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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το πρακτικό της αριθ. 10 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η Ιουνίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ.
συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, υπό την προεδρία του κ. Χατζηκυριακίδη Σαράντη,
ύστερα από την με αρ. πρωτ. 6924/19-06-2020 πρόσκληση του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου,
στο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Δημοτικό Κατάστημα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του
Ν.4555/2018 και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006). Τα πρακτικά της παρούσας
Συνεδρίασης τήρησε η τακτική υπάλληλος Ζιαμπάρη Αικατερίνη, που ορίστηκε ειδικός γραμματέας του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία
δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:
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Αντιπολίτευσης)
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ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
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Ελάσσονος Αντιπολίτευσης – Γραμματέας Δ.Σ.)
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ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)

Αριθ.Απόφ. 83/2020

ΑΔΑ: ΨΗΗΥΩΞΖ-ΠΥΧ

Θέμα: Έγκριση δημιουργίας ΚΕΠ και αποδοχή παραχώρησης δωρεάς χρήσης καταστήματος ιδιοκτησίας
Αγροτικού Συνεταιρισμού Σιταγρών (άνευ μισθώματος).
Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του
σώματος την εισήγηση του Δημάρχου Προσοτσάνης η οποία αναφέρει τα εξής:
«Στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του σύγχρονου τρόπου αντιμετώπισης των προβλημάτων
των δημοτών μας, ο Δήμος Προσοτσάνης προτείνει τη δημιουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στην Κοινότητα
Σιταγρών.
Με τον τρόπο αυτό θα εξυπηρετούνται οι δημότες στον άξονα Περιχώρας, Μικροκάμπου, Μεγαλοκάμπου,
Σιταγρών και Αργυρούπολης. Αντικαθίστανται δε πολλές υπηρεσίες οι οποίες αυτή τη στιγμή λειτουργούν στην
Περιφέρεια.
Να σημειωθεί ότι υπάρχει, για το θέμα, θετική γνωμοδότηση, και ως εκ τούτου εισήγηση, του Υπουργού
Εσωτερικών.»
Επίσης δόθηκε στα μέλη το Πρακτικό Νούμερο 9/10-06-2020 του Α.Σ. Σιταγρών με το οποίο στο 3ο θέμα
αποφασίζει ομόφωνα την παραχώρηση ενός κτιρίου στον Δήμο Προσοτσάνης, άνευ ενοικίου, για την δημιουργία
παραρτήματος ΚΕΠ.
Έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την δημιουργία παραρτήματος ΚΕΠ αναφέρει ότι δεν
έχουν θεσμοθετηθεί εξειδικευμένες προδιαγραφές για τα κτίρια εντός των οποίων στεγάζονται τα ΚΕΠ, αλλά
ισχύουν οι διατάξεις του ισχύοντος ΓΟΚ για τα δημόσια κτίρια τα οποία θα πρέπει να εξασφαλίζουν την
προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρίες.
Τέλος η Εισήγηση - Τεχνική Περιγραφή του Δημάρχου αναφέρει τα εξής:
«Στον Δήμο Προσοτσάνης λειτουργούν δυο ΚΕΠ, ένα με αριθμό 0139 στην Κοινότητα Προσοτσάνης και ένα με αριθμό
0850 στην Κοινότητα Φωτολίβους.
Με την περιγραφή αυτή και σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 3013/2002 και λαμβάνοντας υπόψη την εγκύκλιο
ΔΟΛΚΕΠ/Φ.5/94/18536/20-07-2009 προτείνουμε την ίδρυση ΚΕΠ στην Κοινότητα Σιταγρών ως Παράρτημα του ΚΕΠ
Φωτολίβους 0850. Η Κοινότητα Σιταγρών αριθμεί 770 κατοίκους (ΦΕΚ 630/Β/20-3-2013).
Η κοινότητα Σιταγρών βρίσκεται σε οδικό άξονα που προσφέρει απόσταση:
- από την Κοινότητα Αργυρούπολης δύο (2) χιλιομέτρων η οποία φιλοξενεί 663 κατοίκους,
- από την Κοινότητα Μεγαλοκάμπου τριών (3) χιλιομέτρων η οποία φιλοξενεί 311 κατοίκους,
- από την Κοινότητα Μικροκάμπου τεσσάρων (4) χιλιομέτρων η οποία φιλοξενεί 247 κατοίκους,
- από την Κοινότητα Περιχώρας οκτώ (8) χιλιομέτρων η οποία φιλοξενεί 186 κατοίκους,
ώστε η δημιουργία του ΚΕΠ στην Κοινότητα Σιταγρών να προσφέρει εξυπηρέτηση των προαναφερόμενων κατοίκων.
Η Κοινότητα Σιταγρών βρίσκεται σε απόσταση 12 χιλιομέτρων από την Κοινότητα Φωτολίβους στην οποία λειτουργεί το ΚΕΠ
0850 και δέκα (10) από την Κοινότητα Προσοτσάνης που λειτουργεί το ΚΕΠ 0139.
Εφορμώμενοι των γεγονότων:
Α) της δυστοκίας εξυπηρέτησης των κατοίκων με τις δημόσιες Υπηρεσίες που εισπράττουμε καθημερινά,
Β) των συνεχώς αυξανόμενων αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται από άλλες υπηρεσίες προς τα ΚΕΠ της χώρας,
Γ) την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως κοινό στόχο επίτευξης για κάθε εθνική κυβέρνηση,
Δ) τον αριθμό ωφελούμενων κατοίκων κοντινής απόστασης που μπορεί να εξυπηρετηθεί από την δημιουργία ΚΕΠ στην
Κοινότητα Σιταγρών
Ε) την διοικητική μεταρρύθμιση που έχει εξελιχθεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχοντας υπόψη τους νόμους Κλεισθένη,
Καλλικράτη, άλλα και την προσωπική παρατήρηση που οδηγεί προς την δημιουργία μιας αυτοπρόσωπης στάσης του πολίτη
για εξυπηρέτηση του,
οδηγούμαστε στην πρόταση δημιουργίας ΚΕΠ στην Κοινότητα Σιταγρών ως Παράρτημα του ΚΕΠ φωτολίβους 0850.
Στην Κοινότητα Σιταγρών σε χώρο που παραχωρεί ο Αγροτικός Συνεταιρισμός θα στεγαστεί το ΚΕΠ Παράρτημα ΚΕΠ
Φωτολίβους, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Ο Δήμος δεσμεύεται ότι θα αναλάβει πλήρως και εξ΄ολοκλήρου την κάλυψη όλων
των ΨΗΗΥΩΞΖ-ΠΥΧ
δαπανών που προκύπτουν από την
ΑΔΑ:
έναρξη λειτουργίας (εξοπλισμός και οικοδομικές εργασίες για την κατασκευή τουαλέτας ΑΜΕΑ) καθώς και την στελέχωση του
παραρτημάτος ΚΕΠ και με προσωπικό άλλων κλάδων και όχι μόνο του κλάδου Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών του
οικείου Δήμου.»

