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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Α Π Ο  Π Α  Μ Α
Απφ ην ππ’ αξηζ. 1/2021 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 8/2021
Πεξίιεςε
Έγθξηζε ή κε α) δσξεάλ παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ ππ’ αξηζ. 12
γξαθείνπ ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο Βέξνηαο απφ θνηλνχ ζην
«σκαηείν Σνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ θαη Ηδηνθηεηψλ Σνπξηζηηθψλ
Λεσθνξείσλ Ν.Ζκαζίαο – Ο Μέγαο Αιέμαλδξνο» θαη ζηνλ
«Αγξνηηθφ χιινγν Ζκαζίαο», β) ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ’ αξηζ.
232/2019 απφθαζεο ηνπ Γ.. θαη γ) εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ
ήκεξα 25 Ηανοσαρίοσ ηνπ έηνπο 2021 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ψξα 17:00
ζπλήιζε δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, χζηεξα απφ ηελ κε
εκεξνκελία 21-1-2021 γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δφζεθε ζ’ φινπο ηνπο πκβνχινπο,
ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019, ηεο ππ’ αξηζ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 3060 ΚΤΑ (ΦΔΚ Β΄
89/16-1-2021) θαη ηεο ππ’ αξηζ. 60249/22-9-2020 εγθπθιίνπ ηνπ Τπ.Δζσηεξηθψλ.
Γηαπηζηψζεθε φηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ επί
ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 38 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδφπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Ρίδνο, 5) Ν.Αγγέινπ, Υ.Κειεζίδεο,
Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8) Β.Λπθνζηξάηεο, .ηνπγηάλλνο
9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβφπνπινο, 11) Θ. Κνξσλάο, 12) Α.
Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξφπνπινο, 14)Α.Γέιιαο, 15)Λ.Αζιαλίδεο,
16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18) Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20)
Κ.Παινπθίδεο, 21) Γ.Ππξηλφο, 22)Υ.Σζηνχληαο, 23)Ν.Λαδφπνπινο, 24)
Π.Παπιίδεο, 25) Μ. νπκειίδεο, 26) Γ.Γνπιηίδεο, 27) Γ.Μηραειίδεο,
28) Β.ηεθαλφπνπινο, 29) Α.Μαξθνχιεο, 30) Κ.Σξνρφπνπινο,
31)Κ.Θενδσξίδεο,
32)
Π.Μνπρηάξε,
33)
Α.πκεσλίδνπ,
34)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 35) Γ.Ράιιε, 36) Γ.Γεκεξηδίδεο, 37)
Γ.Μειηφπνπινο, 38) Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, .Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνχινπ, Δ.Υεηκσλφπνπινο, Α.Εεζηφπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο,
Η.Βνξγηαηδίδεο, Γ.Ληιηφπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο,
Η.ηδεξφπνπινο, Ν.Μαξγαξηηφπνπινο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκψλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βχδαο,
Γ.ίηαο, Δ.Παγνχξαο, Π. Πνηακφπνπινο, Α.Πηηνχιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρψξεζε ν θ. Γ.Σζαλαθηζίδεο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 1/2021 απφθαζεο απνρψξεζε ε θ.Α.πκεσλίδνπ
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 3/2021 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ.Γ.Μειηφπνπινο θαη πξνζήιζε ν θ.Γ.Σζαλαθηζίδεο
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ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 8ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην απφ 7-1-2021 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο
Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
Σν θηίξην ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο Βέξνηαο, αλεγέξζε κε ηελ ππ΄αξηζκ.19/90 νηθνδνκηθή
άδεηα ηεο Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο ζην, κε ΚΑΔΚ 160081052010, δεκνηηθφ νηθφπεδν
ζην Ο.Σ. 144 ηεο πφιεο.
Με ηελ ππ΄αξηζκ. 687/2008 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο,
εγθξίζεθε ε ηξνπνπνίεζε-ζπκπιήξσζε θαη θσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν, ηνπ Καλνληζκνχ
Λεηηνπξγίαο ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο, φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
χκθσλα κε ην άξζξν 1, παξ. Γ ηνπ ελ ιφγσ ηζρχνληνο Καλνληζκνχ, «Δπηηξέπεηαη ε
δσξεάλ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο θαη ε εθκίζζσζε ρψξσλ ηεο δεκνηηθήο αγνξάο ζε ζπιιφγνπο
θαη ζσκαηεία ηεο πφιεο, θαζψο θαη ζε θνηλσληθνχο θνξείο κε πξνζθνξά ζην θνηλσληθφ ζχλνιν».
Με ηελ ππ΄αξηζκ. 232/2019 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε δσξεάλ
παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ππ΄αξηζκ. 12 γξαθείνπ ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο Βέξνηαο ζηνλ
«Αγξνηηθφ χιινγν Ζκαζίαο», γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζηέγαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ, γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) εηψλ, θαζψο ν παξαπάλσ χιινγνο αζθεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν
θνηλσθειή δξαζηεξηφηεηα θαη πξνάγεη ηα ηνπηθά ζπκθέξνληα.
ε πεξίπησζε πνπ εθιείςνπλ νη ιφγνη ηεο παξαρψξεζεο ε απφθαζε αλαθαιείηαη.
Σν «σκαηείν Σνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ & Ηδηνθηεηψλ Σνπξηζηηθψλ Λεσθνξείσλ
Ν.Ζκαζίαο-ν ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ», είλαη έλα σκαηείν πνπ ηδξχζεθε θαη ιεηηνπξγεί κε ην
απφ 03.01.2020 Καηαζηαηηθφ ηνπ, ην νπνίν αλαγλσξίζζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 02/15-01-2020
δηάηαμε ηνπ Δηξελνδηθείνπ Βέξνηαο θαη θαηαρσξήζεθε ζην ζρεηηθφ βηβιίν ηνπ Πξσηνδηθείνπ
Βέξνηαο κε αχμνληα αξηζκφ 06.
Με ηελ ππ’ αξηζκ. 18879/23.09.2020 αίηεζή ηνπ, ην «σκαηείν Σνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ &
Ηδηνθηεηψλ Σνπξηζηηθψλ Λεσθνξείσλ Ν.Ζκαζίαο-ν ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ», αηηείηαη ηελ
παξαρψξεζε γηα δσξεάλ ρξήζε δεκνηηθνχ ρψξνπ γηα ηελ ζηέγαζή ηνπ.
