
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                             Αριθµ. Α̟όφ. 7/2019  
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 1ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα  28 -1-2019    ηµέρα  ∆ευτέρα    και  ώρα  
19:30 ̟.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε       το ∆ηµοτικό  
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  1481/23-1-2019   ̟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: 
      ……………………………………………………………………… 
Παραχώρηση κτιριακών εγκαταστάσεων του ∆ήµου Εορδαίας για 
τη στέγαση υ̟ηρεσιών της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Η̟είρου 
∆υτ. Μακεδονίας στην Πτολεµαΐδα. 
…………………………………………………………………………… 
      
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                      
                                                                                   

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

    15 Κύρκα Μαρία    
    16  Αριστερίδης Ιωάννης   

17 Παπαοικονόµου Παντελής 
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18 Βρυζίδου Παρασκευή  
19 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 
20 Τσολακίδης Ισαάκ 
21 Ανδρεάδης Κων/νος 
22 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
23 Μπίγγας Στέφανος 
24 Καραίσκος Γεώργιος       
25 Μίχος Κωνσταντίνος         
26 Απαζίδου Σοφία 
27 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  α̟οχωρεί  η  ∆Σ  Παρασκευή  Βρυζίδου 
…………………………………………………………………………….. 
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον ∆ηµοτικό 
Σύµβουλο κ. Ευστάθιο Κατσίδη ο ο̟οίος εισηγούµενος το 
̟αρα̟άνω θέµα ηµερήσιας διάταξης έθεσε αίτηµα της 
Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Η̟είρου – ∆υτικής Μακεδονίας  για 
̟αραχώρηση κτιριακών εγκαταστάσεων ̟ου ανήκουν και 
διαχειρίζεται ο ∆ήµος µε τον ανάλογο χώρο φύλαξης των 
υ̟ηρεσιακών οχηµάτων  ̟ροκειµένου να στεγασθούν υ̟ηρεσίες 
της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης . 
Με νεότερο αίτηµα τους µας υ̟οβάλουν κάτοψη των χώρων του 
κτίσµατος ( Ισόγειο & Ηµιώροφος ) ̟ου βρίσκεται στην Ε̟αρχιακή 
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οδό Πτολεµαΐδας – Ανατολικού δί̟λα α̟ό την Π.Υ Πτολεµαΐδας 
̟ρώην Αµαξοστάσιο του ∆ήµου . 

Λόγω του ότι ̟ροκύ̟τουν δυσλειτουργίες α̟ό την έλλειψη 
στέγασης των ολοένα και αυξανόµενων αναγκών των υ̟ηρεσιών 
της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης ̟ου ̟ρέ̟ει να εκ̟ροσω̟είται 
στην Πόλη της Πτολεµαΐδας αλλά και γενικότερα στην ̟εριοχή 
Εορδαίας ̟αρέχοντας ̟αράλληλα ̟οιοτικές υ̟ηρεσίες στους 
̟ολίτες  ̟ροτείνω την ικανο̟οίηση του αιτήµατος και την δωρεάν 
̟αραχώρηση των εν λόγω κτιρίων για είκοσι  ( 20) χρόνια.  

Οι εργασίες ε̟ισκευής και  συντήρησης του κτιρίου οι ο̟οίες 
α̟αιτούνται ̟ροκειµένου να γίνουν λειτουργικό θα καλυφθούν 
α̟ό την Α̟οκεντρωµένη. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 185 του Ν. 3463/06, µε α̟όφαση του 
δηµοτικού  συµβουλίου ε̟ιτρέ̟εται να ̟αραχωρείται δωρεάν η  
χρήση δηµοτικών ακινήτων στο ∆ηµόσιο ή σε νοµικά ̟ρόσω̟α 
δηµοσίου δικαίου,  για την αντιµετώ̟ιση έκτακτης και ε̟είγουσας 
ανάγκης. Η ̟αραχώρηση ανακαλείται µε όµοια  α̟όφαση, εφόσον 
οι λόγοι ̟ου την είχαν υ̟αγορεύσει έχουν εκλείψει. 

