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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2013            ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

         «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ    

           ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ΣΚΥΔΡΑΣ» 

Σήμερα Δευτέρα  29 Ιουλίου  2013 και ώρα 20.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου 

Σκύδρας, συνεδρίασε δημόσια το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση 

αριθμ. 15365/24-7-2013 του προέδρου του, που είχε δημοσιευθεί στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων 

του Δημοτικού καταστήματος Σκύδρας και είχε επιδοθεί με αποδεικτικό σε όλους τους δημοτικούς 

συμβούλους και στο Δήμαρχο, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), 

για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών 

συμβούλων  ήταν: 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

1.Καρακελίδης Δαμιανός (Αντιπρόεδρος) 

2. Ιγνατιάδου Αικατερίνη 

3. Παπαδοπούλου Μαρία 

4.Σεμερτσίδης Θεοφάνης 

5.Καραγιάννης Μιχαήλ 

6. Παπαδόπουλος Θωμάς 

        7.Καλώση Αικατερίνη 

8.Μηνάς Στυλιανός 

        9.Πολυχρονιάδης Δημήτριος 

      10.Κερμανίδης  Κων/νος 

      11.Θεοδωρίδης Ιωάννης 

       12.Καλαιτζόγλου Νικόλαος 

       13.Βασιλείου Φώτιος 

       14.Αλατζάς Σάββας 

       15.Καρρά Γεωργία 

       16.Κρητίδου Ευφροσύνη 

       17.Καρύπης Μάρκος Πρόεδρος Τ.Κ. Καλής 

               

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

   1. Ανδρεάδης Ευστάθιος (Πρόεδρος) 

           2.Ξανθόπουλος Χρήστος 

           3.Πεντερίδης Αλέξιος 

   4.Τζαμτζής Ιορδάνης 

   5.Αλεξανδρίδου Ραχήλ 

   6.Σουρουτζίδης Στυλιανός 

 7. Κελεσίδης Χρήστος 

 8.Καρασαββίδης Λάζαρος 

 9.Κωστόπουλος Κων/νος 

        10.Αλεξανδρίδης Παύλος 

        11.Μίμης Δημήτριος 

 

   

1.Αδαμίδου Παρθένα  Πρόεδρος Δ.Κ. Σκύδρας 

2.Σιδηρόπουλος Βασίλειος  ΄΄      Τ.Κ.    Ριζού 

3.Μπαξεβάνης Μιχαήλ  ΄΄           Μαυροβουνίου 

4.Αβραμίδης Χρήστος    ΄΄           Μανδάλου 

5.Χουτουρίδης Ευστάθιος            Λιποχωρίου 

6.Περπερίδης Παύλος       ΄΄         Κρανέας 

7.Χρυσουλίδης Θεόδωρος  ΄΄       Νέας Ζωής 

8.Δούμος Χρήστος           ΄΄          Πρ. Ηλία 

9.Τσέμπτης Νικηφόρος     ΄΄         Πετραίας 

10.Κολοβού Ελπίδα     ΄΄              Σεβαστειανών      

11.Λιάκος Δανιήλ            ΄΄          Ανύδρου 

12.Γεραντίδης Χαράλαμπος ΄΄      Αρσενίου 

13.Μόκρης Βασίλειος              ΄΄   Άσπρου 

14.Πασχαλίδης Σταύρος          ΄΄    Δάφνης 

15.Χατζηστρατής Γεώργιος            Καλλίπολης  

16.Μηνάς Στέργιος          ΄΄             Καλυβίων                      

 

  Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα  η Κολοβού Νικολίτσα, τακτική υπάλληλος του Δήμου, για την 

τήρηση των πρακτικών. 

  Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Χοίδης Γεώργιος.  

  Από την συνεδρίαση απουσίαζε ο πρόεδρος λόγω κωλύματος και τον αντικατέστησε ο 

αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου όπως ορίζεται στην παρ.2 άρθρου 69 του  

 Ν. 3852/2010 ο οποίος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κάνει την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου αρχίζουν να συζητούν το θέμα 

της ημερήσιας διάταξης. 

 



Για το θέμα αυτό ο πρόεδρος είπε ότι σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο με την αριθ. 

169/2013 απόφαση μας δεσμευτήκαμε να παραχωρήσουμε δωρεάν κατά χρήση αίθουσα στο 

ισόγειο του Πολύκεντρου Σκύδρας για την δημιουργία μη αυτοτελούς γραφείου κοινωνικής 

ασφάλισης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στη Σκύδρα σε περίπτωση που αποφάσιζε η κεντρική δ/ση του ΙΚΑ την 

ίδρυση του, αφού η κατάργηση του Υποκαταστήματος του ΙΚΑ στη Σκύδρα και η μεταφορά 

όλων των υπηρεσιών του στην Έδεσσα έχει καταστήσει αδύνατη την εξυπηρέτηση των δημοτών 

και κατοίκων μας . 

