ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 31/2017 ηνπ
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.
Θέμα: ΄Δγκριζη παρατώρηζης τρήζης ηοσ παλαιού κηιρίοσ Παιδικού ηαθμού
ΓΚ Αμσνηαίοσ ζηη ΓΔΣΔΠΑ για ζηέγαζη ηων σπηρεζιών ηης .
Αριθ. Απόθαζης: 332/2017
ην Ακύληαην, ζήκεξα 13 ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Γεπηέξα θαη
ώξα 18:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ,
ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 18059/08-11-2017 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε
απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε
ζύλνιν 27 κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 23 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Νάηζεο Ισάλλεο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Καξανύιε Αθξνδίηε
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Βνιηώηεο Αξγύξηνο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Βεξάλε Φσηεηλή
Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
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Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.
Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, Πεηξώλ θ.
Κπξηαθόπνπινο Γξεγόξηνο, Φηιώηα θ. Μαξθόπνπινο Αλέζηεο θαη θιήζξνπ θ.
Σζαθθόπνπινο Ισάλλεο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο
ζύκβνπινο θ. Θενδσξίδεο Αβξαάκ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 4ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπο ην κε αξηζκό 1409/13-10-2017 έγγξαθν ηεο
ΓΔΣΔΠΑ κε ην νπνίν ε ΓΔΣΔΠΑ δεηά από ηνλ Γήκν Ακπληαίνπ ηελ παξαρώξεζε
γηα ρξήζε ηνπ θηηξίνπ ζην νπνίν ζηεγαδόηαλ κέρξη πξόηηλνο ν παηδηθόο ζηαζκόο, ην
νπνίν αλήθεη ζηελ θπξηόηεηα ηνπ Γήκνπ, κε ζθνπό λα ζηεγάζεη ηηο ππεξεζίεο ηεο
επηρείξεζεο.
Ο πθηζηάκελνο ρώξνο ζηνλ νπνίν ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο ηεο ΓΔΣΔΠΑ (ηκήκα ηνπ
5νπ νξόθνπ ηνπ Γεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο) πιένλ δελ επαξθεί, γηα ηηο αλάγθεο ηεο
επηρείξεζεο, θαη δεκηνπξγείηαη δπζιεηηνπξγία θαηά ηελ δηελέξγεηα ησλ θαζεκεξηλώλ
εξγαζηώλ ησλ ηκεκάησλ.
Γεδνκέλνπ όηη ην θηίξην ηνπ παηδηθνύ ζηαζκνύ έρεη πιένλ εθθελσζεί θαη έρνπλ
κεηαθεξζεί νη ππεξεζίεο ηνπ ζε λέν θηίξην, ζεσξνύκε όηη ην ελ΄ ιόγν θηίξην ζα
απνηειέζεη κηα πνιύ θαιή θαη νξηζηηθή ιύζε ζην πξόβιεκα ηεο ζηέγαζεο ηεο
επηρείξεζήο θαη έλαο βέιηηζηνο ηξόπνο αμηνπνίεζεο ηεο Γεκνηηθήο πεξηνπζίαο. Σν
ζπγθεθξηκέλν θηίξην βξίζθεηαη ζε θεληξηθό ζεκείν ηεο έδξαο ηνπ δήκνπ καο, θαη ζα
είλαη πνιύ εύθνια πξνζβάζηκν από όινπο ηνπο θαηαλαισηέο, ηθαλνπνηώληαο πιήξσο
όιεο ηηο απαηηήζεηο.
Η ΓΔΣΔΠΑ δύλαηαη λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο δηακόξθσζεο ηνπ
δηαζεζίκνπ ρώξνπ θαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη ζσζηή ζπληήξεζε ηνπ
θηηξίνπ θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο παξαρώξεζεο. Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ όηη ν ελ’ ιόγσ
ρώξνο είλαη ππεξ -επαξθήο γηα ηηο ζεκεξηλέο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο επηρείξεζεο, ε
ΓΔΣΔΠΑ ζα κπνξνύζε λα δηακνξθώζεη θαη κηα ζύγρξνλε - επξύρσξε αίζνπζα
ζπλεδξηάζεσλ – εθδειώζεσλ, ε νπνία ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη από άιινπο
θνξείο.
Θεσξνύκε ινηπόλ όηη κε ηελ πξόηαζε καο ζα αμηνπνηήζνπκε κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν
ηελ Γεκνηηθή πεξηνπζία, ζα επηηύρνπκε κηα νξηζηηθή ιύζε ζην πξόβιεκα ζηέγαζεο
ησλ γξαθείσλ καο, θαη ζα απνθύγνπκε ηπρώλ κηζζώζεηο ηδησηηθώλ ρώξσλ σο
αλαγθαία ιύζε.
Ο Πξόεδξνο πξνηείλεη ηελ δσξεάλ παξαρώξεζε γηα ρξήζε ηνπ παιαηνύ θηηξίνπ
Παηδηθνύ ηαζκνύ ΓΚ Ακπληαίνπ ζηε ΓΔΣΔΠΑ γηα ηε ζηέγαζε ησλ ππεξεζηώλ ηεο.
Παίξλνληαο ηνλ ιόγν ε δεκνηηθή ζύκβνπινο θ. Μπνύηζθνπ Λεκνληά πξόηεηλε ηελ
δεκηνπξγία Λανγξαθηθνύ Μνπζείνπ ζην θηίξην ηνπ Παηδηθνύ ηαζκνύ ΓΚ
Ακπληαίνπ .
Ο πξόεδξνο έζεζε ζε ςεθνθνξία ηηο δύν πξνηάζεηο δηα αλαηάζεσο ηεο ρεηξόο.
Τπέξ ηεο πξώηεο πξόηαζεο. Αθνύ κεηξήζεθαλ . Βξέζεθαλ 15 .(14 νη ζύκβνπινη ηεο
πιεηνςεθίαο θαη κία ηεο θ. Γηαλληηζνπνύινπ πκέιαο). Καηά 7.(νη ζύκβνπινη ηεο
αληηπνιίηεπζεο).
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Τπέξ ηεο δεύηεξεο πξόηαζεο. Αθνύ κεηξήζεθαλ. Βξέζεθαλ 7.(νη ζύκβνπινη ηεο
αληηπνιίηεπζεο). Καηά 15 .(14 νη ζύκβνπινη ηεο πιεηνςεθίαο θαη κία ηεο θ.
Γηαλληηζνπνύινπ πκέιαο).
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο
απόςεηο ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ
Πξνέδξνπ, θαζώο θαη