Με ην ππ΄αξηζκ. 19200/28.09.2020 έγγξαθφ ηνπ, ν «Αγξνηηθφο χιινγνο Ζκαζίαο»
ζπλαηλεί κε ηελ απφ θνηλνχ ρξήζε ηνπ γξαθείνπ 12 ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο κε ην «σκαηείν
Σνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ & Ηδηνθηεηψλ Σνπξηζηηθψλ Λεσθνξείσλ Ν.Ζκαζίαο-ν ΜΔΓΑ
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ».
Με ην ππ΄αξηζκ. 19808/02.10.2020 έγγξαθφ ηνπ ν Ννκηθφο ηνπ Γήκνπ γλσκνδνηεί κεηαμχ
άιισλ φηη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην είλαη ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γήκνπ πνπ ζα θξίλεη επί ηεο
νπζίαο εάλ ην «σκαηείν Σνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ & Ηδηνθηεηψλ Σνπξηζηηθψλ Λεσθνξείσλ
Ν.Ζκαζίαο-ν ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ» αζθεί απνθιεηζηηθά θνηλσθειή δξαζηεξηφηεηα ή
πξνάγεη ηα ηνπηθά ζπκθέξνληα. Δπηζεκαίλεη, δε, φηη «ην θξηηήξην θάπνηνπ ζθνπνχ σο
θνηλσθεινχο πξέπεη λα αλαδεηεζεί φρη κφλν ζην φηη αθελφο δελ είλαη θεξδνζθνπηθφο αιιά θαη
ζην φηη αθεηέξνπ ηείλεη ζηελ επηδίσμε εμππεξέηεζεο φρη νξηζκέλνπ πξνζψπνπ ή νξηζκέλνπ
θχθινπ πξνζψπσλ αιιά ηνπ θνηλνχ γεληθά, ζηελ εμππεξέηεζε γεληθφηεξεο αλάγθεο».
χκθσλα κε ην άξζξν 185 ηνπ Νένπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν. 3463/06), κε
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ επηηξέπεηαη λα παξαρσξείηαη δσξεάλ ε ρξήζε δεκνηηθψλ
αθηλήησλ ζε άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία
είλαη θνηλσθειήο ή πξνάγεη ηα ηνπηθά ζπκθέξνληα.
Με ηελ ππ΄αξηζκ. 41/2020 απφθαζή ηνπ, ην πκβνχιην ηεο Κνηλφηεηαο Βέξνηαο
«απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ ζεηηθή γλσκνδφηεζε γηα δσξεάλ παξαρψξεζε ρξήζεο ηνπ γξαθείνπ
12 ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο απφ θνηλνχ ζηνλ «Αγξνηηθφ χιινγν Ζκαζίαο» θαη
ζην «σκαηείν Σνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ & Ηδηνθηεηψλ Σνπξηζηηθψλ Λεσθνξείσλ Ν.Ζκαζίαο-ν
ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ, φπσο απηή απνηππψλεηαη ζην απφ 9/11/2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ
αληηδεκάξρνπ Σερληθψλ».
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη κε πξνηεηλφκελνπο φξνπο ηεο χκβαζεο ηνπο:
Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο:
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Σν θηίξην ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο Βέξνηαο, αλεγέξζε κε ηελ ππ΄αξηζκ.19/90 νηθνδνκηθή
άδεηα ηεο Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο ζην, κε ΚΑΔΚ 160081052010, δεκνηηθφ νηθφπεδν
ζην Ο.Σ. 144 ηεο πφιεο.
Με ηελ ππ΄αξηζκ. 687/2008 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο,
εγθξίζεθε ε ηξνπνπνίεζε-ζπκπιήξσζε θαη θσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν, ηνπ Καλνληζκνχ
Λεηηνπξγίαο ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο, φπσο ηζρχεη ζήκεξα (ζπλ/λε ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β).
ε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 232/2019 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Βέξνηαο:
α) ην ππ’ αξηζκ. 12 Γξαθείν ζηελ Α΄ ηάζκε ηνπ θηηξίνπ ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο ηεο
Βέξνηαο, παξαρσξείηαη δσξεάλ γηα ρξήζε ζην «σκαηείν Σνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ & Ηδηνθηεηψλ
Σνπξηζηηθψλ Λεσθνξείσλ Ν.Ζκαζίαο-Ο Μέγαο Αιέμαλδξνο», γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζεη, απφ
θνηλνχ κε ηνλ «Αγξνηηθφ χιινγν Ζκαζίαο», γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζηέγαζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ηνπ.
Σν σκαηείν, αθνχ επηζθέθζεθε ηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν ζην θηίξην ηεο δεκνηηθήο
Αγνξάο ηεο Βέξνηαο, βξήθε απηφ θαηάιιειν γηα ρξήζε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη
αλσηέξσ θαη ζηελ ………./2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ
παξφληνο πκθσλεηηθνχ, απνδέρεηαη ηελ παξαρψξεζε.
Ζ παξνχζα παξαρψξεζε γίλεηαη θαηά ηξφπν απνθιεηζηηθφ.
Αθξηβέο αληίγξαθν ηεο …../2020 απφθαζεο πξνζαξηάηαη ζηελ παξνχζα σο
«ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’».
Παξαρψξεζε-πεξηγξαθή ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ
Ζ παξνχζα παξαρψξεζε αθνξά κφλν ηελ δσξεάλ παξαρψξεζε, γηα ρξήζε ηνπ ππ’ αξηζκ.
12 Γξαθείνπ ζηελ Α΄ ηάζκε ηνπ θηηξίνπ ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο ηεο Βέξνηαο.
Γηθαίσκα ρξήζεο:
Α) Σν γξαθείν 12 ζηελ Α΄ ηάζκε ηνπ θηηξίνπ ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο Βέξνηαο, εκβαδνχ
18,50 η.κ. παξαρσξείηαη, δσξεάλ, γηα πέληε ρξφληα, γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην «σκαηείν
Σνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ & Ηδηνθηεηψλ Σνπξηζηηθψλ Λεσθνξείσλ Ν.Ζκαζίαο-ν ΜΔΓΑ
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ», απφ θνηλνχ κε ηνλ Αγξνηηθφ χιινγν Ζκαζίαο, σο γξαθείν ηνπ πιιφγνπ.
ε θάζε πεξίπησζε ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξαρψξεζεο δελ ζα ππεξβαίλεη ηα ………..
(0…..) ρξφληα.
Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηεο ελ ιφγσ αίζνπζαο ηνπ θηηξίνπ γηα άιιν ζθνπφ πιελ ηνπ
παξαπάλσ ζπκθσλεκέλνπ, εθηφο θαη εάλ ζπλαηλέζεη ζε απηφ ν Γήκνο Βέξνηαο εγγξάθσο κε
λεψηεξε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Ζ ππνκίζζσζε, ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ νιηθά ή κεξηθά ζε άιινλ, κε
αληάιιαγκα ή ρσξίο θαη ε ζησπεξή αλακίζζσζε απαγνξεχνληαη ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε
ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο.