Σήμερα και με την αριθ. πρωτ: Υ10/513/26-7-2013 απόφαση του διοικητή του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 

συστήνεται γραφείο κοινωνικής ασφάλισης στη Σκύδρα, μη αυτοτελές γραφείο του Τοπικού 

Υποκαταστήματος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ΕΔΕΣΣΑΣ από 2-9-2013 και για αυτό το συμβούλιο πρέπει να 

αποφασίσει την δωρεάν  κατά χρήση παραχώρηση αίθουσας για την στέγαση του γραφείου 

αυτού σύμφωνα με το άρθρο 185 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 όπου αναφέρεται ότι « με απόφαση 

του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου , επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση 

ακινήτων στο δημόσιο ή σε άλλα νομικά πρόσωπα  δημοσίου δικαίου ,για την αντιμετώπιση 

έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση , εφόσον οι 

λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει » και συγκεκριμένα μια αίθουσα εμβαδού 25 

τ.μ. στο ισόγειο του Πολύκεντρου Σκύδρας (ιδιοκτησίας του Δήμου)  στο οποίο φιλοξενούνται 

και λοιπές δημόσιες υπηρεσίες και επί της οδού Π.Μελά 24. 

 Επιπλέον στην προκειμένη περίπτωση εφαρμογή έχουν και οι διατάξεις του άρθρου 75 παρ Ι 

του Ν. 3463/2006 σύμφωνα με τις οποίες διατάξεις «Οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές 

διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της 

επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και την συνεχή 

βελτίωση  των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας». 

Για το παραπάνω θέμα το Τοπικό Συμβούλιο Σκύδρας παρείχε την σύμφωνη γνώμη του. 

Η πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Σκύδρας δεν παραβρέθηκε στην συνεδρίαση αν και 

προσκλήθηκε νόμιμα. 

    Στη συνέχεια  κάλεσε το συμβούλιο  να αποφασίσει σχετικά. 

    Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον πρόεδρο, έλαβε υπόψη του τις 

μνημονευόμενες διατάξεις και λόγω της επείγουσας και πιεστικής ανάγκης για την εξυπηρέτηση των 

κατοίκων του Δήμου μας για τις συναλλαγές τους όπως ειδικότερα αναφέρεται στην αριθ. 169/2013 

απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου ομόφωνα , 

 

                                           Α   Π   Ο   Φ   Α    Σ    Ι    Ζ    Ε    Ι 
 

1) Εγκρίνει την δωρεάν κατά χρήση παραχώρηση χώρου στο Ι.Κ.Α για δημιουργία Γραφείου 

Κοινωνικής Ασφάλισης  μη αυτοτελές γραφείο του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 

ΕΔΕΣΣΑΣ και συγκεκριμένα μια αίθουσα εμβαδού 25 τ.μ. στο ισόγειο του Πολύκεντρου Σκύδρας 

και επί της οδού Π.Μελά 24 σύμφωνα με το άρθρο 185 παρ. 1του Ν. 3463/2006 και τις διατάξεις 

του άρθρου 75 παρ Ι του Ν. 3463/2006. 

2) H χρονική διάρκεια της δωρεάν παραχώρησης ορίζεται σε 20 χρόνια ήτοι έως 31-12-2033. 

 

 

 



3) Ο Δήμος Σκύδρας αναλαμβάνει το κόστος εργασιών και διαρρυθμίσεων που τυχόν θα απαιτηθούν 

για την εύρυθμη λειτουργία του γραφείου καθώς επίσης και της υλικοτεχνικής υποδομής 

(τηλεφωνική παροχή και σύνδεση στο διαδίκτυο) . 

Επίσης ο Δήμος Σκύδρας αναλαμβάνει και την κάλυψη των πάγιων λειτουργικών δαπανών του 

γραφείου (ΔΕΗ – ΟΤΕ – θέρμανση – καθαριότητα – συντήρηση – επισκευή κλπ.) 

4) Αν για οποιοδήποτε λόγο  καταργηθεί το  Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης  μη αυτοτελές γραφείο 

του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ΕΔΕΣΣΑΣ, παύει να ισχύει η δωρεάν παραχώρηση. 

5) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σκύδρας για την διευθέτηση και υπογραφή όλων των σχετικών που θα 

προκύψουν με την παραχώρηση. 

             Έτσι συντάχτηκε η απόφαση αυτή και πήρε αριθμό 200/2013. 

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                          Ακολουθούν Υπογραφές 

                

                Ακριβές απόσπασμα. 

                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

    

 

           ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 


