ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 12/2020 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 179/2020
Περίληψη
Παραχώρηση χρήσης του αμφιθεάτρου της
περιοχής Πασά Κιόσκι στο Κομμουνιστικό
Κόμμα Ελλάδας.
Σήμερα 13 Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε
διά τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με
ημερομηνία 9-7-2020 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 και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου
Διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί
συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 38 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ. Ν.Λαζόπουλος, Δ.Τσανακτσίδης,
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Γ.Δεμερτζίδης
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) Π.Παυλίδης, 24) Μ. Σουμελίδης,
25) Γ.Γουλτίδης, 26) Γ.Μιχαηλίδης, 27)Χ.Κελεσίδης, 28)
Ν.Αγγέλου, 29) Β.Στεφανόπουλος, 30) Α.Μαρκούλης, 31)
Κ.Τροχόπουλος, 32) Σ.Στουγιάννος, 33)Κ.Θεοδωρίδης, 34)
Π.Μουχτάρη, 35) Α.Συμεωνίδου, 36) Δ.Ράλλη, 37)
Γ.Μελιόπουλος, 38) Ι.Τσαναξίδης.

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Γ.Τσιλογιάννης

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων
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,
Χ.Βενετικίδης, 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 προσήλθε ο κ. Σ.Στουγιάννος και αποχώρησε ο κ.
Μ.Σουμελίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 180/2020 απόφασης προσήλθε ο κ. Β.Λυκοστράτης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 181/2020 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Χ.Κελεσίδης, Β.Στεφανόπουλος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 185/2020 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι.Τσαναξίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 188/2020 απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ.Στουγιάννος

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος της δωρεάν
παραχώρησης της χρήσης του αμφιθεάτρου της περιοχής Πασά Κιόσκι στο Κομμουνιστικό
Κόμμα Ελλάδας.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε για τη 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 13-7-2020
εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:
Ο εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος (ΚΚΕ), Ιωάννης Τσαναξίδης, με
αίτησή του (13085/13-07-2020) ζητά, εκ μέρους του πολιτικού φορέα, την παραχώρηση
τουαμφιθεάτρου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στη Βέροια και την παράλληλη
ηλεκτροδότησή του, την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 από 19:30 έως 23:00, για την
πραγματοποίηση ανοιχτής πολιτικής εκδήλωσης.
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 του αμφιθεάτρου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στη
Βέροια, την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 από 19:30 έως 23:00, για τον παραπάνω σκοπό καθώς
και για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για τις ανάγκες της εκδήλωσης.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Παυλίδης: Δεν έχουν απαγορευτεί οι συγκεντρώσεις;
Δήμαρχος: Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση. Βέβαια ο διοργανωτής έχει
την ευθύνη για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας. Αν αλλάξει κάτι αυτές τις ημέρες θα
ειδοποιηθούν για να μην γίνει η εκδήλωση.
Τσαναξίδης: Θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας κι έχει ληφθεί μέριμνα για
την καθαριότητα του χώρου μετά τη λήξη της εκδήλωσης
Διαμάντης: Θα ψηφίσω υπέρ της εισήγησης, αλλά στο παρελθόν η παράταξη του
κ.Μελιόπουλου ψήφισε κατά της παραχώρησης χώρων στο Δημαρχείο σε συγκεκριμένα κόμματα.
Θα ψηφίσω υπέρ αλλά ας θυμόμαστε ότι κάποιοι έδωσαν αρνητική ψήφο όταν ήρθαν
παρόμοια αιτήματα στο Δ.Σ.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 13-7-2020 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την με αρ. πρωτ. 13085/13-7-2020 αίτηση του Ι.Τσαναξίδη, εκπροσώπου του Κομμουνιστικού
Κόμματος Ελλάδας.
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του
ν.4555/2018 και 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.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του αμφιθεάτρου της περιοχής Πασά
Κιόσκι, καθώς και διευκολύνσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, την Παρασκευή 17 Ιουλίου

2020, από 19:30 ως 23:00, στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, για την πραγματοποίηση
πολιτικής εκδήλωσης.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με δική του ευθύνη θα μεριμνήσει για την: α)
παρουσία κατάλληλα αδειοδοτημένου ηλεκτρολόγου και β) καθαριότητα του παραχωρούμενου
χώρου κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της εκδήλωσης.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 179 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστομένης Λαζαρίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τσιφλίδης
Παπαδόπουλος
Ασλάνογλου
Ρίζος
Θεοδωρίδης
Τσαχουρίδης
Διαμάντης
Λυκοστράτης
Γρηγοριάδης
Ακριβόπουλος
Κορωνάς
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Μουχτάρη
Συμεωνίδου
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Τσαναξίδης

Μιχαήλ Σουμελίδης
Γ.

Τσιλογιάννης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 14-7-2020
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

