ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 4/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 99/2016
Περίληψη
Παραχώρηση χρήσης της Πλατείας Δημαρχείου
στην
Λέσχη
Μοτοσικλετιστών
Βέροιας
(ΛΕΜΟΒ).
Σήμερα 7 Μαρτίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα 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 3-3-2016 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 36 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς,
10)Σ.Διαμάντης, 11)Γ.Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης,
13)Π.Τσαπαρόπουλος, 14) Β.Λυκοστράτης, 15)Μ. Παπαϊωάννου,
16)Ι.Χειμώνας, 17)Λ.Ακριβόπουλος, 18)Σ.Ασλάνογλου,
19)Γ.Ορφανίδης, 20) Χ. Γαϊτάνου, 21) Ν. Μαυροκεφαλίδης,
22)Θ.Τέτος, 23)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 24) Μ. Σουμελίδης, 25) Ν.
Τσιαμήτρος, 26)Ζ.Πατσίκας, 27) Α. Καγκελίδης, 28)Γ.Γουλτίδης,
29)Ι.Παπαγιάννης, 30)Σ.Ελευθεριάδου, 31)Ν.Μπέκης,
32)Π.Παπαδίνα, 33)Α.Αποστολόπουλος, 34)Α.Μαρκούλης,
35)Σ.Στουγιάννος, 36)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Γ. Κάκαρης, Ε.Ιακωβίδου,
Α.Σιακαβάρας, Ι.Κυρατλίδης,
Η.Τσιφλίδης

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Ι.Σιδηρόπουλος, Α.Γκεκόπουλος, Ι.Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου,

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. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης, 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. Ι.Παπαγιάννης, Ν.Μωυσιάδης και
προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Ορφανίδης, Τ.Χατζηαθανασίου
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 98/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Ν.Μωυσιάδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 99/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Θ.Κορωνάς
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 101/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Θ.Κορωνάς
5) Κατά της συζήτηση του πρακτικού επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε η κ.Χ.Γαϊτάνου και αποχώρησαν
οι κ.κ. Ν.Τσιαμήτρος, Σ.Ελευθεριάδου, Μ.Σουμελίδης, Κ.Καραπαναγιωτίδης, Α.Καγκελίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 102/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Μαρκούλης, Π.Παπαδίνα.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 103/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Α.Μαρκούλης και αποχώρησε ο κ.Ζ.Πατσίκας.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 104/2016 απόφασης προσήλθε η κ. Π.Παπαδίνα
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 105/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Ζ.Πατσίκας και αποχώρησε ο κ.Π.Τσαπαρόπουλος
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 108/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Δ.Τραπεζανλής, Σ.Στουγιάννος
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 111/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Σ.Στουγιάννος και αποχώρησε ο κ.Α.Μαρκούλης
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 112/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Α.Μαρκούλης
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 113/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Μελιόπουλος
14) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 116/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μπέκης, Ν.Μωυσιάδης, Α.Μαρκούλης
15) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 121/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Α.Μαρκούλης
16) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 130/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος και προσήλθαν οι
κ.κ. Ν.Μπέκης, Ν.Μωυσιάδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη, ο οποίος
εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Ζητώ από το σώμα τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος της παραχώρησης
της Πλατείας Δημαρχείου στην Λέσχη Μοτοσικλετιστών Βέροιας. Το θέμα κατατίθεται ως
έκτακτο διότι η αίτηση για την παραχώρηση του δημοτικού χώρου κατατέθηκε στις 3/3/2016 και
μέχρι τις 20-3-2015 μάλλον δεν θα γίνει άλλη συνεδρίαση του Δ.Σ.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την πρόταση του Δημάρχου για συζήτηση του θέματος αυτού
ως εκτάκτου;
Μέλη: Ναι.
Στη συνέχεια, αφού δέχθηκε ομόφωνα το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το
παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως
κατεπείγον, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 7-3-2016
εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:
Ο Πρόεδρος της Λέσχης Μοτοσικλετιστών Βέροιας (ΛΕΜΟΒ), Δημήτριος Ντόκας, με
αίτησή του (αρ. πρωτ. 8010/03-03-2016) ζητά, εκ μέρους της Λέσχης, την παραχώρηση της
Πλατείας Δημαρχείου στη Βέροια, από το Σάββατο 9 Απριλίου 2016 έως την Κυριακή 10
Απριλίου 2016, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως χώρος εκκίνησης-τερματισμού και απονομής
επάθλων για τους δυο αγώνες enduro (εντούρο) που διοργανώνει η ΛΕΜΟΒ, την Κυριακή 10
Απριλίου 2016, στο πλαίσιο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ελλάδος και του Πρωταθλήματος
Βορείου Ελλάδος αντίστοιχα.
Με την ίδια αίτηση επίσης ζητά την παροχή κάγκελων-κιγκλιδωμάτων για την ασφάλιση
των μοτοσυκλετών και την ασφάλεια των θεατών στο χώρο εκκίνησης-τερματισμού καθώς επίσης
και έντυπο πληροφοριακό υλικό για την προβολή της πόλης στους αγωνιζόμενους και τους θεατές
των αγώνων.
Στη φετινή διοργάνωση αναμένεται να συμμετέχουν 120 μοτοσικλετιστές ενώ περίπου
1500 θεατές από όλη την Ελλάδα πρόκειται να παρακολουθήσουν του αγώνες.
Σύμφωνα με τις διατάξεις 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».
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο
Να αποφασίσει για:
1. Tην παραχώρηση ή μη της Πλατείας Δημαρχείου στη Βέροια, από το Σάββατο 9
Απριλίου 2016 έως την Κυριακή 10 Απριλίου 2016, για τον παραπάνω σκοπό.
2. Την παροχή ή μη κάγκελων-κιγκλιδωμάτων για την ασφάλιση των μοτοσυκλετών
και την ασφάλεια των θεατών στο χώρο εκκίνησης-τερματισμού
3. Την παροχή ή μη έντυπου πληροφοριακού υλικού για την προβολή της πόλης στους
αγωνιζόμενους και τους θεατές των αγώνων
Την παροχή ή μη ηλεκτρικού ρεύματος για το χώρο εκκίνησης-τερματισμού στην
Πλατεία Δημαρχείου
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μελιόπουλος: Μήπως υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν ζημιές στο πλακόστρωτο της
πλατείας Δημαρχείου;
Λαζαρίδης: Όχι, δεν θα γίνουν αγώνες εντός της πλατείας για να προκληθούν ζημιές
Μαρκούλης: Προκύπτει κάποια δαπάνη από πλευράς του Δήμου με την ηλεκτροδότηση
της Λέσχης;

