
 ∆ΗΜΟΣ  ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ    Αριθµ. Απόφ.  78   /2020 
---------------------------------- 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 9ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεµαΐδα   σήµερα   18-06-2020    ηµέρα  Πέµπτη    και  ώρα  18:00   
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο   συνήλθε δια ζώσης ( κεκλεισµένων των θυρών ) 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, της υπ’ αριθ. ΚΥΑ 
30612/16-5-20, της ΚΥΑ 32009/23-5-20 καθώς και την 163/29-5-2020 εγκυκλίους 
του Υπ Εσωτερικών,  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα µετά  την  υπ. αριθµ.  11238/11-
6-2020  πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη Χαρακτσή η οποία επιδόθηκε στον 
καθένα από τους συµβούλους χωριστά επίσης και στον κ. ∆ήµαρχο, και  
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 στην οποία 
πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέµατα: 
 
………………………………………………………………………………………… 

Εκµίσθωση εκτάσεων στην ΤΚ Ερµακιάς για  ίδρυση  σταυλικών 
εγκαταστάσεων µε την κατασκευή ̟ρόχειρων καταλυµάτων. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ    
1. Χαρακτσής Ιωάννης 
2. Ορφανίδης ∆ηµήτρης 
3. Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης ∆ηµήτρης 
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος 
6. Κεσκερίδης Χρήστος 
7. Αντωνιάδου Μαρία 
8. Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 
9. Κάλφας Παναγιώτης 
10. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
11. Αντωνιάδης Κυριάκος 
12. Πράπα Αναστασία 
13. Φουρκιώτης Νικόλαος 
14. Μίχος Κωνσταντίνος 
15. Σίσσιος Μιχάλης 
16. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
17. ∆ίκας Ιωάννης 
18. Τσάγια Ειρήνη 
19. Τραχανάς ∆ηµήτρης 
20. Μπίγγας Στέφανος 
21. Κωτσίδης Στέφανος 

 
1. Τερζοπούλου Αθηνά 
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22. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
23. Μαυρίδου Μάρθα 
24. Σολαχίδου Βασιλική 
25. Τουρτούρης Αθανάσιος 
26. Μωυσιάδης Στυλιανός 
27. Καραβασίλης Ιωάννης 
28. Σπόντης ∆ηµήτριος 
29. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
30. Παπαχρήστου Αναστάσιος 
31. Χόλµπα Αντωνία 
32. Ανδρονικίδου Ιωάννα 

 
 
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………… 
  Ο ∆ήµαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών  
……………………………………………………………………………………………… 
Οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων, Πτολεµαΐδας,  Ανατολικού , προσκλήθηκαν 
και παρίσταντο στη συνεδρίαση . 
………………………………………………………………………………………………. 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήµαρχο κ. Νικόλαο 
Φουρκιώτη ο οποίος εισηγούµενος το παραπάνω θέµα ηµερήσιας διάταξης  έθεσε 
υπόψη του συµβουλίου την υπ’αριθ. 4790/25-2-2020 εισήγηση της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Ποιότητας ζωής η οποία έχει ως εξής : 
 Σας αποστέλλουµε την σχετική αίτηση µε το συνηµµένο Τοπογραφικό του 
Μηχανικού κ. Καραβόλτσιου Εµµανουήλ, µε την οποία ο κ. Αντωνίου ∆ηµήτριος 
αιτείται την παραχώρηση της κυριότητας έκτασης 6.000 τ.µ. από το υπ’ αριθ. 5 
χερσολίβαδο  αγροκτήµατος Ερµακιάς ιδιοκτησίας ∆ήµου Εορδαίας σύµφωνα µε 
την υπα΄ριθ. ∆Γ2211/16-2-1987 απόφαση Νοµάρχη Κοζάνης. 
Σας γνωρίζουµε σχετικά ότι : 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 η εκποίηση των 
δηµοτικών ακινήτων επιτρέπεται µόνο για ωφέλεια του ∆ήµου και µέσω της 
διαδικασίας διενέργειας  δηµοπρασίας. 

2. Για µόνιµες σταυλικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται οικοδοµική 
άδεια θα πρέπει η παραχωρούµενη έκταση να είναι άρτια και οικοδοµήσιµη 
κατά κανόνα , δηλαδή να πληροί τα παρακάτω  
Όροι δόµησης κατά κανόνα ( άρθρο 1) 
Ελάχιστο εµβαδόν   4.000 τ.µ. 
Ελάχιστο  πρόσωπο 25.τ.µ. σε εγκεκριµένη οδό. 