Δπίζεο, σο θπζηθή ζπλέπεηα ηεο παξαρψξεζεο ηνπ γξαθείνπ, ην σκαηείν ζα
ρξεζηκνπνηεί ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ δεκνηηθνχ θηηξίνπ (ζθάιεο, δηαδξφκνπο, ηνπαιέηα
θ.ι.π).
Γηάξθεηα:
Ζ δηάξθεηα ηεο δσξεάλ παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο αξρίδεη ζηηο ……………., εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο.
Ζ παξαρψξεζε εγθξίλεηαη γηα ρξνληθή δηάξθεηα ………………….. εηψλ.
Ο Γήκνο Βέξνηαο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη, εγγξάθσο θαη αηηηνινγεκέλα, ηελ
παξαρψξεζε, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξεζνχλ νη φξνη ηεο παξνχζαο ηα δε απνηειέζκαηα ηεο
θαηαγγειίαο επέξρνληαη άκεζα κε ηελ επίδνζε ηνπ εγγξάθνπ ηεο θαηαγγειίαο.
Αληάιιαγκα παξαρψξεζεο
Καλέλα αληάιιαγκα δελ ζπκθσλήζεθε γηα ηελ ελ ιφγσ παξαρψξεζε.
Φζνξά/Βιάβε/πληήξεζε παξαρσξνχκελσλ:
Σν «σκαηείν Σνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ & Ηδηνθηεηψλ Σνπξηζηηθψλ Λεσθνξείσλ
Ν.Ζκαζίαο-ν ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ» είλαη ππνρξεσκέλν λα θάλεη θαιή ρξήζε ηνπ
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παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ, άιισο επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε, δεκηνπξγείηαη δε δηθαίσκα
θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο ππέξ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο.
Σν σκαηείν επζχλεηαη (απφ θνηλνχ κε ηνλ άιιν ρξήζηε ηνπ ηδίνπ ρψξνπ) γηα θάζε δεκία
πνπ ζα πξνθιεζεί ζηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ πνπ απηφ ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο
χκβαζεο απηήο ή ηεο ηπρφλ λφκηκεο παξάηαζήο ηεο, αθφκα θαη γη απηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ
ηελ ζπλήζε ρξήζε ηνπο, επζπλφκελνη ζε απνθαηάζηαζή ηνπο.
Κάζε δαπάλε πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ
(π.ρ. ηειψλ θσηηζκνχ, χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θ.ι.π.) θαζψο θαη έμνδα ζπληήξεζεο, επηζθεπήο
ηνπ θαη πξνκήζεηαο πιηθψλ, ζα βαξχλνπλ ηνλ Γήκν Βέξνηαο.
Τπνρξεψζεηο θαη Γηθαηψκαηα
ε φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο χκβαζεο, ην σκαηείν είλαη ππνρξεσκέλν λα
κεξηκλά γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ παξαρσξνχκελνπ γξαθείνπ θαη ησλ ρψξσλ πνπ απηφ
ρξεζηκνπνηεί σο θπζηθή ζπλέπεηα ηεο παξαρψξεζεο (π.ρ. ηνπαιέηεο, δηάδξνκνη θ.ι.π.).
Δπίζεο, ην ελ ιφγσ σκαηείν ππνρξενχηαη ζην λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ παξαρσξεζέληα ρψξν
(θαη ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ) κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα κελ ζίγεη ηελ εζπρία, ηελ
πγεία, ηελ εξγαζία, ηελ αζθάιεηα θαη ηα ρξεζηά ήζε ησλ ρξεζηψλ ησλ ππνινίπσλ ρψξσλ ηνπ
θηηξίνπ θαζψο θαη ησλ πεξηνίθσλ ηνπ αθηλήηνπ, φπσο θαη λα κελ ξππαίλεη ηνλ πεξηβάιινληα
θνηλφρξεζην ρψξν κε ηελ ηνπνζέηεζε αληηθεηκέλσλ (φπσο νγθψδε ή άιια αληηθείκελα ή
απνξξίκκαηα, εχθιεθηεο χιεο, θ.ιπ.).
ε πεξίπησζε πνπ, γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην σκαηείν ζειήζεη
(θαηφπηλ ζρεηηθήο ζπλελλφεζεο κε ηνλ άιιν ρξήζηε ηνπ ρψξνπ) λα πξνβεί ζηελ πινπνίεζε
νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο (πξνζζήθε-δηακφξθσζε) ηνπ παξαρσξνχκελνπ γξαθείνπ ηνπ θηηξίνπ ηεο
Γεκνηηθήο Αγνξάο (π.ρ. ηνπνζέηεζε-ή αιιαγή- ελεκεξσηηθήο πηλαθίδαο, δηακφξθσζε ρψξνπ ηεο
αίζνπζαο κε γπςνζαλίδεο, θ.ι.π.), απηφ ζα γίλεηαη θαηφπηλ έγγξαθεο ελεκέξσζεο ησλ πξνο ην
Γξαθείν Αμηνπνίεζεο ηεο Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο θαη ιήςε ζρεηηθήο άδεηαο
απφ ηνλ Γήκν Βέξνηαο.
Κάζε κε θηλεηή θαηαζθεπή πνπ ζα πινπνηείηαη απφ ην σκαηείν, θαηφπηλ ηεο ζρεηηθήο
έγγξαθεο ελεκέξσζεο θαη ιήςεο άδεηαο απφ ηνλ Γήκν, ζηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν, ζα
παξακέλεη, κεηά ηελ ιήμε ηεο παξνχζαο χκβαζεο, πξνο φθεινο ηνπ ρψξνπ θαη θαλέλα δηθαίσκα
απνδεκίσζεο δελ ζα πξνβιεζεί απφ ην σκαηείν.
Όινη νη φξνη ηνπ παξφληνο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο θαη ε παξάβαζε έζησ θαη ελφο απφ
απηνχο δεκηνπξγεί δηθαίσκα θαηαγγειίαο ππέξ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο.
