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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  43/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

27. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ 

ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ Κ.Ε.Φ.Ο. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

 

 Σήµερα Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 2.557/5-2-2016 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 21 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 13 Πέτκος Χρήστος  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 14 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Βερικούκης Χρήστος  15 Σαµλίδης Μιχαήλ 
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5 Γιώγας ∆ηµήτριος  16 Σόντρας Ιωάννης  

6 ∆ασκάλου Χρήστος  17 Ταµβίσκου Ευτυχία  

7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 18 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 ∆ίου Αναστάσιος 19 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Ζδρου Αικατερίνη  20 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 21 Χατζόγλου Ιωάννης 

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 4 Μουράτογλου Ιωάννης  

2 Κούκος Γεώργιος 5 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Μάρκου ∆ιονύσιος 6 Φουνταλής Μιχαήλ 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας, οι 

Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων και ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας 

Γραµµατικού για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και 

αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Καρυδιάς κ. Πέτρος Πασιαλής 

β. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 27ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το 

λόγο στον Αντιδήµαρχο ∆.Ε. Βεγορίτιδας κ. Χρήστο Βερικούκη, ο οποίος εξέθεσε τα 

παρακάτω: 

«Το κτίριο του πρώην Κ.Ε.Φ.Ο. Αγίου Αθανασίου που βρίσκεται στο κέντρο του 

παλαιού Αγίου Αθανασίου κατασκευάστηκε από το πρώην Ίδρυµα Βασιλικής 

Πρόνοιας και είναι γνωστό ως «Σπίτι του Παιδιού». Το κτίριο κατασκευάστηκε µε την 
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βοήθεια και ενεργή συµµετοχή των κατοίκων, σε οικόπεδο που παραχωρήθηκε από 

την Νοµαρχία Πέλλης το 1958 στο Ίδρυµα Βασιλικής Πρόνοιας. 

  Με την µε αρίθµ. Πρωτ. 187/10-2-1999 απόφαση το κτίριο παραχωρήθηκε από 

τον Εθνικό Οργανισµό Κοινωνικής Φροντίδας στην Νοµαρχία Πέλλας µετά από αίτηµα 

της τελευταίας για 15 έτη. Η απόφαση αυτή ανακλήθηκε το 2002 επειδή η Νοµαρχία 

Πέλλας δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το ακίνητο. 

  Στην συνέχεια µε Κοινή Υπουργική απόφαση το ακίνητο παραχωρήθηκε κατά 

χρήση το 2005 για 20 χρόνια στον πρώην ∆ήµο Βεγορίτιδας µε την επισήµανση ότι η 

απόφαση παραχώρησης ανακαλείται αυτοδίκαια εάν σε διάστηµα 3 ετών δεν 

ολοκληρωθεί η επισκευή του κτιρίου. ∆υστυχώς δεν πραγµατοποιήθηκε επισκευή του 

κτιρίου από τον ∆ήµο Βεγορίτιδας και εάν θέλουµε να αξιοποιήσουµε το ακίνητο 

πρέπει να κινηθεί και πάλι η διαδικασία για παραχώρησή του στο ∆ήµο Έδεσσας.   

  Το εν λόγω ακίνητο µπορεί να φιλοξενήσει επισκέψιµο χώρο στον οποίο θα 

προβάλλεται η πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρονοµιά και η παραδοσιακή 

οικονοµική ζωή του τόπου µε πρωτότυπα αντικείµενα, φωτογραφικό υλικό, κείµενα και 

ψηφιοποιηµένες εφαρµογές.   

  Προκειµένου να προχωρήσουµε στην αξιοποίηση του συγκεκριµένου ακινήτου 

για την πολιτιστική και οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής, προτείνω να ζητήσουµε την 

παραχώρησή του κατά χρήση για είκοσι (20) χρόνια στον ∆ήµο Έδεσσας από το 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στις 

αρµοδιότητες του οποίου έχει περιέλθει ο Εθνικός Οργανισµός Πρόνοιας».   

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Αντώνιο Ρυσάφη, 

προκειµένου να θέσει ερώτηση σχετικά µε το θέµα στον ανωτέρω Αντιδήµαρχο, ο 

οποίος στη συνέχεια έδωσε την απάντηση, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

 Εγκρίνει την υποβολή αιτήµατος στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την παραχώρηση, του κτιρίου πρώην 

Κ.Ε.Φ.Ο. Αγίου Αθανασίου που βρίσκεται στο κέντρο του παλαιού Αγίου Αθανασίου, 
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κατά χρήση για είκοσι (20) χρόνια στον ∆ήµο Έδεσσας, προκειµένου να αξιοποιηθεί 

για την πολιτιστική και οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  43/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  22.2.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία,  

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Παρθενόπουλος  

Γεώργιος,  Πέτκος Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος,  

Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, 

Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Προϊστάµενο Τµήµατος ∆ιοικητικών – Οικονοµικών θεµάτων για την 

εξυπηρέτηση του Πολίτη ∆.Ε. Βεγορίτιδας κ. Χ. Προµογιάννη 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Αντιδήµαρχο στα όρια της ∆.Ε. Βεγορίτιδας κ. Χ. Βερικούκη 

- Γραφείο τύπου κ. Γ. Μπλάγα 