Σν άξζξν 185 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη 272 ηνπ 3852/2010



Σν άξζξν1 παξ. 1 ηνπ Ν. 4483/31-07-2017, ζύκθσλα κε ην νπνίν
ηξνπνπνηείηαη ην άξζξν 1 ηνπ 1069/80, θαη πξνβιέπεηαη όηη «Οι ΔΕΥΑ έχουν
κοινωθελή και μη κερδοζκοπικό χαρακηήρα». Η ΓΔΣΔΠΑ δηέπεηαη από ην λ.
1069/80
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ

-

-

Σελ έγθξηζε ηεο δσξεάλ παξαρώξεζεο γηα ρξήζε (άλεπ αληαιιάγκαηνο) ηνπ
θηηξίνπ ζην νπνίν ζηεγαδόηαλ παιαηόηεξα ν Γεκνηηθόο παηδηθόο ζηαζκόο πξνο ηε
ΓΔΣΔΠΑ γηα ηελ ζηέγαζε ησλ ππεξεζηώλ ηεο, γηα δεθαπέληε (15) έηε.
Η παξαρώξεζε παύεη λα ηζρύεη κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξόλνπ ησλ δεθαπέληε
(15) εηώλ θαη δελ έρεη γίλεη αλαλέσζε ή ζε πεξίπησζε ιύζεο ηεο ΓΔΣΔΠΑ.
Πξηλ ηε ιήμε ε παξαρώξεζε δύλαηαη λα αλαλεσζεί εθόζνλ ην επηζπκνύλ θαη νη
δύν πιεπξέο.
Δμνπζηνδνηνύλ ηνλ Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ ηεο
παξαρώξεζεο γηα ρξήζε ηνπ θηηξίνπ ζην νπνίν ζηεγαδόηαλ παιαηόηεξα ν
Γεκνηηθόο παηδηθόο ζηαζκόο πξνο ηε ΓΔΣΔΠΑ, άλεπ αληαιιάγκαηνο, κε ζθνπό
λα ζηεγάζεη ηηο ππεξεζίεο ηεο θαη λα δηακνξθώζεη θαηάιιεια ηνλ ρώξν.

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 332/2017
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΗΑΓΖ
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