Αλσηέξα Βία
Οη δχν ζπκβαιιφκελνη (δειαδή ν Γήκνο Βέξνηαο θαη ην «σκαηείν Σνπξηζηηθψλ
Γξαθείσλ & Ηδηνθηεηψλ Σνπξηζηηθψλ Λεσθνξείσλ Ν.Ζκαζίαο-ν ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ») δελ
ζα επζχλνληαη αλαθνξηθά κε αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα,
εθφζνλ θαη ζηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία απηή νθείιεηαη ζε γεγνλφο ή πεξίζηαζε πνπ ζπληζηά
αλσηέξα βία. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο, σο γεγνλφηα ζπληζηψληα αλσηέξα βία ζα
ζεσξνχληαη θαηαζηάζεηο πέξαλ απφ ηνλ εχινγν έιεγρν ησλ κεξψλ, φπσο ζπλήζε θαηξηθά
θαηλφκελα, ζενκελίεο, ζεηζκνί, πφιεκνο, ερζξνπξαμίεο, ηξνκνθξαηηθέο ή γεληθεπκέλεο ζπξξάμεηο
θαη βίαηεο ή θαθφβνπιεο ελέξγεηεο, εμέγεξζε, βνκβαξδηζκνί, ππξθαγηά, έθξεμε, δηαθνπή παξνρήο
ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη θάζε άιιε παξεκθεξήο ή ηζνδχλακε θαηάζηαζε, ε νπνία δελ είλαη
εχινγα δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί θαη λα αληηκεησπηζηεί άκεζα, απηνδχλακα ή κε ηελ ζπλδξνκή ηνπ
αληηζπκβαιιφκελνπ.
Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα εηδνπνηνχλ ηνλ αληηζπκβαιιφκελφ ηνπο ρσξίο θαζπζηέξεζε
θαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν άκεζα κε ηε ιήςε γλψζεο πεξί ηεο επέιεπζεο γεγνλφηνο ή
πεξίζηαζεο αλσηέξαο βίαο θαη ζα ιακβάλνπλ θάζε κέηξν θαη ζα ζπλεξγάδνληαη ζε φζε έθηαζε
απαηηείηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ γεγνλφηνο ή ηεο πεξίζηαζεο απηήο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ θαη’
έθηαζε, δηάξθεηα θαη απνηέιεζκα.
Λχζε ή ηξνπνπνίεζε ηεο χκβαζεο
Ζ παξνχζα χκβαζε ιχεηαη ηελ ……………………...
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Κακία πεξεηαίξσ παξάηαζε ή ηξνπνπνίεζε ηεο παξνχζαο δελ είλαη δπλαηή, παξά κφλν κε
έγγξαθν ηχπν, δειαδή ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο.
Δηδνπνηήζεηο
Οπνηαδήπνηε επηθνηλσλία ή θνηλνπνίεζε ησλ κεξψλ πξνβιέπεηαη κε βάζε ηελ παξνχζα ή
πξαγκαηνπνηείηαη αλαθνξηθά κε απηήλ, ζα ζεσξείηαη φηη έγηλε έγθπξα εθφζνλ θέξεη έγγξαθν ηχπν
θαη απνζηέιιεηαη, θνηλνπνηείηαη ή παξαδίδεηαη πξνο ηα κέξε, ζηηο αθφινπζεο αληίζηνηρα
δηεπζχλζεηο θαη πξνο ηνπο αληίζηνηρα νξηδφκελνπο απνδέθηεο:
Πξνο: ηνλ Γήκν Βέξνηαο:
Πξνο: ην
Α) Γήκνο Βέξνηαο
Β)«σκαηείν Σνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ &
Τπ‘ φςε Γεκάξρνπ
Ηδηνθηεηψλ Σνπξηζηηθψλ Λεσθνξείσλ
Μεηξνπφιεσο 46
Ν.Ζκαζίαο-ν ΜΔΓΑ
Σ.Κ. 59100, Βέξνηα
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ»
Σει. :23313-50560/578
Τπφςελ Πξνέδξνπ
Γεκνηηθή Αγνξά Βέξνηαο
Φηιίππνπ & Μ.Αιεμάλδξνπ
Σ.Κ. 59132, Βέξνηαο, Ζκαζία
θαιείηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, θξίλνληαο φηη, ην «σκαηείν Σνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ &
Ηδηνθηεηψλ Σνπξηζηηθψλ Λεσθνξείσλ Ν.Ζκαζίαο-ν ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ» αζθεί
απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ δξαζηεξηφηεηα ε νπνία είλαη θνηλσθειήο ή πξνάγεη ηα ηνπηθά
ζπκθέξνληα θαη αλαγξάθνληαο απηφ ζηελ αληίζηνηρε απφθαζή ηνπ, λα απνθαζίζεη:
1) ηελ δσξεάλ παξαρψξεζε γηα ρξήζε ηνπ γξαθείνπ 12 ηεο Α΄ηάζκεο ηεο Γεκνηηθήο
Αγνξάο Βέξνηαο ζην «σκαηείν Σνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ & Ηδηνθηεηψλ Σνπξηζηηθψλ Λεσθνξείσλ
Ν.Ζκαζίαο-ν ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ», απφ θνηλνχ κε ηνλ «χιινγν Αγξνηψλ Βέξνηαο» γηα ηελ
ζηέγαζε ηνπ σκαηείνπ θαη
2) ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ΄αξηζκ. 232/2019 απφθαζήο ηνπ, έηζη ψζηε ην γξαθείν 12 ηεο
Α΄ ηάζκεο ηνπ θηηξίνπ ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο Βέξνηαο, λα είλαη παξαρσξεκέλν, δσξεάλ γηα
ρξήζε, απφ θνηλνχ ζηνλ «Αγξνηηθφ χιινγν Ζκαζίαο» θαη ζην «σκαηείν Σνπξηζηηθψλ
Γξαθείσλ & Ηδηνθηεηψλ Σνπξηζηηθψλ Λεσθνξείσλ Ν.Ζκαζίαο-ν ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ»
Καηά ινηπά ηζρχεη ε
ππ΄αξηζκ. 232/2019 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Γήκνπ Βέξνηαο.
ε πεξίπησζε ζεηηθήο απφθαζεο γηα ηελ παξαρψξεζε, θαιείηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην
λα εμνπζηνδνηήζεη ηνλ Γήκαξρν Βέξνηαο γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ πκθσλεηηθνχ
παξαρψξεζεο.
