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Αρ. απόφ. 96/2016
Περίληψη
Έγκριση α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του
Δ.Βέροιας με το Σωματείο Ιδιοκτητών ΚαφετεριώνΚέντρων Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας Βέροιας, β)
παραχώρησης της χρήσης της πλατείας Ελιάς και γ)
δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.
Σήμερα 17 Φεβρουαρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 12-2-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους,
τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 32 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Τραπεζανλής,
8)
Θ.
Κορωνάς,
9)Σ.Διαμάντης,
10)Γ.Σοφιανίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12) Β.Λυκοστράτης,
13)Μ. Παπαϊωάννου, 14)Λ.Ακριβόπουλος, 15)Σ.Ασλάνογλου,
16)Γ.Ορφανίδης, 17)Ε.Ιακωβίδου, 18) Ν. Μαυροκεφαλίδης,
19)Α.Σιακαβάρας, 20)Θ.Τέτος, 21) Μ. Σουμελίδης, 22) Ν.
Τσιαμήτρος,
23)Ζ.Πατσίκας,
24)
Α.
Καγκελίδης,
25)Γ.Γουλτίδης,
26)Η.Τσιφλίδης,
27)Σ.Ελευθεριάδου,
28)Ν.Μπέκης,
29)Π.Παπαδίνα,
30)Α.Αποστολόπουλος,
31)Α.Μαρκούλης, 32)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Δ.Κουλουριώτης,Π.Τσαπαρόπουλος,
Γ.
Κάκαρης,
Ι.Χειμώνας,
Χ.Γαϊτάνου, Κ.Καραπαναγιωτίδης,
Ι.Κυρατλίδης,
Ι.Παπαγιάννης,
Σ.Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Ν. Αγγέλου, Ι.Σιδηρόπουλος, Ι.Καραγιάννης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Χ.Κεχαΐδης, Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ.
Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς,
Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α.
Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Ν.Μωυσιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 59/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.Μωυσιάδης και αποχώρησε ο
κ.Η.Τσιφλίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 61/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου, Λ.Ακριβόπουλος,
Α.Σιακαβάρας, Α.Αποστολόπουλος και προσήλθε ο κ. Η.Τσιφλίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 62/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ν.Μπέκης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 66/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Α.Σιακαβάρας
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 69/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ζ.Πατσίκας και προσήλθε ο κ. Ν.Μπέκης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 76/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ζ.Πατσίκας
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 79/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Τ.Χατζηαθανασίου
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 37ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 10-2-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου
Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:
Ο Πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Καφετεριών – Κέντρων Διασκέδασης και
Ψυχαγωγίας Βέροιας, Κώστας Σαμανίδης, με αίτησή του (αρ. πρωτ. 2674/20-01-2016), ζητάει την
παραχώρηση της οδού Εληάς στη Βέροια, από το Σάββατο 12 Μαρτίου 2016 και ώρα 7μ.μ. έως
την Κυριακή 13 Μαρτίου 2016 και ώρα 7.μ.μ., για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με
αφορμή τον εορτασμό της αποκριάς.
Το σωματείο αιτείται επίσης τη συνδιοργάνωση των συγκεκριμένων εκδηλώσεων με το
Δήμο Βέροιας στο πλαίσιο της οποίας ο Δήμος θα πρέπει να καλύψει τις ανάγκες ήχου, φωτισμού
και εγκατάστασης εξέδρας.
Σύμφωνα με τις διατάξεις:
Α) Των παρ. 1 και 2 του άρθ. 185 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/08-06-2006)
προβλέπεται ότι:
«1. Με 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. Ομοίως με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται να
παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά
και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα».
Β) Του άρθρου 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010): «Το δημοτικό
συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ
του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό
συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του».
Γ) Της παρ. 3 του άρθ. 158 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/08-06-2006) «Πιστώσεις που
είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή της
Κοινότητας μπορούν να διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την
πληρωμή δαπανών και που αφορούν : α) εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές,
μορφωτικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές εκδηλώσεις που τις οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα,
εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των
κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων
των κατοίκων του, β) όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος
ή η Κοινότητα γ) Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία αντιπροσωπειών ή
φυσικών προσώπων, τα οποία συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και
πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς και οι συνεπαγόμενες δαπάνες
