ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 9/2021 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 163/2021
Περίληψη
Παραχώρηση της χρήσης τμήματος της πλατείας
Δημαρχείου στον Γυναικείο Ποδοσφαιρικό
Σύλλογο «Βέροια»
Σήμερα 23 Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00
συνήλθε διά τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με
ημερομηνία 18-06-2021 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους
Συμβούλους, τους Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και
τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 ΚΥΑ
(ΦΕΚ Β΄ 89/16-1-2021) και της υπ’ αριθ. 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του Υπ.Εσωτερικών.
Διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί
συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 33 μέλη:
Παρόντες
1) Η.Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6) Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8)
Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Θ.
Κορωνάς, 12) Α. Λαζαρίδης, 13) Α.Σιδηρόπουλος, 14)Α.Δέλλας,
15)Λ.Ασλανίδης, 16)Γ.Μπατσαρά, 17) Σ.Τζήμα, 18) Ε.Κελεσίδης,
19)Κ.Βασιλειάδης, 20) Κ.Παλουκίδης, 21) Δ.Πυρινός, 22)
Χ.Τσιούντας, 23) Ν.Λαζόπουλος, 24) Π.Παυλίδης, 25)
Γ.Γουλτίδης, 26) Γ.Μιχαηλίδης, 27) Β.Στεφανόπουλος, 28)
Α.Μαρκούλης, 29) Κ.Τροχόπουλος, 30) Κ.Θεοδωρίδης, 31)
Δ.Ράλλη, 32) Γ.Μελιόπουλος, 33) Ι.Τσαναξίδης.

Απόντες
Μ.Σουμελίδης,Ν.Αγγέλου,
Χ.Κελεσίδης,Σ.Στουγιάννος,
Π.Μουχτάρη, Δ.Τσανακτσίδης,
Γ.Δεμερτζίδης, Α.Συμεωνίδου

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Γ.Τσιλογιάννης, Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης,
Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης,
Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας,
Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμήτσος

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ.Κ.Θεοδωρίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Σ.Τζήμα,
Λ.Ακριβόπουλος
2) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ Η.Τσιφλίδης,
Γ.Μιχαηλίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 147/2021 αποχώρησε ο κ.Λ.Ακριβόπουλος και προσήλθε ο κ Η.Τσιφλίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 17-6-2021 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου
Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:
Ο Πρόεδρος του Γυναικείου Ποδοσφαιρικού Συλλόγου «Βέροια», Μιχαήλ Αναστασιάδης,
με αίτησή του (αρ. πρωτ. 9709/28-05-2021) ζητά, εκ μέρους του συλλόγου, την παραχώρηση
τμήματος της Πλατείας Δημαρχείου Βέροιας, από την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 έως την Κυριακή12
Ιουλίου 2021, προκειμένου να διοργανωθεί το 5ο Τουρνουά Ποδοτένις καθώς και την παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος για την αρτιότερη οργάνωση του τουρνουά.
Οι τέσσερις πρώτες διοργανώσεις (2016-2019) είχαν μεγάλη επιτυχία με τη συμμετοχή
εκατοντάδων αθλητών από όλη την Κεντρική Μακεδονία.
Ο χώρος διεξαγωγής του τουρνουά, δηλαδή η πλατεία Δημαρχείου, πρόκειται να
διαμορφωθεί κατάλληλα από το σύλλογο ενώ όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι
μεταφερόμενα και δεν πρόκειται να προκαλέσουν φθορές στις υποδομές.
Σημειώνεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια του τουρνουά θα εφαρμοστούν όλα τα
υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν και θα απαιτείται η προσκόμιση αποτελέσματος self-test
από όλους τους αθλητές από την προηγούμενη ημέρα των αγώνων ως προαπαιτούμενο για τη
συμμετοχή στους αγώνες.
Επιπλέον, θα τηρείται λίστα από τους διοργανωτές που θα περιλαμβάνει ονομαστική
κατάσταση με τους αθλητές κάθε ομάδας (τρία άτομα), των διοργανωτών και των διαιτητών. Ο
χώρος θα κλείσει περιμετρικά με κιγκλιδώματα και θα φυλάσσεται προκειμένου να μην
εισέρχονται εντός όσοι δεν περιλαμβάνονται στη λίστα.
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 την παραχώρηση ή μη τμήματος της Πλατείας Δημαρχείου Βέροιας
και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 έως την Κυριακή 12
Ιουλίου 2021για τον παραπάνω σκοπό.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 17-6-2021 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την με αρ. πρωτ. 9709/28-5-2021 αίτηση του Μ.Αναστασιάδη, Προέδρου του Γυναικείου
Ποδοσφαιρικού Συλλόγου «Βέροια».
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του
ν.4555/2018, του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.
4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και του άρθρου 185
του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης τμήματος της πλατείας Δημαρχείου, από 8
ως 12/7/2021, καθώς και διευκολύνσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, στον Γυναικείο
Ποδοσφαιρικό Σύλλογο «Βέροια», για τη διοργάνωση του 5ου Τουρνουά Ποδοτένις.
Η παραπάνω εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον παραχωρούμενο χώρο σύμφωνα με τα
ισχύοντα μέτρα της κυβέρνησης για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Ο Γυναικείος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος «Βέροια» με δική του ευθύνη θα μεριμνήσει για
την καθαριότητα του παραχωρούμενου χώρου κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της εκδήλωσης
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 163 / 2021
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστομένης Λαζαρίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
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Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 25-6-2021
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