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Κ.Θενδσξίδεο: ηε Βέξνηα ππάξρεη κφλν έλαο ζχιινγνο ηνπξηζηηθψλ πξαθηφξσλ;
Παπιίδεο: Απφ φηη γλσξίδσ είλαη δχν
Σζαρνπξίδεο: Ζ αίηεζε ππνβιήζεθε απφ ην «σκαηείν Σνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ θαη
Ηδηνθηεηψλ Σνπξηζηηθψλ Λεσθνξείσλ Ν.Ζκαζίαο – Ο Μέγαο Αιέμαλδξνο» θη ν Αγξνηηθφο
χιινγνο Ζκαζίαο απνδέρεηαη λα κνηξαζηνχλ απφ θνηλνχ ηνλ ίδην ρψξν
Μαξθνχιεο: ηε γλσκνδφηεζε ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ (θαη ζεσξψ φηη ιφγσ ηεο
ηδηφηεηάο ζαο ην αληηιακβάλεζηε) ιέεη φηη δε κπνξνχκε λα παξαρσξνχκε ρψξνπο εθφζνλ δελ
επηβεβαηψλεηαη ν θνηλσθειήο ζθνπφο.
Δπίζεο, θάλεη κηα δηαπίζησζε θαη ιέεη φηη ην θαηλφκελν ησλ αηηήζεσλ γηα δσξεάλ
παξαρψξεζε ρψξσλ είλαη πιένλ πνιχ ζπρλφ. Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο;
Σζαρνπξίδεο: Απηφ δελ είλαη ζέκα ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ, είλαη ζέκα δηθήο καο
πνιηηηθήο απφθαζεο, εκείο ζα θξίλνπκε αλ πξέπεη ή φρη λα παξαρσξήζνπκε ρψξνπο ζε ζπιιφγνπο
κε απνθιεηζηηθά θνηλσθειή δξαζηεξηφηεηα. Σηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ ηηο έρνπκε θαη
κπνξνχκε λα παξαρσξήζνπκε.
Ζ ζέζε κνπ είλαη φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζσκαηείν εμππεξεηεί θνηλσθειή ζθνπφ. Αλ εζείο
ζεσξείηε φηη ην ζσκαηείν απηφ δελ εμππεξεηεί θνηλσθειή ζθνπφ κπνξείηε λα κελ ςεθίζεηε ππέξ.
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Έρσ δεη ην θαηαζηαηηθφ ηνπο θαη θαίλεηαη φηη ην ζσκαηείν εμππεξεηεί θνηλσθειή ζθνπφ.
Κνηλσθειήο ζθνπφο είλαη ε πξναγσγή ηνπ ηνπξηζκνχ, λα έξρεηαη θφζκνο ζηελ πφιε καο θη απφ
απηφλ ηνλ θφζκν πνπ ζα έξζεη ζα επσθειεζεί κηα κεγάιε κεξίδα επαγγεικαηηψλ ηεο Βέξνηαο.
Απφ εθεί θαη πέξα αλ παξαρσξνχκε ή φρη ρψξνπο ζε ζπιιφγνπο θαη ζσκαηεία είλαη ζέκα
δηθφ καο θη φρη ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ
Μαξθνχιεο: Φξνλείηε δει. φηη ν Γηθεγνξηθφο χιινγνο κπνξεί λα δεηήζεη λα ηνπ
παξαρσξήζνπκε έλα ηέηνην δεκνηηθφ ρψξν;
Σζαρνπξίδεο: Γε απηφ δε κπνξψ λα ζαο απαληήζσ εγψ
Παπιίδεο: Τπάξρνπλ δχν ζχιινγνη ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ θαη ινγηθά αλ καο δεηήζεη θη ν
άιινο ζχιινγνο ζα ηνπ δψζνπκε έλαλ αλάινγν ρψξν, ε ινγηθή θαη ην ζθεπηηθφ είλαη ίδην, δελ
αιιάδεη.. ‘Όηαλ έξζεη παξφκνην αίηεκα ζα πξέπεη λα ην απνδερζνχκε.
πκθσλψ γηα ηελ παξαρψξεζε αλ θη είλαη ζχιινγνο επαγγεικαηηψλ. Απηά ηα ηνπξηζηηθά
γξαθεία δε θέξλνπλ ηνπξίζηεο ζηε Βέξνηα, θάλνπλ φκσο εθδξνκέο ζε άιια κέξε ηεο Διιάδαο θαη
ηνπ εμσηεξηθνχ.
Θεσξψ φηη γηα λα πξνάγνπκε ηα ηνπηθά ζπκθέξνληα ζα έπξεπε λα ηνπο βάινπκε κέιε ζε
θάπνηεο επηηξνπέο π.ρ. ηνπξηζκνχ ψζηε λα είκαζηε θαη λφκηκνη.
Μηραειίδεο: Δίρα θάλεη ηνπνζέηεζε γηα παξφκνην ζέκα πξηλ αξθεηφ θαηξφ θη είρα πεη πσο
κε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο αλνίγνπκε ηελ θεξθφπνξηα ζε ζσκαηεία πνπ ζα καο
δεηνχλ δεκνηηθά αθίλεηα
ηέθνκαη επίζεο θαη ζηε γλσκνδφηεζε ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ (αλ θαη δελ έρεη
βαξχλνπζα ζεκαζία θαηά ηνλ αληηδήκαξρν) ηελ νπνία θαη ιακβάλσ ππφςε κνπ φπσο είρα ιάβεη
ππφςε θαη ηελ πξνεγνχκελε, φηαλ παξαρσξήζακε ζηνλ Αγξνηηθφ χιινγν Ζκαζίαο ην
ζπγθεθξηκέλν αθίλεην.
Όηαλ ππάξρνπλ νκνεηδή ζσκαηεία πνπ εμππεξεηνχλ ηα ίδηα ζπκθέξνληα ή ην ίδην
επαγγεικαηηθφ θάζκα πξέπεη λα είκαζηε πην πξνζεθηηθνί, δηφηη ππάξρεη αληίζηνηρν ζσκαηείν
(φπσο αλέθεξε ν θ.Παπιίδεο) ην νπνίν αλ κειινληηθά καο δεηήζεη ηελ παξαρψξεζε ρψξνπ ή λα
ζπγθαηνηθήζεη κε θάπνην άιιν ζσκαηείν θαη ηνπ ην αξλεζνχκε γηαηί δελ ζα έρνπκε αληίζηνηρν
αθίλεην, πσο ζα είκαζηε ζσζηνί θαη δίθαηνη;
Δπνκέλσο κε δεδνκέλε ηελ πάγηα ζηάζε κνπ δελ ζα ςεθίζσ ππέξ ηεο εηζήγεζεο, είκαη
θάζεηα αξλεηηθφο ζε απηή ηε δηαδηθαζία θαη ρσξίο λα ππάξρεη πξφηεξνο ζρεδηαζκφο.