δημοσίων σχέσεων δ) Την τουριστική προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, του Δήμου ή της
Κοινότητας ε)Έκτακτες επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου ή της
Κοινότητας».
Με την υπ’ αριθ. 244/10.02.2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης έχει δεσμευτεί πίστωση
ύψους 2.000,00 € από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Βέροιας και
τον Κ.Α.Ε. 02.00.6434.001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» με σκοπό την κάλυψη
των εξόδων της συνδιοργάνωσης από πλευράς δήμου.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:
1. Να αποφασίσει για την παραχώρηση ή μη της οδού Εληάς στη Βέροια στο Σωματείο
Ιδιοκτητών Καφετεριών – Κέντρων Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας Βέροιας, από το Σάββατο 12
Μαρτίου 2016 και ώρα 7μ.μ. έως την Κυριακή 13 Μαρτίου 2016 και ώρα 7.μ.μ., για τη
διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με αφορμή τον εορτασμό της αποκριάς.
2. Να εγκρίνει ή μη τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας ως συνδιοργανωτή στις
πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σωματείου Ιδιοκτητών Καφετεριών – Κέντρων Διασκέδασης και
Ψυχαγωγίας Βέροιας που θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 12-13 Μαρτίου 2016.
3. Να εγκρίνει ή μη τη διάθεση πίστωσης ύψους 2.000,00€ από τον προϋπολογισμό
έτους 2016 του Δήμου Βέροιας, σε βάρος του Κ.Α.Ε. 02.00.6434.001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες
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δημοσίων σχέσεων» για την κάλυψη των αναγκών ήχου, φωτισμού και εγκατάστασης εξέδρας στο
πλαίσιο της συνδιοργάνωσης.
Τα απαραίτητα προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας θα ληφθούν με νεότερη
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της αρμόδιας υπηρεσίας του
Δήμου.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Παπαδόπουλος: Όσον αφορά την καθαριότητα όλων των χώρων πέραν του ωραρίου, δηλ.
τις απογευματινές και βραδινές ώρες, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι είναι με ευθύνη των
διοργανωτών.
Πρόεδρος: Σωστή η επισήμανσή σας αντιδήμαρχε και γίνεται δεκτή η πρότασή σας.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 10-2-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη.
2.- Την πρόταση του αντιδημάρχου καθαριότητας Β.Παπαδόπουλου
3.- Την με αρ. πρωτ. 2674/20-1-2016 αίτηση του Σωματείου Ιδιοκτητών Καφετεριών-Κέντρων
Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας Βέροιας
4.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 και στους ΚΑ: 00.6434.001 με τίτλο «Λοιπές
δαπάνες δημοσίων σχέσεων» υπάρχει γραμμένες η σχετική πίστωση.
5.- Την υπ’ αριθ. 244/10-2-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και των άρθρων 96,
158 και 185 του Ν.3463/2006.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την:
Α) Συνδιοργάνωση του Δ.Βέροιας με το Σωματείο Ιδιοκτητών Καφετεριών-Κέντρων
Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας Βέροιας πολιτιστικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό της
Αποκριάς.
Β) Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της οδού Ελιάς στο Σωματείο Ιδιοκτητών
Καφετεριών-Κέντρων Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας Βέροιας, από το Σάββατο 12/3/2016 και ώρα
19:00 ως την Κυριακή 13/3/2016 και ώρα 19:00, για την πραγματοποίηση πολιτιστικών
εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Αποκριάς από κοινού με τον Δ.Βέροιας.
Η έγκριση των απαραίτητων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την
πραγματοποίηση των παραπάνω εκδηλώσεων, θα γίνει με νεότερη απόφαση του Δ.Σ. κατόπιν
εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας του Δ.Βέροιας.
Το Σωματείο Ιδιοκτητών Καφετεριών-Κέντρων Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας Βέροιας με
δική του ευθύνη θα μεριμνήσει για την καθαριότητα του παραχωρούμενου χώρου κατά τη
διάρκεια και μετά το πέρας των εκδηλώσεων.
Γ) Δαπάνη συνολικού ποσού 2.000,00€, όπως αυτή βεβαιώθηκε από την αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου με την με α/α καταχώρησης 244/10-2-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης
και τη διάθεσή του από τον ΚΑ 00.6434.001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» του
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016, για την κάλυψη των εξόδων ηχητικών εγκαταστάσεων,
φωτισμού και τοποθέτησης εξέδρας.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 96 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.

Δ.
Δ.

Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Θ.

Κορωνάς

Ι.
Ι.
Ν.

Σ.
Γ.
Ν.
Β.
Μ.
Λ.
Σ.
Γ.
Ε.
Ν.
Α.
Θ.
Μ.
Ν.
Ζ.
Α.
Γ.
Σ.
Η.
Ν.
Π.
Α.
Γ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Λυκοστράτης
Παπαϊωάννου
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Ιακωβίδου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Ελευθεριάδου
Τσιφλίδης
Μπέκης
Παπαδίνα
Μαρκούλης
Μελιόπουλος

Γκόγκα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Σιδηρόπουλος
Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 23-2-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

