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ΘΕΜΑ: Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για την επιτροπή καταλληλότητας. 

 
ΣΧΕΤ: 1. Το αριθ. Φ.30/ 15800 /24-01-2018 έγγραφο της  Δ/νση Α/θμιας εκπ/σης 

Ημαθίας 
2. Το αριθ. 14018/21-02-17 έγγραφο της Δ/νση Β/θμιας εκπ/σης Ημαθίας 
3. Το αριθ. 555334/2017/10-01-18 έγγραφο της Δ.Ο.Υ Βεροίας. 
4. Το αριθ.490/24-01-2018 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας &κοινωνικής 

μέριμνας Π.Ε.Ημαθίας 
5. Το αρ. ΕΓ 32.Τ1/2741/7-03-2014 έγγραφο των Κτιριακών υποδομών Α.Ε. που 

ισχύει έως σήμερα. 
 
 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 
 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.513/1976 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 18 παρ.6 του Ν. 3467/2006, και το αρθρ. 94 παρ. 4 στοιχ. 14 του Ν. 3852/2010 
(Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), η υποχρέωση συγκρότησης επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής 
και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου 
μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηριστεί ως διδακτήριο, μεταβιβάζεται πλέον στους Δήμους. Τα 
μέλη της πρέπει να είναι πέντε. Τα τέσσερα από αυτά έχουν οριστεί από τους αρμόδιους φορείς , 
με τα παραπάνω σχετικά και είναι:  

 
 Ο κ. Διαμαντόπουλος Διονύσης Δ/ντης με αναπληρωτή τον κ. Γκιόρτζη Εμμανουήλ  

από τη Α’βάθμια εκπαίδευση του Νομού, ως πρόεδρος, όταν πρόκειται για θέμα που 
αφορά την Α’θμια εκπαίδευση.  
Η κα.Μαυρίδου Αναστασία  Δ/ντρια  με αναπληρώτρια την κα. Κόνδυλα Δήμητρα από 
την Β’θμια εκπαίδευση, ως πρόεδρος, όταν πρόκειται για θέμα που αφορά την Β’θμια 
εκπαίδευση. 

 Η κ.  Παναγιώτου Δημήτριος εφοριακός  ΥΕ/Α  με αναπληρωτή την κα Κολτσίδα 
Ειρήνη ΠΕ/Ε ως αναπληρωματικό μέλος από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία του 
νομού , ως μέλος  

 Η κα Ανθοπούλου Σταυρούλα με αναπληρώτρια την κα Ζαφειροπούλου Σοφία από την 
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας &κοινωνικής μέριμνας Π.Ε. Ημαθίας, ως μέλλος 

 Το τέταρτο μέλος της επιτροπής που προέρχεται από τον ΟΣΚ Α.Ε. σύμφωνα με το 
παραπάνω πέμπτο σχετικό, θα είναι διαφορετικό κατά περίπτωση και θα ορίζεται όταν θα 
προκύπτει θέμα. 

 



 
Στην επιτροπή συμμετέχει και οριζόμενος εκπρόσωπος του Δήμου ως πέμπτο μέλος, ως εκ 

τούτου  παρακαλούμε  για τον ορισμό ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους 
προκειμένου  να συγκροτηθεί η αρμόδια επιτροπή καταλληλότητας επιλογής και εκτίμησης της 
αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου 
κατάλληλου να χαρακτηριστεί ως διδακτήριο.  

 
Παρακαλείτε το Δημοτικό συμβούλιο να : 
 
Να ορίσει τακτικό και αναπληρωματικό μέλος από τον Δήμο Βέροιας  για  την επιτροπή 

καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς 
και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηριστεί ως διδακτήριο. 

Προτείνεται ως τακτικό η κα. Σιδηροπούλου Στέλλα, Αρχ. Μηχανικός με αναπληρωματικό τον 
κ. Ζαχαρόπουλο Παναγιώτη, Αρχ. Μηχανικό. 
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Ο Αντιδήμαρχος  
Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 

 
 

 
Σιδηρόπουλος Αθανάσιος 

 
 
 
 
 

Η συντάξασσα 
 

Σιδηροπούλου Στέλλα 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Η προϊσταμένη  
 

Τριχοπούλου Μαρία 
Πολιτικός Μηχανικός 

Ο Διευθυντής  
 

Βουτσιλάς Στέφανος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ      Βέροια     26- 01 - 2018 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα Τεχνικό- Συντήρησης έργων 
-------------------------                                                                                 
Ταχ.Διεύθ.: Βικέλα 4                                              ΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Πληροφορίες: Σ. Σιδηροπούλου 
Τηλ.: 2331350593 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για την επιτροπή καταλληλότητας. 

