
   ∆ΗΜΟΣ  ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                               Αριθµ. Απόφ.90  / 2021 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 20ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεµαΐδα  σήµερα  28-7-2021  ηµέρα   Τετάρτη     και  ώρα  6:00 µ..µ.  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  συνήλθε µετά  την  υπ. αριθµ.  15857/23-7-2021  πρόσκληση του Προέδρου κ. 
Ιωάννη Χαρακτσή µε Τηλεδιάσκεψη µέσω  e presence.gov.gr σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 67  του Ν. 3852/2010  , όπως αυτό αντικαταστάθηκε  µε το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 
σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 10 της πράξης Νοµοθετικού περιεχοµένου ,  τις υπ’ 
αριθ. 18318/13-3-20 & 33282/29-5-2020  και αριθ. 40 /20 εγκύκλιους του ΥΠ ΕΣ. , 32009/23-5-
20 , καθώς και την υπ’ αριθ. Απόφαση ∆1α. 63548/7-10-2020 µε τα παρακάτω θέµατα: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 Υποβολή αιτήµατος στον ΟΑΕ∆ για απόδοση καταστηµάτων και αιθουσών 
συγκέντρωσης  που βρίσκονται σε οικισµούς καταργηθέντος ΟΕΚ  στο ∆ήµο Εορδαίας  
………………………………………………………………………………………………………………. 
             
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ    
 
1.  Χαρακτσής Ιωάννης 
2.  Ορφανίδης ∆ηµήτρης 
3.  Καρακασίδης ∆ηµήτρης 
4.  Λόφτσαλης Αναστάσιος  
5.  Κεσκερίδης Χρήστος 
6.  Αντωνιάδου Μαρία 
7.  Τσεχελίδης ∆ηµητριος 
8.  Κάλφας Παναγιώτης 
9. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
10. Αντωνιάδης Κυριάκος 
11. Φουρκιώτης Νικόλαος 
12. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
13. Τραχανάς ∆ηµήτριος 
14. Μπίγγας Στέφανος 
15. Μαυρίδου Μάρθα 
16. Σολαχίδου Βασιλική 
17. Τουρτούρης Αθανάσιος 
18. Καραβασίλης Ιωάννης 
19. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
20. Χόλµπα Αντωνία 
 
 

 
1. Καιδου Αννα 
2. Πράπα Αναστασία 
3. Τερζοπούλου Αθηνά 
4. Μιχος Κων/νος 
5. Σισσιος Μιχάλης 
6. ∆ίκας Ιωάννης 
7. Τσάγια Ειρήνη  
8. Κωτσίδης Στέφανος 
9. Κοκκινίδης Ευστάθιος 
10. Μωυσιάδης Στυλιανός 
11. Σπόντης ∆ηµήτριος 
12. Παπαχρήστου 

Αναστάσιος 
13. Ανδρονικίδου Ιωάννα 
 

O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
  Ο ∆ήµαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν Απών. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 Ο Πρόεδρος της  Κοινότητας   Πτολεµαΐδας κ. Νικολαιδης Ισαάκ  ,  παρευρέθηκε στην 
τηλεδιάσκεψη  
……………………………………………………………………………………………………………. 

ΑΔΑ: 6ΡΔΘΩΡ6-Κ61



Στη συνέχεια ο κ Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήµαρχο κ. Νικόλαο Φουρκιώτη ο οποίος εισηγούµενος 
το παραπάνω θέµα ανέφερε τα εξής : 

 
 

Κυρίες και κύριοι,  

Μας διαβιβάστηκε έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μελετών & Οργάνωσης της ∆ιοίκησης του ΟΑΕ∆, ως 

καθολικού διαδόχου του καταργηθέντος ΟΕΚ, σχετικά µε Καταστήµατα και Αίθουσες Συγκεντρώσεως 

που βρίσκονται σε οικισµούς ΟΕΚ, προγενέστερο της καθολικής διαδοχής αυτού από τον ΟΑΕ∆ 

(18.04.2013).  