Ο κ. Ντεμίρης Αθανάσιος πήρε τον λόγο και ανέφερε ότι ψηφίζει παρόν σαν διαμαρτυρία διότι δεν μπορεί να
κλείνει η κοινότητα της Πετρούσας επειδή δεν υπάρχουν υπάλληλοι και να ανοίγουν άλλες δομές.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη:


την εισήγηση – Τεχνική Περιγραφή του Δημάρχου Προσοτσάνης



το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου



το Πρακτικό Νούμερο 9/10-06-2020 του Α.Σ. Σιταγρών



τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018 και
μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

α. Αποδέχεται την παραχώρηση δωρεάς χρήσης ακινήτου από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Σιταγρών (άνευ
μισθώματος).
β. Εγκρίνει την δημιουργία παραρτήματος του ΚΕΠ Φωτολίβους (με αριθμό 0850) στους Σιταγρούς.
Ο Δήμος δεσμεύεται ότι θα αναλάβει πλήρως και εξ΄ολοκλήρου την κάλυψη όλων των δαπανών που προκύπτουν
από την έναρξη λειτουργίας (εξοπλισμός και οικοδομικές εργασίες για την κατασκευή τουαλέτας ΑΜΕΑ) καθώς και
την στελέχωση του παραρτημάτος ΚΕΠ και με προσωπικό άλλων κλάδων και όχι μόνο του κλάδου Διεκπεραίωσης
υποθέσεων πολιτών του οικείου Δήμου.
γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Προσοτσάνης για περαιτέρω ενέργειες.
Ο κ. Ντεμίρης Αθανάσιος ψήφισε παρόν.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 83/2020
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

