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ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :275/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 16ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η Δεκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 6:30μ.μ. έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την
αριθμ 17705/16.12.2016 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και
έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του
Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006).
Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου κ.
Μαναρίδου Αλεξάνδρα που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω
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ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)
ΒΟΣΚΟΥ –ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ
ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΙΚΤΑΠΑΝΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ.Σ.)
ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δ.Σ.)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
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ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
( Καλούμενοι με πρόσκληση )
1. ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
(ΠΡΟΣ/ΝΗΣ)
2. ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
(ΓΡΑΜ/ΝΗΣ)
4. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
( ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
(ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
6. ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
( Καλούμενοι με πρόσκληση )
1. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
(ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ)
2. ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗΣ)
3. ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
4. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ
ΑΣΗΜΕΝΙΑ(ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
5. ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
6. ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
7. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
8. ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
9. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
(ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
10. ΣΤΑΠΑΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
11. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
(ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
12. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ)

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγείται τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης με
την σειρά που αναγράφονται αυτά στην έγγραφη πρόσκληση όπως ακολουθεί.
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ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :275/2016
ΘΕΜΑ: «Δωρεάν Παραχώρηση της χρήσης του τέως κτιρίου του Νηπιαγωγείου Σιταγρών στον Ποντιακό
Πολιτιστικό Σύλλογο Σιταγρών (ΑΔΕΠ 9/2016)»

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το υπ΄αριθμ. 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών
του Δημοτικού Συμβουλίου τις παρακάτω νομικές διατάξεις :
«Σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν. 3463/06, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επιτρέπεται να
παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο
δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα».
« Σύμφωνα με το Ν. 1894/90 (ΦΕΚ: 110Α/1990), άρθρο 5 παράγραφο 16, όπως συμπληρώθηκε και
τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 2336/95, ΦΕΚ-189 Α'16 και την παρ 16 του άρθρου 7 του Ν.
2307/95 «Όλα τα ακίνητα, τα οποία μεταβιβάζονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τις
προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, βαρύνονται με δουλειά υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, η
οποία συνιστάται στη χρησιμοποίηση τους μόνο για τη στέγαση σχολείων ή μονάδων επαγγελματικής κατάρτισης
ή λαϊκής επιμόρφωσης, κατά τα οριζόμενα κάθε φορά με αποφάσεις των οικείων νομαρχών.
Σε περίπτωση που παύσει η λειτουργία τέτοιων σχολείων ή μονάδων στην περιοχή καθενός συγκεκριμένου
ακινήτου, η χρήση του ορίζεται κάθε φορά με εισήγηση του οικείου ο.τ.α. και απόφαση του οικείου
νομάρχη……………………….
Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 στοιχείο 24 ο καθορισμός κοινωφελούς χρήσης των
σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους είναι πλέον αρμοδιότητα των Δήμων».

Με βάση τις παραπάνω διατάξεις για την παραχώρηση της χρήσης σχολείων των οποίων έχει παύσει η
λειτουργία, απαιτείται πλέον µόνον απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Σιταγρών με το αριθμ. πρωτ. 44/10-10-2016 έγγραφο του ζητά την
παραχώρηση του τέως κτιρίου Νηπιαγωγείου Σιταγρών ώστε να στεγάσει εκεί λαογραφικό υλικό.
Η ενέργεια αυτή προάγει τα τοπικά συμφέροντα του Δήμου διότι συντελεί στην διατήρηση, ανάδειξη,
και προβολή της λαϊκής παράδοσης της περιοχής , στην διατήρηση των εθίμων και στην μετάδοση αυτών στα
νέα παιδιά.
Το τοπικό Συμβούλιο Σιταγρών με την υπ΄αριθμ. 4.2016 απόφαση του προτείνει ομόφωνα την δωρεάν
παραχώρηση του τέως κτιρίου Σιταγρών στο Ποντιακό Πολιτιστικό Σύλλογο .
Στην συνέχεια η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας με την υπ΄αριθμ. 9/2016 απόφαση της εισηγείται και
αυτή ομόφωνα στην εν λόγω δωρεάν παραχώρηση χρήσης του τέως νηπιαγωγείου .
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του
• το άρθρο 185 του ν. 3463/06
• το αριθ. 44/10.10.2016 έγγραφο του Ποντιακού Πολιτιστικού Συλλόγου Σιταγρών
• Την υπ΄αριθμ. 4/2016 απόφαση της Τ.Κ. Σιταγρών που είναι θετική στην εν λόγω παραχώρηση
• Την 9/2016 απόφαση της Δημοτικής επιτροπής Παιδείας η οποία επίσης είναι θετική
• το Ν. 1894/90 (ΦΕΚ: 110Α/1990), άρθρο 5 παράγραφο 16, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από την
παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 2336/95, ΦΕΚ-189 Α'16 και την παρ 16 του άρθρου 7 του Ν. 2307/951
• την παρ.4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 στοιχείο 24
και μετά από διαλογική συζήτηση
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του τέως Νηπιαγωγείου Σιταγρών, το οποίο δεν λειτουργεί πλέον ,
στον Ποντιακό Πολιτιστικό Σύλλογο Σιταγρών.

2. Ο σκοπός της παραχώρησης είναι η στέγαση λαογραφικού υλικού της περιοχής, με αυτό τον τρόπο
επιτυγχάνεται η διατήρηση, ανάδειξη, και προβολή της λαϊκής παράδοσης της περιοχής και των εθίμων
αυτής.
Το κτίριο του νηπιαγωγείου με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο θα συντηρείται από τον Σύλλογο αλλά θα
λειτουργεί και ως πόλος έλξης επισκεπτών και ως κέντρο παιδείας . Μέσω της διαδικασίας συλλογής
και φύλαξης του λαογραφικού υλικού στο κτίριο αυτό, θα δοθεί η ευκαιρία στους επισκέπτες, στους
ίδιους κατοίκους, και στα μικρά παιδιά να γνωρίσουν την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής και να
αποκτήσουν σεβασμό για το πλούσιο πολιτιστικό παρελθόν της .

3. Η παραχώρηση μπορεί να ανακληθεί με όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 275/2016.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Άγγελος Λύσσελης

Ο Ειδικός γραμματέας

Τα Μέλη :