Στο έγγραφο αυτό ζητείται η εκδήλωση ενδιαφέροντος από πλευράς µας για την εκ νέου παραχώρηση 

των ακινήτων αυτών και ειδικότερα: 

- Πτολεµαΐδα V: Τέσσερα (4) καταστήµατα και τρεις (3) αίθουσες συγκέντρωσης 

- Πτολεµαΐδα Ι: Έξι (6) καταστήµατα  

- Πτολεµαΐδα ΙΙΙ: Τέσσερα (4) καταστήµατα και µία (1) αίθουσα συγκέντρωσης 

- Πεντάβρυσος Ι: Τρία (3) καταστήµατα και µία (1) αίθουσα συγκέντρωσης 

 

Μετά από αυτοψία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας (α’ σχετικό) και την έρευνα των 

φακέλων των οικοδοµικών αδειών από την ∆/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής – 

Τµήµα Πολεοδοµίας (β’ σχετικό) διαπιστώθηκε ότι τα ακίνητα αυτά µπορούν να εξυπηρετήσουν 

κτηριακές ανάγκες των Υπηρεσιών και ∆οµών του ∆ήµου µας και να διευκολύνουν την παροχή 

υπηρεσιών προς τους ∆ηµότες και την αποκέντρωση. 

Για όλα τα ανωτέρω, εισηγούµαι να αιτηθούµε:  

1. Την εκ νέου παραχώρηση των ανωτέρω ακινήτων από τον ΟΑΕ∆ προς τον ∆ήµο µας για 

χρονικό διάστηµα 25 ετών µε δυνατότητα ανανέωσης για επιπλέον δέκα έτη. 

2. Να δοθεί το δικαίωµα στον ∆ήµο Εορδαίας να προβεί στις τακτοποιήσεις αυθαιρεσιών που 

έχουν καταγραφεί σε σύγκριση µε τα εγκεκριµένα σχέδια. 

3. Την ανακαίνιση των καταστηµάτων λόγω φθορών ή βανδαλισµών που έχουν καταγραφεί. 

4. Τη δυνατότητα χρήσης τους για τις ανάγκες των υπηρεσιών και δοµών του ∆ήµου µας. 

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

                                                            Αριθµ. απόφ. 90/2021 
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Το ∆Σ  αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδηµάρχου και τις τοποθετήσεις των ∆Σ οι οποίες 

αναλιτυκά καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης  

                                      Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

         Υποβάλει αίτηµα στον ΟΑΕ∆  για απόδοση καταστηµάτων και αιθουσών συγκέντρωσης που 

βρίσκονται στους οικισµούς  ΟΕΚ  στο ∆ήµο Εορδαίας  και συγκεκριµένα : 

1. Την εκ νέου παραχώρηση των κατωτέρω ακινήτων από τον ΟΑΕ∆ προς τον ∆ήµο µας για 

χρονικό διάστηµα 25 ετών µε δυνατότητα ανανέωσης για επιπλέον δέκα έτη 

• Πτολεµαΐδα V: Τέσσερα (4) καταστήµατα και τρεις (3) αίθουσες συγκέντρωσης 

• Πτολεµαΐδα Ι: Έξι (6) καταστήµατα  

• Πτολεµαΐδα ΙΙΙ: Τέσσερα (4) καταστήµατα και µία (1) αίθουσα συγκέντρωσης 

• Πτολεµαΐδα V: Τέσσερα (4) καταστήµατα και τρεις (3) αίθουσες συγκέντρωσης 

2. Να δοθεί το δικαίωµα στον ∆ήµο Εορδαίας να προβεί στις τακτοποιήσεις αυθαιρεσιών που 

έχουν καταγραφεί σε σύγκριση µε τα εγκεκριµένα σχέδια. 

3. Την ανακαίνιση των καταστηµάτων λόγω φθορών ή βανδαλισµών που έχουν καταγραφεί. 

4. Τη δυνατότητα χρήσης τους για τις ανάγκες των υπηρεσιών και δοµών του ∆ήµου µας. 

 
 

Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθµ. 90 /2021 
……………………………………………………………………………………………… 
Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 

Ο ∆ήµαρχος     Τα   Μέλη 
    Παναγιώτης Πλακεντάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης ∆ηµήτρης 
Καρακασίδης ∆ηµήτρης 
Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κάλφας Παναγιώτης 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 
Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
Τραχανάς ∆ηµήτρης 
Μπίγγας Στέφανος 
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Τουρτούρης Αθανάσιος 
Καραβασίλης Ιωάννης 
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           Πτολεµαΐδα 
         Ο Πρόεδρος 
  ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
    Χαρακτσής Ιωάννης 

Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Χόλµπα Αντωνία 
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