ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 5/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 121/2009
Περίληψη
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του
δημοτικού γηπέδου Γεωργιανών στην Ακαδημία
Ποδοσφαίρου Βέροιας.
Σήμερα 16 Φεβρουαρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 12-2-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Aπόντες
Σ. Μηλιόπουλος
Μ. Τρανίδης
Γ. Κάκαρης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης και
αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 108/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 111/2009 απόφασης
αποχώρησε η κα Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 112/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 114/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 115/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησε ο κ. Π.
Τσαπαρόπουλος.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 118/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Τσιάρας.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 120/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Α. Τσιάρας.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 134/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 13° θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 10-2-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου
οικονομικών Παύλου Παυλίδη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. 1/2009 απόφασή του, το Τοπικό Συμβούλιο
Γεωργιανών συμφωνεί στη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του γηπέδου του με τους εξής
όρους:
1.- Εισηγείται την δωρεάν παραχώρηση, για τα έτη 2009 και 2010, του ποδοσφαιρικού
γηπέδου και των αθλητικών εγκαταστάσεων αυτού του Τοπικού Διαμερίσματος Γεωργιανών
στο αθλητικό σωματείο «Ακαδημία ποδοσφαίρου Βέροιας» για την εξυπηρέτηση των αθλητών
του σωματείου τους, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α)Να αναλάβει το σωματείο την συντήρηση όλων των χώρων άθλησης και σε κάθε
περίπτωση τη διασφάλιση της άριστης κατάστασης και λειτουργίας των αθλητικών
εγκαταστάσεων.
β)Να επιτρέπεται η είσοδος προς χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων στους
κατοίκους των Γεωργιανών, σε ημέρες και ώρες που δεν θα εμποδίζουν τις αγωνιστικές
υποχρεώσεις του παραπάνω σωματείου.
Με την 27/1/2009 αίτησή της η Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βεροίας ζητά την
παραχώρηση της χρήσης των ποδοσφαιρικών εγκαταστάσεων του Τ.Δ. Γεωργιανών
Ν.Ημαθίας για χρονικό διάστημα 10 ετών προκειμένου να εξυπηρετούνται οι νεαροί αθλητές
του σωματείου τους στις καθημερινές προπονήσεις τους, τους επίσημους και φιλικούς αγώνες
των πρωταθλημάτων και τουρνουά.
Επίσης αναλαμβάνει την συντήρηση των γηπέδων, τις εργασίες για την φροντίδα και
επιμέλεια των αγωνιστικών χώρων για τη διασφάλιση της άριστης λειτουργίας των αθλητικών
εγκαταστάσεων.
Σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114) Δ.Κ. η δωρεάν παραχώρηση
της χρήσης δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων επιτρέπεται:
1)Με την απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου επιτρέπεται να
παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο δημόσιο ή σε 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.
2.- Επίσης με την ίδια διακασία, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση
ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνον δραστηριότητα που
είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την
δωρεάν ή μη παραχώρηση της χρήσης του παραπάνω γηπέδου στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου
Βεροίας.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την αριθ. 1/2009
απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Γεωργιανών, με το οποίο αυτό εισηγείται
ομόφωνα τη δωρεάν παραχώρηση για έτη 2009 και 2010 του ποδοσφαιρικού γηπέδου
και των αθλητικών εγκαταστάσεων του Τ.Δ. Γεωργιανών στο αθλητικό σωματείο
«Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βέροιας» για την εξυπηρέτηση των αθλητών του εν λόγω
σωματείου εφόσον: α) αναλάβει το σωματείο τη συντήρηση όλων των χώρων
άθλησης και σε κάθε περίπτωση τη διασφάλιση της άριστης κατάστασης και
λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων και β) επιτρέπεται ελεύθερα η είσοδος
προς χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων στους κατοίκους των Γεωργιανών, σε
κατάλληλες ημέρες και ώρες ώστε να μην παρακωλύονται οι αγωνιστικές
υποχρεώσεις του παραπάνω σωματείου.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μιχαηλίδης: Προτείνω την παραχώρηση του γηπέδου για δύο έτη, όπως
εισηγείται και το τοπικό συμβούλιο Γεωργιανών.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 10-2-2009 εισηγητικό σημείωμα αντιδημάρχου Π. Παυλίδη.
2.- Την από 23-1-2009 αίτηση του αθλητικού ποδοσφαιρικού σωματείου
«ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ».
3.- Την αριθ. 1/2009 απόφαση του Τ.Σ. Γεωργιανών.
4.- Την πρόταση του αντιδημάρχου Γ. Μιχαηλίδη.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Αποδέχεται την αριθ. 1/2009 εισήγηση του Τοπικού Συμβουλίου Γεωργιανών
και εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού Ποδοσφαιρικού
Γηπέδου του Τοπικού Διαμερίσματος Γεωργιανών Δήμου Βέροιας και των εντός
αυτού αθλητικών εγκαταστάσεων, στο Ποδοσφαιρικό Σωματείο «ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ», για τα έτη 2009-2010, εφόσον:
1) Το παραπάνω σωματείο αναλάβει υπεύθυνα και με δικά του έξοδα τη
συντήρηση όλων των χώρων άθλησης και σε κάθε περίπτωση τη διασφάλιση της
άριστης κατάστασης και λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων.
2) Το γήπεδο, και οι εντός αυτού αθλητικές εγκαταστάσεις, θα παραμείνουν
ελεύθερα για χρήση από οποιονδήποτε πολίτη-κάτοικο του Τοπικού Διαμερίσματος
Γεωργιανών επιθυμεί να αθληθεί, σε κατάλληλες ημέρες και ώρες ώστε να μην
παρακωλύονται οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του παραπάνω σωματείου.
Η παρούσα απόφαση ανακαλείται εφόσον το παραπάνω σωματείο αναστείλει
τις δραστηριότητές του και εκλείψουν οι λόγοι που υπαγορεύουν την εν λόγω
παραχώρηση.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 121/ 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Ν.
Α.
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Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 23/2/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
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Β.
Σ.
Ι.
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Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

