυτών.
……………………………………………………………………………
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
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Ιορδανίδης Φώτιος
Κατσίδης Ευστάθιος
Θεοδοσιάδης Γεώργιος
Καραφουλίδης Ανέστης
Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης
Σιδηρόπουλος Κοσµάς
Παπάς Ευθύµιος
Κάλφας Γεώργιος
Σερσέµης Κωνσταντίνος
Κοκκινίδης Γεώργιος
Αριστερίδης Ιωάννης
Χαιτίδης Γεώργιος
Κύρκα Μαρία
Παπαοικονόµου Παντελής
Βρυζίδου Παρασκευή
Μπίγγας Στέφανος
Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
Τσολακίδης Ισαάκ

ΑΠΟΝΤΕΣ
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Σίσσιος Μιχάλης
Σπενδαµίδης Γεώργιος
Τσοκτουρίδης Ιωάννης
Καίδης Απόστολος
Πολυχρονίδης Κων/νος
Βύρλιος Μάρκος
Ανδρεάδης Κων/νος
Ασπράγκαθος Ιωάννης
Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
Ζαραφίδης ∆ηµήτριος
Χόλµπα Αντωνία
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Καραίσκος Γεώργιος
Μίχος Κωνσταντίνος
Απαζίδου Σοφία
Ανδρονικίδου Ιωάννα

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 .
……………………………………………………………………………….
Εδώ α̟οχωρεί ο ∆.Σ . Σιδηρό̟ουλος Σοφοκλής
……………………………………………………………………………
Στη συνέχεια το λόγο ̟ήρε Ο ∆ήµαρχος Σάββας Ζαµανίδης ο ο̟οίος
εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα ηµερήσιας διάταξης ανέφερε ότι :
Η Ειδική Υ̟ηρεσία ∆ιαχείρισης της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας
εξέδωσε την µε ΑΠ : 40/1205/03-04-2017 ̟ρόσκληση µε τίτλο :« ∆ράσεις
ανά̟τυξης και αναβάθµισης κοινωνικών υ̟οδοµών» για υ̟οβολή
̟ροτάσεων στο ΕΠ της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 2014-2020 στον
Άξονα Προτεραιότητας 9 : «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
κατα̟ολέµησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης » στην ε̟ενδυτική
̟ροτεραιότητα 9a ̟ου συγχρηµατοδοτείται α̟ό το Ευρω̟αϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανά̟τυξης (ΕΤΠΑ).
Στα ̟λαίσια της άνω ̟ρόσκλησης ο ∆ήµος Εορδαίας υ̟έβαλε ̟ρόταση
χρηµατοδότησης του έργου µε τίτλο ‘‘Κατασκευή χώρων Κέντρου
∆ιηµέρευσης-Ηµερήσιας Φροντίδας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες και
Στέγης Υ̟οστηριζόµενης ∆ιαβίωσης Ατόµων µε Νοητική Υστέρηση στο
∆ήµο Εορδαίας ‘’ σύµφωνα µε την υ̟’αριθµ. 127/2017 ̟ρογενέστερη
Α̟όφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε συνολικό Π/Υ 3.712.877,48 ευρώ
(συµ̟εριλαµβανόµενου ΦΠΑ 24%) .
Στις υ̟ό ανακατασκευή (µε την εν λόγω ̟ράξη ) αυτές κτιριακές
εγκαταστάσεις θα στεγαστούν οι ̟αρακάτω δοµές:
•

ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥ∆) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ
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•

ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ (Κ∆ΗΦ)
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΈΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Στην εν λόγω ̟ρόταση φορέας υλο̟οίησης, εκτέλεσης και κατασκευής του
έργου σε ̟ερί̟τωση ̟ου ενταχθεί θα είναι ο ∆ήµος Εορδαίας ,ενώ φορέας
διαχείρισης-λειτουργίας των ως άνω δοµών θα είναι η Κοινωφελής
Ε̟ιχείρηση του ∆ήµου Εορδαίας (Κ.Ε.∆.Ε.) δεδοµένου ότι η λειτουργία των
δοµών συνάδει µε τον σκο̟ό της και τη λειτουργία της ως Ν.Π.Ι.∆. Εξ αυτής
της αρµοδιότητας η ως άνω ∆ηµοτική Ε̟ιχείρηση διενήργησε κατά την
υ̟οβολή της ̟ρότασης όλες τις α̟αιτούµενες διαδικασίες για την έκδοση
άδειας ίδρυσης των ως άνω δοµών στις αρµόδιες ε̟ιτρο̟ές της ∆ιεύθυνσης
∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας υ̟οβάλλοντας
σχετικό φάκελο .
Προκειµένου να εκδοθεί άδειας ίδρυσης του Κ∆ΗΦ Ατόµων µε νοητική
υστέρηση και κινητικές ανα̟ηρίες α̟ό την αρµόδια ∆ιεύθυνση Υγείας της
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας τίθεται ως ̟ροα̟αιτούµενο η ̟αραχώρηση
της χρήσης της κτιριακής εγκατάστασης στη ∆ηµοτική Ε̟ιχείρηση ως φορέα
διαχείρισης.
Η ιδιοκτησία του ∆ήµου ε̟ί του ακινήτου ε̟ί του ο̟οίου κείται το εν λόγω
κτίριο ̟ου θα ανακατασκευαστεί ̟ροκειµένου να στεγαστούν οι ως άνω
δοµές ̟ροκύ̟τει α̟ό το 271127701001/0/0 ΚΑΕΚ του Κτηµατολογίου ενώ
έχει εκδοθεί και η υ̟’ αριθµ. 14/2017 Αδεια ∆όµησης.
Ως εκ τούτου, ̟ροκύ̟τει ανάγκη να ̟αραχωρηθεί η χρήση άνευ
ανταλλάγµατος του εν λόγω κτιρίου συνολικής έκτασης ̟ερί τα 1.450 τ.µ. ̟ου
βρίσκεται σε ακίνητο ̟ου κείται στην εκτός σχεδίου ̟εριοχή «ΚΟΥΡΙ» της
̟όλης της Πτολεµαΐδας σε α̟όσταση 3.500,00 µ βόρεια-δυτικά του κέντρου
της ̟όλης της Πτολεµαΐδας και στο νότιο άκρο του Μ̟οδοσάκειου
Νοσοκοµείου, στην ΚΕ∆Ε ̟ροκειµένου ως φορέας διαχείρισης να µ̟ορέσει
να το χρησιµο̟οιήσει για τις α̟οκλειστικά και µόνο για τις ανάγκες των ως
άνω δοµών.
Η ̟αραχώρηση αυτή θα διενεργηθεί σύµφωνα µε όσα διαλαµβάνουν οι
διατάξεις της ̟αρ. 2 του άρθρου 185 του Ν.3463/2006.
Ο ∆ήµος Εορδαίας ̟αραχωρεί τη χρήση του εν λόγω κτιρίου για λόγους
κοινωνικού συµφέροντος και ̟ροαγωγής των το̟ικών συµφερόντων οι
ο̟οίοι τεκµαίρονται δεδοµένου ότι οι εν λόγω δοµές θα λύσουν ένα χρόνιο
αίτηµα καθόσον ,η αναγκαιότητα της ανέγερσης τους κρίνεται ε̟ιβεβληµένη,
λόγω της ανυ̟αρξίας αντίστοιχων, οι ο̟οίες σε συνδυασµό µε την αυξηµένη
ζήτηση για εκ̟αίδευση και α̟ασχόληση ατόµων µε νοητική υστέρηση
καθιστούν α̟ολύτως αναγκαία τη δηµιουργία τους ̟ρος την κατεύθυνση της
εξάλειψης του κοινωνικού α̟οκλεισµού αυτών
Ε̟ι̟λέον, ο ∆ήµος Εορδαίας διατηρεί κάθε δικαίωµα ̟ου α̟ορρέει α̟ό την
κυριότητα του ακινήτου και του ̟αρακολουθήµατος αυτού και σε ̟ερί̟τωση
̟ου εκλείψουν οι λόγοι κοινωνικού συµφέροντος της ̟αραχώρησης ,αυτή θα
ανακληθεί αυτοδίκαια .
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Λήψη α̟όφασης
Για όλους αυτούς τους λόγους θα ̟ρέ̟ει
να ληφθεί α̟όφαση για την δωρεά ̟αραχώρηση της χρήσης α̟ό το ∆ήµο
Εορδαίας στην ΚΕ∆Ε των κτιριακών εγκαταστάσεων στις ο̟οίες αφού
ανακατασκευαστούν θα στεγαστούν οι :
ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥ∆) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ
• ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ (Κ∆ΗΦ)
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΈΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Οι κτιριακές αυτές είναι συνολικής έκτασης ̟ερί τα 1.450 τ.µ. και βρίσκονται
σε ακίνητο ̟ου κείται στην εκτός σχεδίου ̟εριοχή «ΚΟΥΡΙ» της ̟όλης της
Πτολεµαΐδας σε α̟όσταση 3.500,00 µ βόρεια-δυτικά του κέντρου της ̟όλης
της Πτολεµαΐδας και στο νότιο άκρο του Μ̟οδοσάκειου Νοσοκοµείου
σύµφωνα µε όσα α̟ορρέουν α̟ό τη µέλετη , την άδεια δόµησης και τα
̟αραστατικά έγγραφα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
Η ̟αραχώρηση της χρήσης στην ΚΕ∆Ε θα γίνει ανευ ανταλλάγµατος για
λόγους ̟ροαγωγής κοινωνικών συµφερόντων και για όσο χρονικό διάστηµα
υφίστανται οι λόγοι αυτοί δεδοµένου ότι η εν λόγω κοινωφελής ε̟ιχείρηση
καθίσταται φορέας διαχείρισης των ως άνω δοµών .
ο ∆ήµος Εορδαίας διατηρεί κάθε δικαίωµα ̟ου α̟ορρέει α̟ό την κυριότητα
του ακινήτου και του ̟αρακολουθήµατος αυτού και σε ̟ερί̟τωση ̟ου
εκλείψουν οι λόγοι κοινωνικού συµφέροντος της ̟αραχώρησης ,αυτή θα
ανακληθεί αυτοδίκαια .
Η ΚΕ∆Ε έχει υ̟οχρέωση να χρησιµο̟οιεί τις κτιριακές εγκαταστάσεις µόνο
για τις ανάγκες των ως άνω δοµών ενώ α̟αγορεύεται ο̟οιαδή̟οτε άλλη
χρήση εκφεύγει αυτού του σκο̟ού .
Να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος να ̟ροβεί σε κάθε α̟αιτούµενη για την
δωρεάν ̟αραχώρηση της χρήσης ενέργεια .
Ε̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει σχετικά.
•