Σζαρνπξίδεο: ηελ ηνπνζέηεζή κνπ δελ είπα φηη δελ δέρνκαη ηελ εηζήγεζε ηνπ λνκηθνχ
ζπκβνχινπ, μέξσ πνιχ θαιά ηη ιέσ, δηαθσλψ κε ηε ζέζε ηνπ φηη δελ παξαρσξνχκε γηαηί
παξαρσξήζακε πνιιά. Απηφ είλαη δνπιεηά ηνπ Γ.. Δκείο είκαζηε λφκηκνη κε ηελ παξαρψξεζε
ηνπ ρψξνπ.
Αλ έρνπκε κειινληηθά παξφκνηα αηηήκαηα ζα ηα εμεηάζνπκε θη αλ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα
ζα παξαρσξήζνπκε ρψξνπο
Γήκαξρνο: Σίζεληαη πεξίεξγα δηιήκκαηα γηα ην ηη ζα γίλεη αλ έξζνπλ θη άιινη… Αλ
έρνπκε ηε δπλαηφηεηα ζα ηνπο δψζνπκε εηδάιισο δελ ζα ηνπο δψζνπκε. Καη ζε απηφ ην ζσκαηείν
δελ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα παξαρσξήζνπκε θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν ηνπο παξαρσξνχκε ρψξν
απφ θνηλνχ κε ηνλ Αγξνηηθφ χιινγν Ζκαζίαο
Δγψ δελ θαηαιαβαίλσ ηνλ λνκηθφ ζχκβνπιν απφ πνχ βξήθε θαη γξάθεη φηη ηνλ ηειεπηαίν
θαηξφ ζπκβαίλεη απηφ ην πξάγκα, αθνχ δελ ππάξρνπλ αθίλεηα θη απηφ ππνδειψλεηαη απφ ην φηη
ζηνλ ίδην ρψξν ζα ζπλππάξρνπλ δπν δηαθνξεηηθνί ζχιινγνη.
Αλ δελ έρνπκε ρψξνπο δελ ζα παξαρσξήζνπκε, αιιά απηφ δε ζεκαίλεη φηη δελ ζα
παξαρσξήζνπκε θαη ζε θάπνηνλ, επεηδή ελδερφκελα δελ ζα κπνξνχκε λα παξαρσξήζνπκε θαη ζε
άιινλ ζχιινγν κε ζπλαθή δξαζηεξηφηεηα.
Μαξθνχιεο: Πξφεδξε ηα πξάγκαηα είλαη μεθαζαξηζκέλα. Αλ ηπρφλ ζεσξνχκε φηη
εμππεξεηείηαη θη φηη ππάξρεη θνηλσθειήο ζθνπφο κέζα απφ απηήλ ηελ παξαρψξεζε (θαη ζα πξέπεη
λα ηελ θάλεη ην Γ.. απηήλ ηελ θξίζε) ηφηε κπνξνχκε λα ηελ θάλνπκε.
Σν δήηεκα είλαη φκσο, φηαλ αθνξά ζπγθεθξηκέλν θχθιν πξνζψπσλ πνπ έρνπλ κηα
ηδηφηεηα, ππεξεηείηαη ε θνηλσθέιεηα;
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Τπάξρνπλ γλσκνδνηήζεηο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο θαη δελ ζηεθφκαζηε
κφλν ζην ηη ιέεη ν λνκηθφο ζχκβνπινο. Δκείο δελ κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε αλ πξέπεη ή φρη λα ην
δψζνπκε; Δκείο ζέινπκε λα ην δψζνπκε, ην δήηεκα είλαη αλ κπνξνχκε λα ην δψζνπκε
Δπίζεο ηίζεηαη θη έλα δήηεκα, αλ εκείο ιεηηνπξγνχκε σο πξναζπηζηέο ηεο δεκνηηθήο
πεξηνπζίαο. Γελ ζέινπκε εκείο λα θάλνπκε ραηίξηα; ε φινπο ζέινπκε λα δψζνπκε, απηφ είλαη ην
κφλν εχθνιν.
Γηα πνηνλ ιφγν λα θάλνπκε εκείο ηνλ θαθφ, αθνχ θάηη ηέηνην εζείο αχξην ζα ην
αμηνπνηήζεηε ιέγνληαο φηη δελ ςεθίζακε ππέξ ηεο παξαρψξεζεο; Γελ είπακε λα ιεηηνπξγήζεη έλα
ζχζηεκα πνπ δελ ζα ιεηηνπξγεί ακηγψο πειαηεηαθά; Πφζεο θνξέο πξέπεη λα ην πνχκε; Κη αλ απηά
δελ ηα πεη ν λνκηθφο ζχκβνπινο, πνηνο ζα ηα πεη;
Σζαρνπξίδεο: Ο λνκηθφο ζχκβνπινο γλσκνδνηεί γηα λνκηθά ζέκαηα, φρη γηα πνιηηηθά
Μαξθνχιεο: Καη γηα πνηνλ ιφγν δίλεη ηε γλσκνδφηεζε; Αιιηψο ζα έιεγε λα
απνθαζίζνπκε εκείο.
Δγψ νχησο ή άιισο μέξσ φηη ζα παξεμεγεζνχκε.
Αθφκε θαη κέζα ζηε δεκνηηθή νκάδα είρακε αληηξξήζεηο γηαηί ν πξνβιεκαηηζκφο είλαη
θνηλφο θαη ζαθήο, γηαηί ηελ επφκελε εκέξα θάπνηνη ζα πνπλ φηη εκείο δε ζπλαηλέζακε.
Δγψ παίξλσ ην πνιηηηθφ βάξνο, αιιά δελ κπνξψ λα γίλσ ν αξρηεξέαο ηεο παξαλνκίαο
Θα πξνηηκνχζα, εθφζνλ εκείο ζέινπκε λα θάλνπκε θνηλσληθή πνιηηηθή, λα βξνχκε έλα
ρψξν θαη ην ελνίθην λα ην πιεξψζνπκε εκείο κε δηθά καο ρξήκαηα, απηή είλαη ε πξφηαζή κνπ.
Δκείο δελ ζα ςεθίζνπκε ηελ εηζήγεζε, αλ ζέιεηε λα θάλεηε θνηλσληθή πνιηηηθή λα ηελ
θάλεηε, αιιά εγψ απφ ηψξα ζαο ιέσ φηη αλ βξεζεί ρψξνο απνδέρνκαη λα θαηαβάιισ ην ελνίθην
πνπ κνπ αλαινγεί πξνθεηκέλνπ λα κηζζσζεί ρψξνο.