Η Ηλεκτροδότηση γίνεται με ευθύνη του Δήμου; Αν γίνει κάποιο ατύχημα, θα έχει ευθύνη
ο Δήμος;
Λαζαρίδης: Σε αυτό πλέον είμαστε πολύ αυστηροί.
Μια παλιά συνήθεια να παίρνει κανείς ρεύμα όποτε ήθελε έχει σταματήσει εδώ και κάποια
χρόνια. Αυτό πλέον γίνεται με αίτηση στο αρμόδιο γραφείο της τεχνικής υπηρεσίας κι η λήψη
ρεύματος γίνεται κατόπιν υπόδειξης από σχετικό ρευματοδότη.
Λυκοστράτης: Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από τις μηχανές που θα είναι σταθμευμένες.
Δεν θα γίνουν αγώνες στην πλατεία. Εκεί απλώς θα συγκεντρωθούν το βράδυ του Σαββάτου, θα
υπάρχει φύλακας για τη φύλαξη των μηχανών και την επόμενη μέρα θα ξεκινήσουν από τον χώρο
αυτό για να πάνε να αγωνιστούν σε χωμάτινες διαδρομές.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του Δημάρχου;
Μέλη: Ναι
Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Κ.Καραπαναγιωτίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 7-3-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την από 3-3-2016 αίτηση της Λέσχης Μοτοσικλετιστών Βέροιας (ΛΕΜΟΒ)
3.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
4.- Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του
άρθρου 185 του Ν. 3463/2006.
Αποφασίζει
Α) Ομόφωνα: Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Κατά Πλειοψηφία: Εγκρίνει: α) την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, β) την δωρεάν
παραχώρηση του απαραίτητου εξοπλισμού (κιγκλιδώματα) για την προστασία αγωνιζομένων και
θεατών, γ) την παροχή έντυπου πληροφοριακού υλικού για την προβολή της πόλης και δ) την
δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της Πλατείας Δημαρχείου, από 9 ως 10/4/2016, στην Λέσχη
Μοτοσικλετιστών Βέροιας (ΛΕΜΟΒ), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος εκκίνησηςτερματισμού και απονομής επάθλων, αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ENDURO και
του Πρωταθλήματος Βορείου Ελλάδος..

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 99 / 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.

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Θ.

Κορωνάς

Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Μ.
Ι.
Λ.
Σ.
Γ.
Χ.
Ν.
Θ.
Κ.
Μ.
Ν.
Ζ.
Α.
Γ.
Ι.
Σ.
Ν.
Π.
Α.
Σ.
Γ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Παπαϊωάννου
Χειμώνας
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Τέτος
Καραπαναγιωτίδης
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Παπαγιάννης
Ελευθεριάδου
Μπέκης
Παπαδίνα
Μαρκούλης
Στουγιάννος
Μελιόπουλος

Α.
Γ.
Ι.
Α.
Ι.
Ν.

Γκόγκα
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βοργιαζίδου
Λιλιόπουλος
Σιδηρόπουλος
Γκεκόπουλος
Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 11-3-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