Αριθµ. α̟όφ.204/2017

Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την ∆ωρεάν ̟αραχώρηση της χρήσης α̟ό το ∆ήµο Εορδαίας στην ΚΕ∆Ε
των

̟αρακάτω

κτιριακών

εγκαταστάσεων

ανακατασκευαστούν θα στεγαστούν οι :

στις

ο̟οίες

αφού
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•
•

ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥ∆) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ (Κ∆ΗΦ)
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΈΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Οι κτιριακές αυτέςψ χ συνολικής έκτασης ̟ερί τα 1.450 τ.µ. και
βρίσκονται σε ακίνητο ̟ου κείται στην εκτός σχεδίου ̟εριοχή
«ΚΟΥΡΙ» της ̟όλης της Πτολεµαΐδας σε α̟όσταση 3.500,00 µ
βόρεια-δυτικά του κέντρου της ̟όλης της Πτολεµαΐδας και στο
νότιο άκρο του Μ̟οδοσάκειου Νοσοκοµείου σύµφωνα µε όσα
α̟ορρέουν α̟ό τη µέλετη , την άδεια δόµησης και τα ̟αραστατικά
έγγραφα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
Η ̟αραχώρηση της χρήσης στην ΚΕ∆Ε θα γίνει ανευ
ανταλλάγµατος για λόγους ̟ροαγωγής κοινωνικών συµφερόντων
και για όσο χρονικό διάστηµα υφίστανται οι λόγοι αυτοί
δεδοµένου ότι η εν λόγω κοινωφελής ε̟ιχείρηση καθίσταται
φορέας διαχείρισης των ως άνω δοµών .
ο ∆ήµος Εορδαίας διατηρεί κάθε δικαίωµα ̟ου α̟ορρέει α̟ό την
κυριότητα του ακινήτου και του ̟αρακολουθήµατος αυτού και σε
̟ερί̟τωση ̟ου εκλείψουν οι λόγοι κοινωνικού συµφέροντος της
̟αραχώρησης ,αυτή θα ανακληθεί αυτοδίκαια .
Η ΚΕ∆Ε έχει υ̟οχρέωση να χρησιµο̟οιεί τις κτιριακές
εγκαταστάσεις µόνο για τις ανάγκες των ως άνω δοµών ενώ
α̟αγορεύεται ο̟οιαδή̟οτε άλλη χρήση εκφεύγει αυτού του
σκο̟ού .
2. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Σάββα Ζαµανίδη να ̟ροβεί σε κάθε
α̟αιτούµενη για την δωρεάν ̟αραχώρηση της χρήσης ενέργεια .

Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ. 204 /2017
……………………………………………………………………………
Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται
Ο ∆ήµαρχος

Τα Μέλη

Σάββας Ζαµανίδης
1
2
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Ιορδανίδης Φώτιος
Κατσίδης Ευστάθιος
Θεοδοσιάδης Γεώργιος
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Πτολεµαΐδα
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού
Συµβουλίου

Παπαοικονόµου Παντελής
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Καραφουλίδης Ανέστης
Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης
Σιδηρόπουλος Κοσµάς
Παπάς Ευθύµιος
Κάλφας Γεώργιος
Σερσέµης Κωνσταντίνος
Κοκκινίδης Γεώργιος
Αριστερίδης Ιωάννης
Χαιτίδης Γεώργιος
Κύρκα Μαρία
Παπαοικονόµου Παντελής
Βρυζίδου Παρασκευή
Μπίγγας Στέφανος
Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
Τσολακίδης Ισαάκ
Καραίσκος Γεώργιος
Μίχος Κωνσταντίνος
Απαζίδου Σοφία
Ανδρονικίδου Ιωάννα