3. Η αιτούµενη προς παραχώρηση έκταση 6.000 τ.µ. όπως αποτυπώνεται στο 
Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα του ιδιώτη Μηχανικού Καραβόλτσιου Εµµανουήλ 
είναι µη  άρτια και κη οικοδοµήσιµη, διότι δεν έχει πρόσωπο 25 τ.µ. σε 
αναγνωρισµένη οδό , ούτε οπότε δεν µπορεί να χορηγηθεί οικοδοµική άδεια 
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Κατά την άποψη  της υπηρεσίας µας η υπόψη έκταση µπορεί να εκµισθωθεί , 
δεδοµένου ότι υπάρχουν οι απαιτούµενες αποφάσεις της Οικονοµικής 
Υπηρεσίας όπως αναφέρεται στο λεκτικό της υπ’αριθ. 2/2020 απόφασης του 
συµβουλίου Ερµακιάς. 
Επιπλέον τα πρόχειρα καταλύµατα ζώων διέπονται από τις διατάξεις  του Ν. 
4056/12  και δεν απαιτείται  η έκδοση οικοδοµικής άδειας . Συνεπώς στο 
αιτούµενο ακίνητο µπορεί να κατασκευασθεί µόνο πρόχειρο κατάλυµα  ζώων. 
Επισηµαίνουµε ότι η αδειοδοτούσα αρχή για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις  
είναι η ∆/νση  Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Κοζάνης και εφόσον 
εκµισθωθεί η έκταση ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να ακολουθήσει την 
διαδικασία  αδειοδότησης του πρόχειρου καταλύµατός του. 
Παρακαλούµε για δική σας απόφαση. 
Η Τοπική Κοινότητα Ερµακιάς µε την 2/2020 Απόφαση συναινεί στην νέα 
παραχώρηση . 
Έπειτα από τα παραπάνω προτείνεται η εν λόγω εκµίσθωση για την δηµιουργία 
πρόχειρων καταλυµάτων µε διάρκεια 25 ετών. 
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 178- 199 του ∆ΚΚ και του 
Π∆ 270/81  Το κατώτατο όριο του µισθώµατος καθώς και οι   λοιποί όροι της 
∆ηµοπρασίας θα καθορισθούν µε απόφαση της   οικονοµικής επιτροπής . 

 
                                       Αριθµ. απόφ. 76/2020 
 
Το ∆Σ αφού άκουσε αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας τις 
διατάξεις του Ν. 4056/12, τις διατάξεις των άρθρων 178- 199 του Ν. 3463/2006 , 
το Π∆ 270/81  την 2/2020 Απόφαση της Κοινότητας Ερµακιάς  
 
                                           Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
 

1. Εγκρίνει την εκµίσθωση µέσω δηµοπρασίας δηµοτικής έκτασης  6.000 
τ.µ. µε τα στοιχεία  Α-Β-Γ-∆-Ε-Ζ-Η-Θ-Α τµήµατος του  υπ’ αριθ. 5 
τεµαχίου της ΤΚ Ερµακιάς όπως φαίνεται στο συνηµµένο τοπογραφικό 
∆ιάγραµµα   µε σκοπό την ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών  
µονάδων   µε την κατασκευή πρόχειρων καταλυµάτων  

2. Καθορίζει ότι η εκµίσθωση της ανωτέρω έκτασης θα γίνει µε φανερή 
προφορική πλειοδοτική  δηµοπρασία σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 195  του ∆ΚΚ και του Π∆ 270/81  

3. Ορίζει τη διάρκεια της µίσθωσης  σε είκοσι πέντε έτη . 
4. Το κατώτατο όριο του µισθώµατος καθώς και οι λοιποί όροι της 

διακήρυξης της δηµοπρασίας θα καθορισθούν µε απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής. 

5. Εφόσον εκµισθωθεί η έκταση ο ενδιαφερόµενος θα ακολουθήσει  την 
διαδικασία αδειοδότησης του πρόχειρου καταλύµατος του  
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Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθµ. 78/2020  
……………………………………………………………………………………………… 

Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 
Ο ∆ήµαρχος     Τα   Μέλη 

Παναγιώτης Πλακεντάς 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
                   Πτολεµαΐδα 

Ο Πρόεδρος 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
 

 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης ∆ηµήτρης 
Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης ∆ηµήτρης 
Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 
Κάλφας Παναγιώτης 
Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Μίχος Κωνσταντίνος 
Σίσσιος Μιχάλης 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
∆ίκας Ιωάννης 
Τσάγια Ειρήνη 
Τραχανάς ∆ηµήτρης 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
Κοκκινίδης Ευστάθιος  
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Τουρτούρης Αθανάσιος 
Μωυσιάδης Στυλιανός 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης ∆ηµήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Παπαχρήστου Αναστάσιος 
Χόλµπα Αντωνία 
Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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