Οµοίως µε α̟όφαση του δηµοτικού συµβουλίου, ε̟ιτρέ̟εται 
να ̟αραχωρείται  δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νοµικά 
̟ρόσω̟α, ̟ου ασκούν α̟οκλειστικά και µόνο δραστηριότητα, η 
ο̟οία είναι κοινωφελής ή ̟ροάγει τα το̟ικά  συµφέροντα. 

Με α̟όφαση του ίδιου οργάνου ε̟ιτρέ̟εται να 
̟αραχωρούνται δωρεάν, κατά ̟λήρη  κυριότητα, δηµοτικά 
ακίνητα σε αθίγγανους και οµογενείς ̟ου εγκαθίστανται  στην 
Ελλάδα και οι ο̟οίοι έχουν ενταχθεί σε κρατικά ̟ρογράµµατα 
στεγαστικής α̟οκατάστασης  ή σε ̟ρογράµµατα ̟ου 
χρηµατοδοτούνται, καθ' οιονδή̟οτε τρό̟ο, α̟ό το κράτος. Η 
ανωτέρω ̟αραχώρηση συντελείτε υ̟ό τη διαλυτική αίρεση, ότι ε̟ί 
µία εικοσαετία, το  ̟αραχωρούµενο ακίνητο δεν θα ̟ωληθεί ή δεν 
θα εκµισθωθεί, µε εξαίρεση τη γονική ̟αροχή. Η σχετική α̟όφαση 
του δηµοτικού συµβουλίου α̟οτελεί τίτλο για τη µεταγραφή  στα 
βιβλία του οικείου υ̟οθηκοφυλακείου. 

Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να 
α̟οφασίσει σχετικά. 

 
Αριυθµ. Α̟όφ. 7/2019 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τον κ. Κατσίδη  και έλαβε 
υ̟όψη του 

• το άρθρο 185 του ν. 3463/06  

• την αριθ. 10007/24-1-2018 έγγραφο της Α̟οκεντρωµένης  µε 
την ο̟οία ζητείται α̟ό το ∆ήµο η δωρεάν ̟αραχώρηση του εν 
λόγω ακινήτου . 

  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Τη δωρεάν ̟αραχώρηση χρήσης για είκοσι  (20) χρόνια του 

∆ηµοτικού  ακινήτου ( Ισόγειο & Ηµιώροφος )  ̟ου βρίσκεται  

στην Ε̟αρχιακή οδό Πτολεµαΐδας Ανατολικού ̟λησίον της 

Π.Υ  στην Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση Η̟είρου – ∆υτικής 

Μακεδονίας για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών  των 

υ̟ηρεσιών της στην Πτολεµαΐδα. 

2. Οι εργασίες συντήρησης του κτιρίου οι ο̟οίες α̟αιτούνται 

̟ροκειµένου να γίνει λειτουργικό θα καλυφθούν α̟ό την 

Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση Η̟είρου – ∆υτικής Μακεδονίας. 

 
 
 
 

         Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.   7/2019  
…………………………………………………………………………… 

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 

ΑΔΑ: 7ΧΔΧΩΡ6-Β2Ξ



 6   Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 7   Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 8.   Βύρλιος Μάρκος 

 9 .  Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 10. Κάλφας Γεώργιος 

     11. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 12. Σπενδαµίδης Γιώργος  

 13. Κοκκινίδης Γεώργιος 

 14. Χαιτίδης Γεώργιος 

 15. Κύρκα Μαρία  

 16. Αριστερίδης Ιωάννης 

 17. Παπαοικονόµου Παντελής 

 18. Βρυζίδου Παρασκευή  

 19. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

 20. Τσολακίδης Ισαάκ 

 21 Ανδρεάδης Κων/νος 

             Πτολεµαΐδα  22. Ασπράγκαθος Ιωάννης 

  Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού  23. Μπίγγας Στέφανος 

            Συµβουλίου     24. Καραίσκος Γεώργιος       

             25. Μίχος Κωνσταντίνος         

 26. Απαζίδου Σοφία 

  Παντελής Πα̟αοικονόµου           27  Χόλµπα Αντωνία 
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