ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 2/2021 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 38/2021
Περίληψη
Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους
στην επιτροπή καταλληλότητας, επιλογής και
εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση
διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά
κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηριστεί ως
διδακτήριο
Σήμερα 22 Φεβρουαρίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17:00
συνήλθε διά τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με
ημερομηνία 18-02-2021 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους
Συμβούλους, τους Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και
τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 ΚΥΑ
(ΦΕΚ Β΄ 89/16-1-2021) και της υπ’ αριθ. 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του Υπ.Εσωτερικών.
Διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί
συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 35 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ. Α.Σιδηρόπουλος, Ν.Λαζόπουλος,
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Χ.Κελεσίδης, Σ.Στουγιάννος,
Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Γ.Δεμερτζίδης, Α.Συμεωνίδου
Θ. Κορωνάς, 12) Α.Λαζαρίδης, 13) Α.Δέλλας, 14) Λ.Ασλανίδης,
15) Γ.Μπατσαρά, 16) Σ. Τζήμα, 17) Ε.Κελεσίδης, 18)
Κ.Βασιλειάδης,
19)Κ.Παλουκίδης,
20)Δ.Πυρινός,
21)Χ.Τσιούντας, 22)Π.Παυλίδης, 23) Μ. Σουμελίδης, 24)
Γ.Γουλτίδης,
25)Γ.Μιχαηλίδης,
26)Ν.Αγγέλου,
27)
Β.Στεφανόπουλος, 28) Α.Μαρκούλης, 29) Κ.Τροχόπουλος, 30)
Κ.Θεοδωρίδης, 31) Π.Μουχτάρη, 32) Δ.Τσανακτσίδης, 33)
Δ.Ράλλη, 34) Γ.Μελιόπουλος, 35) Ι.Τσαναξίδης.

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Γ. Τσιλογιάννης
Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης, Ι.Βοργιατζίδης,
Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος,
Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας,
Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμήτσος

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Α.Μαρκούλης και προσήλθε ο κ. Γ.Μιχαηλίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 29/2021 απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ.Τσανακτσίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 30/2021 απόφασης αποχώρησε η κ. Δ.Ράλλη και προσήλθε ο Δ.Τσανακτσίδης
4) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Β.Στεφανόπουλος

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του
συμβουλίου το από 1-2-2021 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη,
που έχει ως εξής:

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. Πυρινός Δημήτρης Δ/ντης με αναπληρωτή τον κ. Νικολαΐδη Νικόλαο από τη Α’βάθμια
εκπαίδευση του Νομού, ως πρόεδρος, όταν πρόκειται για θέμα που αφορά την Α’θμια εκπαίδευση.
 Ο κ. Παπαδόπουλος Αθανάσιος Δ/ντής με αναπληρώτρια την κα. Σουμελίδου Μαρία από την
Β’θμια εκπαίδευση, ως πρόεδρος, όταν πρόκειται για θέμα που αφορά την Β’θμια εκπαίδευση.
 Τον κ. Παναγιώτου Δημήτριο εφοριακός ΤΕ/Α με αναπληρωτή τον κ. Τσακίρη Κωνσταντίνο
εφοριακός ΤΕ/Α ως αναπληρωματικό μέλος από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία του
νομού , ως μέλος
 Ο κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος με αναπληρώτρια την κα Ανθοπούλου Σταυρούλα 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.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Προτείνω ως τακτικό μέλος της επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης
της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου
κατάλληλου να χαρακτηριστεί ως διδακτήριο, τη μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Στέλλα Σιδηροπούλου, ΠΕ
Αρχιτέκτονα Μηχανικό και ως αναπληρωματικό τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, επίσης ΠΕ Αρχιτέκτονα
Μηχανικό.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 1-2-2021 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη.
2.- Την πρόταση του Δημάρχου.
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του
ν.4555/2018, του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018
και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, του άρθρου 94 του ν.3852/2010 και του
άρθρου 3 του ν.513/1976, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 18 του ν.3467/2006.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Ορίζει ως τακτικό μέλος της επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας
οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να
χαρακτηριστεί ως διδακτήριο τη μόνιμη υπάλληλο του Δ.Βέροιας Στέλλα Σιδηροπούλου, ΠΕ Αρχιτέκτονα
Μηχανικό με αναπληρωτή της τον μόνιμο υπάλληλο του Δ.Βέροιας Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ
Αρχιτέκτονα Μηχανικό.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 38/2021
.............................................................................................……….................................

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστομένης Λαζαρίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τσιφλίδης
Παπαδόπουλος
Ασλάνογλου
Ρίζος
Θεοδωρίδης
Τσαχουρίδης
Διαμάντης
Λυκοστράτης
Γρηγοριάδης
Ακριβόπουλος
Κορωνάς
Δέλλας
Ασλανίδης
Μπατσαρά
Τζήμα
Κελεσίδης
Βασιλειάδης
Παλουκίδης
Πυρινός
Τσιούντας
Παυλίδης
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Στεφανόπουλος
Μαρκούλης
Τροχόπουλος
Θεοδωρίδης
Μουχτάρη
Τσανακτσίδης
Ράλλη
Μελιόπουλος
Τσαναξίδης

Μιχαήλ Σουμελίδης
Γ.

Τσιλογιάννης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 24-02-2021
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