Σζαρνπξίδεο: Δίπαηε φηη δελ κπνξείηε λα γίλεηε αξρηεξέαο ηεο παξαλνκίαο. Σν
επαλαιακβάλεηε απηφ θ.Μαξθνχιε;
Μαξθνχιεο: Βεβαίσο θαη ην επαλαιακβάλσ, εγψ δελ ζα ςεθίζσ ππέξ ηεο εηζήγεζεο, απφ
ηε ζηηγκή πνπ μέξσ πσο είλαη παξάλνκν δελ ζα ην ςεθίζσ
Σζαρνπξίδεο: Δκείο πνπ ζα ην ςεθίζνπκε είκαζηε αξρηεξείο ηεο παξαλνκίαο;
Μαξθνχιεο: αο έθαλα μεθάζαξε πξφηαζε, λα λνηθηάζνπκε ρψξν θαη λα πιεξψζνπκε
φινη καδί γηα ηε δαπάλε
Σζαρνπξίδεο: Απηφ ζα θαηαγξαθεί ζην πξαθηηθφ.
Μαξθνχιεο: Απηφ λα θαηαγξαθεί ζην πξαθηηθφ…
Σζαρνπξίδεο: Όηη είκαζηε αξρηεξείο ηεο παξαλνκίαο…
Μαξθνχιεο: Γελ είπα απηφ, είπα φηη εγψ δελ πξφθεηηαη λα γίλσ αξρηεξέαο ηεο παξαλνκίαο,
γηαηί μέξσ ηη γίλεηαη
Σζαρνπξίδεο: Άξα εκείο είκαζηε αξρηεξείο ηεο παξαλνκίαο θαη’ εζέ.
Μαξθνχιεο: Δζείο ην ιέηε απηφ, εγψ ιέσ γηα κέλα φηη δελ ζα γίλσ.
Παπιίδεο: Θα ζαο εθκπζηεξεπηψ φηη ηα ΑΣΗΚΑ ΚΣΔΛ έρνπλ ηνπξηζηηθφ γξαθείν απφ
πέξπζη θη είκαζηε γξακκέλνη σο κέιε ζε άιιν ζσκαηείν.
Παξ’ φια απηά ζα ςεθίζσ ππέξ, γηαηί ν ηνπξηζκφο έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ πεξηνρή
καο. Σν κφλν πνπ ζέισ είλαη, επεηδή ν λνκηθφο ζχκβνπινο κηιά γηα θνηλσθειή δξαζηεξηφηεηα ή
λα πξνάγεη ην ηνπηθά ζπκθέξνληα θη επεηδή αλαθέξεη φηη ν θνηλσθειήο ζθνπφο πξέπεη λα
πεξηγξάθεηαη, ζέισ λα αλαθεξζεί φηη ν ζθνπφο είλαη θνηλσθειήο θαη ζπκβάιεη ζηελ πξνβνιή ηνπ
ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, πξνθεηκέλνπ λα είκαζηε λφκηκνη.
Σζαρνπξίδεο: Έρσ δεη ην θαηαζηαηηθφ ηνπο…
Παπιίδεο: Πξέπεη φκσο λα πεξηγξάθεηαη…
Μηραειίδεο: Ο αληηδήκαξρνο είπε πσο ν λνκηθφο ζχκβνπινο κπνξεί λα κηιά λνκηθά αιιά
φρη πνιηηηθά.
Καηαξρήλ Γήκαξρε δελ ππάξρνπλ αθίλεηα γηα λα δψζνπκε γηαηί ηα έρνπκε δψζεη φια…
Γήκαξρνο: Δδψ θαη ρξφληα…
Μηραειίδεο: Απηφ ινηπφλ πνπ πξέπεη λα δνχκε είλαη μεθάζαξν. Απνθαζίδνπκε λα
κηζζψζνπκε ηα αθίλεηα ζηνπο ζπιιφγνπο ή λα ηα παξαρσξήζνπκε φια δσξεάλ. Γε κπνξνχκε
άιια αθίλεηα λα ηα παξαρσξνχκε δσξεάλ θη άιια λα ηα κηζζψλνπκε.
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Αλ ινηπφλ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε κηα πνιηηηθή γξακκή θαη πνχκε φηη δε κπνξνχκε λα
βνεζήζνπκε φια ηα ζσκαηεία κε άιινλ ηξφπν, ηφηε πξνρσξνχκε κε ηελ πνιηηηθή καο λα ηα
παξαρσξήζνπκε δσξεάλ ηα αθίλεηα ζε απηά ηα ζσκαηεία-ζπιιφγνπο
Γήκαξρνο: Ση κηζζψλνπκε φκσο; Πνηα είλαη ηα αθίλεηα πνπ κηζζψλνπκε;
Μηραειίδεο: Γελ έρνπκε κηζζψζεη, έζησ θαη κε έλα ηππηθφ κίζζσκα, αθίλεηα επί ηεο νδνχ
Μεηξνπφιεσο ζε ζπιιφγνπο;
Γήκαξρνο: Γηα εθείλα ηα αθίλεηα δελ κπνξνχζακε λα θάλνπκε αιιηψο…
Σζαρνπξίδεο: Ήκαζηε ππνρξεσκέλνη κε δηθαζηηθή απφθαζε
Μηραειίδεο: Γελ κηζζψλνπκε αθίλεηα ζηελ νδφ Μ.Αιεμάλδξνπ;
Γήκαξρνο: Δίλαη αθξηβψο ην ίδην πξάγκα, πνπζελά δελ κηζζψλνπκε, παληνχ είλαη κε
δσξεάλ παξαρψξεζε. Σππηθφ κίζζσκα βάδνπκε κφλν φηαλ είκαζηε ππνρξεσκέλνη, θάηη πνπ
θάλακε ζε απηέο ηηο δπν πεξηπηψζεηο
Σζαρνπξίδεο: ηα αθίλεηα απηά είκαζηε κεζεγγπνχρνη θη είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα
παίξλνπκε ελνίθην, έζησ θαη ηππηθφ.
Μηραειίδεο: Δγψ ιέσ φηη πξέπεη λα έρνπκε θνηλή γξακκή
Αζιάλνγινπ: Όηαλ παξαρσξνχκε θαη δελ ην ρξεζηκνπνηνχκε πιεξψλνπκε ΔΝΦΗΑ, απηφ
θαη εηζπξάηηνπκε. Αλ ην ρξεζηκνπνηνχζακε νη ίδηνη δελ ζα ην εηζπξάηηακε, εκείο πιεξψλνπκε ηνλ
θφξν πνπ δεκηνπξγείηαη απφ απηήλ ηελ ελέξγεηα, απηφ είλαη πνπ καο πιεξψλνπλ, δελ είκαζηε
θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο.