 
ΣΧΕΤ: 1. Το αριθ. Φ.30/ 15800 /24-01-2018 έγγραφο της  Δ/νση Α/θμιας εκπ/σης 

Ημαθίας 
2. Το αριθ. 14018/21-02-17 έγγραφο της Δ/νση Β/θμιας εκπ/σης Ημαθίας 
3. Το αριθ. 555334/2017/10-01-18 έγγραφο της Δ.Ο.Υ Βεροίας. 
4. Το αριθ.490/24-01-2018 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας &κοινωνικής 

μέριμνας Π.Ε.Ημαθίας 
5. Το αρ. ΕΓ 32.Τ1/2741/7-03-2014 έγγραφο των Κτιριακών υποδομών Α.Ε. που 

ισχύει έως σήμερα. 
 
 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 
 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.513/1976 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 18 παρ.6 του Ν. 3467/2006, και το αρθρ. 94 παρ. 4 στοιχ. 14 του Ν. 3852/2010 
(Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), η υποχρέωση συγκρότησης επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής 
και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου 
μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηριστεί ως διδακτήριο, μεταβιβάζεται πλέον στους Δήμους. Τα 
μέλη της πρέπει να είναι πέντε. Τα τέσσερα από αυτά έχουν οριστεί από τους αρμόδιους φορείς , 
με τα παραπάνω σχετικά και είναι:  
 

 Ο κ. Διαμαντόπουλος Διονύσης Δ/ντης με αναπληρωτή τον κ. Γκιόρτζη Εμμανουήλ  
από τη Α’βάθμια εκπαίδευση του Νομού, ως πρόεδρος, όταν πρόκειται για θέμα που 
αφορά την Α’θμια εκπαίδευση.  
Η κα.Μαυρίδου Αναστασία  Δ/ντρια  με αναπληρώτρια την κα. Κόνδυλα Δήμητρα από 
την Β’θμια εκπαίδευση, ως πρόεδρος, όταν πρόκειται για θέμα που αφορά την Β’θμια 
εκπαίδευση. 

 Η κ.  Παναγιώτου Δημήτριος εφοριακός  ΥΕ/Α  με αναπληρωτή την κα Κολτσίδα 
Ειρήνη ΠΕ/Ε ως αναπληρωματικό μέλος από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία του 
νομού , ως μέλος  

 Η κα Ανθοπούλου Σταυρούλα με αναπληρώτρια την κα Ζαφειροπούλου Σοφία από την 
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας &κοινωνικής μέριμνας Π.Ε. Ημαθίας, ως μέλλος 

 Το τέταρτο μέλος της επιτροπής που προέρχεται από τον ΟΣΚ Α.Ε. σύμφωνα με το 
παραπάνω πέμπτο σχετικό, θα είναι διαφορετικό κατά περίπτωση και θα ορίζεται όταν θα 
προκύπτει θέμα. 

 



 
Στην επιτροπή συμμετέχει και οριζόμενος εκπρόσωπος του Δήμου ως πέμπτο μέλος, ως εκ τούτου  
παρακαλούμε  για τον ορισμό ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους προκειμένου  να 
συγκροτηθεί η αρμόδια επιτροπή καταλληλότητας επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για 
την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να 
χαρακτηριστεί ως διδακτήριο.  
 
Παρακαλείτε το Δημοτικό συμβούλιο να : 
 
Να ορίσει τακτικό και αναπληρωματικό μέλος από τον Δήμο Βέροιας  για  την επιτροπή 
καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς 
και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηριστεί ως διδακτήριο. 
Προτείνεται ως τακτικό η κα. Σιδηροπούλου Στέλλα, Αρχ. Μηχανικός με αναπληρωματικό τον κ. 
Ζαχαρόπουλο Παναγιώτη, Αρχ. Μηχανικό. 
 
. 
  
  

Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 

 
 
 

Σιδηρόπουλος Αθανάσιος 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