Γελ κπνξεί έλα ζχιινγνο π.ρ. εκπφξσλ, κε ηελ έλλνηα ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ, λα κελ έρεη
θνηλσθειή ραξαθηήξα. Αλ απηνί νη άλζξσπνη πάλε θαιά επαγγεικαηηθά, δελ ζα βνεζήζνπλ π.ρ.
ηα μελνδνρεία θαη ηελ εζηίαζε, δελ είλαη απηφο θνηλσθειήο ζθνπφο;
Πνιχο ιφγνο γηα ην ηίπνηε, γηα έλα γξαθείν 18 η.κ. πνπ ζα ζηεγαζηνχλ δπν ζχιινγνη
Πξφεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο Αιεμάλδξνπ
Σζαρνπξίδε;
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε ςήθηζαλ
ηξηάληα (30) δεκνηηθνί ζχκβνπινη, νη: Ζ. Σζηθιίδεο, Β.Παπαδφπνπινο, .Αζιάλνγινπ, Κ.Ρίδνο,
Θ.Θενδσξίδεο, Α.Σζαρνπξίδεο, .Γηακάληεο, Β.Λπθνζηξάηεο, Κ.Γξεγνξηάδεο, Λ.Αθξηβφπνπινο,
Θ.Κνξσλάο, Α.Λαδαξίδεο, Α.ηδεξφπνπινο, Α.Γέιιαο, Λ.Αζιαλίδεο, Γ.Μπαηζαξά, .Σδήκα,
Δ.Κειεζίδεο, Κ.Βαζηιεηάδεο, Γ.Ππξηλφο, Υ.Σζηνχληαο, Ν.Λαδφπνπινο, Π.Παπιίδεο,
Μ.νπκειίδεο, Γ.Γνπιηίδεο, Β.ηεθαλφπνπινο, Γ.Σζαλαθηζίδεο, Γ.Ράιιε, Γ.Γεκεξηδίδεο,
Η.Σζαλαμίδεο
Αξλεηηθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Α.Μαξθνχιεο, Κ.Σξνρφπνπινο,
Κ.Θενδσξίδεο, Π.Μνπρηάξε, Γ.Μηραειίδεο, Κ.Παινπθίδεο
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σν απφ 7-1-2021 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο Αιεμάλδξνπ
Σζαρνπξίδε.
2.- Σελ ππ’ αξηζ. 232/2019 απφθαζε ηνπ Γ..
3.- Σελ κε αξ.πξση. 18879/23-9-2020 αίηεζε ηνπ .Σζέα, αληηπξνέδξνπ ηνπ σκαηείνπ
Σνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ θαη Ηδηνθηεηψλ Σνπξηζηηθψλ Λεσθνξείσλ Ν.Ζκαζίαο «Ο ΜΔΓΑ
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ».
4.- Σν κε αξ. πξση. 19200/28-9-2020 έγγξαθν ηνπ Υ.Βνξγηάδε, Πξνέδξνπ ηνπ Αγξνηηθνχ
πιιφγνπ Ζκαζίαο.
5.- Σελ ππ’ αξηζ. 41/2020 απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Κνηλφηεηαο Βέξνηαο
6.- Σν κε αξ. πξση. 19808/2-10-2020 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθψλ πκβνχισλ
7.- Όηη ην σκαηείν Σνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ θαη Ηδηνθηεηψλ Σνπξηζηηθψλ Λεσθνξείσλ Ν.Ζκαζίαο
«Ο ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ» αζθεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν θνηλσθειή δξαζηεξηφηεηα θαη
πξνάγεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ θαη ησλ δεκνηψλ
8.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
9.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018, ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.
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4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 185
ηνπ λ.3463/2006
Απνθαζίδεη θαηά Πιεηνςεθία
Α) Δγθξίλεη ηε δσξεάλ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ππ’ αξηζ. 12 γξαθείνπ ηεο Γεκνηηθήο
Αγνξάο Βέξνηαο ζην σκαηείν Σνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ θαη Ηδηνθηεηψλ Σνπξηζηηθψλ Λεσθνξείσλ
Ν.Ζκαζίαο «Ο ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ», απφ θνηλνχ κε ηνλ «Αγξνηηθφ χιινγν Ζκαζίαο», γηα
ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζηέγαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) εηψλ,
θαζψο νη παξαπάλσ αζθνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν θνηλσθειή δξαζηεξηφηεηα θαη πξνάγνπλ ηα
ηνπηθά ζπκθέξνληα.
ε πεξίπησζε πνπ εθιείςνπλ νη ιφγνη ηεο παξαρψξεζεο ε παξνχζα απφθαζε
αλαθαιείηαη.
Β) Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 232/2019 απφθαζεο ηνπ Γ.., πεξί έγθξηζεο
δσξεάλ παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ ππ’ αξηζ. 12 γξαθείνπ ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο Βέξνηαο ζηνλ
«Αγξνηηθφ χιινγν Ζκαζίαο»θαη εηδηθφηεξα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ Α΄, σο εμήο:
«Α) Δγθξίλεη ηε δσξεάλ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ππ’ αξηζ. 12 γξαθείνπ ηεο
Γεκνηηθήο Αγνξάο Βέξνηαο ζην σκαηείν Σνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ θαη Ηδηνθηεηψλ Σνπξηζηηθψλ
Λεσθνξείσλ Ν.Ζκαζίαο «Ο ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ», απφ θνηλνχ κε ηνλ «Αγξνηηθφ χιινγν
Ζκαζίαο», γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζηέγαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
πέληε (5) εηψλ, θαζψο νη παξαπάλσ αζθνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν θνηλσθειή δξαζηεξηφηεηα θαη
πξνάγνπλ ηα ηνπηθά ζπκθέξνληα.,
ε πεξίπησζε πνπ εθιείςνπλ νη ιφγνη ηεο παξαρψξεζεο ε παξνχζα απφθαζε
αλαθαιείηαη».
Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε ππ’ αξηζ. 232/2019 απφθαζε ηνπ Γ..
Γ) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Βέξνηαο Κσλζηαληίλν Βνξγηαδίδε γηα ηελ ππνγξαθή ησλ
ζρεηηθψλ ζπκθσλεηηθψλ παξαρψξεζεο.
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Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 8 / 2021
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένης Λαζαρίδης
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδφπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβφπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξφπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλφο
Σζηνχληαο
Λαδφπνπινο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
ηεθαλφπνπινο
Μαξθνχιεο
Σξνρφπνπινο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
πκεσλίδνπ
Σζαλαθηζίδεο
Ράιιε
Γεκεξηδίδεο
Μειηφπνπινο
Σζαλαμίδεο

Μιταήλ οσμελίδης

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 8-2-2021
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

