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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 12/2020 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 181/2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο-ζπκπιήξσζεο ηεο ππ’ αξηζ.
188/2015 (Οξζή Δπαλάιεςε) απφθαζεο ηνπ Γ.., πεξί
έγθξηζεο ηνπ Καλνληζκνχ Υξήζεο Παξαρσξνχκελσλ
Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο.
ήκεξα 13 Ηοσλίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ψξα 18:00 ζπλήιζε
δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, χζηεξα απφ ηελ κε
εκεξνκελία 9-7-2020 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 θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηεο απφ 11-3-2020 Πξάμεο
Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ
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. Ν.Λαδφπνπινο, Γ.Σζαλαθηζίδεο,
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8) Γ.Γεκεξηδίδεο
Β.Λπθνζηξάηεο, 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) Π.Παπιίδεο, 24) Μ. νπκειίδεο,
25) Γ.Γνπιηίδεο, 26) Γ.Μηραειίδεο, 27)Υ.Κειεζίδεο, 28)
Ν.Αγγέινπ, 29) Β.ηεθαλφπνπινο, 30) Α.Μαξθνχιεο, 31)
Κ.Σξνρφπνπινο, 32) .ηνπγηάλλνο, 33)Κ.Θενδσξίδεο, 34)
Π.Μνπρηάξε, 35) Α.πκεσλίδνπ, 36) Γ.Ράιιε, 37)
Γ.Μειηφπνπινο, 38) Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
.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,
Υ.Βελεηηθίδεο, 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 ζπδήηεζε πξνζήιζε ν θ. .ηνπγηάλλνο θαη απνρψξεζε ν θ.
Μ.νπκειίδεο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 180/2020 απφθαζεο πξνζήιζε ν θ. Β.Λπθνζηξάηεο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 181/2020 απφθαζεο απνρψξεζαλ νη θ.θ. Υ.Κειεζίδεο, Β.ηεθαλφπνπινο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 185/2020 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ. Η.Σζαλαμίδεο
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 188/2020 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ. .ηνπγηάλλνο
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ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην απφ 7-7-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ νηθνλνκηθψλ
ηπιηαλνχ Αζιάλνγινπ, πνπ έρεη σο εμήο:
Με αθνξκή αηηήκαηα επηηεδεπκαηηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα
Βεξγίλαο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο, γηα παξαρψξεζε δεκνηηθνχ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ
αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, θαη δεδνκέλνπ φηη ζηελ αξ. 188/2015 (ΑΓΑ: 6Μ8ΓΩ9Ο-ΘΛΔ)
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο «Έγθξηζε ηνπ Καλνληζκνχ Υξήζεο
Παξαρσξνχκελσλ Υψξσλ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο» δελ πξνβιέπεηαη ε ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ
ζηελ πιαηεία ηεο ελ ιφγσ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο ζέηνπκε ππφςηλ ζαο:
1. Σελ αξίζκ. 188/2015 (ΑΓΑ: 6Μ8ΓΩ9Ο-ΘΛΔ) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο «Έγθξηζε ηνπ Καλνληζκνχ Υξήζεο Παξαρσξνχκελσλ Υψξσλ ηνπ Γήκνπ
Βέξνηαο»
2. Σν ππαξίζκ. 1/15-5-2020 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 9Γ ηνπ
θαλνληζκνχ ρξήζεο παξαρσξνχκελσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο, ζπλνδεπφκελν
απφ ην ζρεηηθφ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα.
3. Σηο απφςεηο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (Σνπ. πκβνχιην Σ.Κ. Βεξγίλαο, ΔΦΑ
Ζκαζίαο, Σκήκα Σξνραίαο Βέξνηαο, Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Βέξνηαο, Δπηηξ. Κπθινθ.
ρεδηαζκνχ Γήκνπ Βέξνηαο)
4. Σελ ππαξίζκ.16/2020 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο.
Καη παξαθαινχκε:
Α. Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε-ζπκπιήξσζε ηνπ Καλνληζκνχ Υξήζεο Παξαρσξνχκελσλ
Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ θαη εηδηθφηεξα ηελ πξνζζήθε Παξαγξάθνπ Δ ζην άξζξν 7 σο εμήο:
«Δ. Πιαηείεο Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ
7.Δ.1 Πιαηείεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Βεξγίλαο.
7 Δ1α Πιαηείεο Κνηλφηεηαο Βεξγίλαο
ηνλ ρψξν ηεο Πιαηείαο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Βεξγίλαο επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε
ηξαπεδνθαζηζκάησλ απφ Κ.Τ.Δ. πνπ βξίζθνληαη γχξσ απφ απηήλ.
Β. Σνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρψξνπ ηνπνζέηεζεο ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζχκθσλα κε ην
ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα πνπ ζπλέηαμε ε αξκφδηα Δπηηξνπή θαη εηζεγείηαη κε ηελ απφ 15-5-2020
πξφηαζή ηεο σο εμήο:
«Ζ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ κπνξεί λα γίλεη ζε φιν ηνλ ρψξν ηεο πιαηείαο ηνπ
νηθηζκνχ Βεξγίλαο, εθηφο απφ εθείλνλ πνπ ζθηαγξαθείηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην ζπλεκκέλν
ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα».
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Μαξθνχιεο: Ζ ζέζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Κνηλφηεηαο Βεξγίλαο πνηα είλαη;
Μειηφπνπινο: Γελ έρσ ζηε δηάζεζή κνπ ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα.
Αλαθέξεηαη ζηελ εηζήγεζε γηα ηηο απφςεηο ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ, πνπ είλαη νη απφςεηο
ηνπο; Γηαηί δελ ηηο θνηλνπνηήζαηε ζηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο; Δθηφο αλ ζεσξείηε ην Γ..
θαηψηεξν απφ ηελ Δ.Π.Ε.
Παπιίδεο: Μήπσο δελ πξέπεη λα βιέπνπκε απνζπαζκαηηθά ην ζέκα ησλ παξαρσξήζεσλ
ησλ πιαηεηψλ; Θα έξρεηαη θάζε θνξά μερσξηζηά ην ζέκα γηα θάζε πιαηεία ρσξηνχ; Μήπσο πξέπεη
λα δνχκε ζπλνιηθά ην ζέκα; Ηδίσο ηψξα κε ηελ παλδεκία πνπ ηνπο επαγγεικαηίεο πξέπεη λα ηνπο
αληηκεησπίζνπκε αιιηψο;
Απηέο νη πεξηνρέο πσο ζα πξνζηαηεπζνχλ; Με θίηξηλεο γξακκέο;
Απηφο πνπ εηζεγείηαη ην ζέκα δελ ζέινπκε λα ην δηαβάδεη απιά, αιιά λα καο αλαιχεη 2-3
βαζηθά πξάγκαηα γηα λα μέξνπκε ηη ςεθίδνπκε.
Ο θ.Λπθνζηξάηεο ζην παξειζφλ είρε πεη φηη ε άπνςε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ήηαλ φηη δε
κπνξνχκε λα βάινπκε ηξαπεδνθαζίζκαηα ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο φπσο θάλνπλ άιιεο πφιεηο,
γηαηί ηηο ζεσξνχζε απζαίξεηεο θαηαζθεπέο. Δίλαη πξάγκαηα πνπ δελ κπνξνχκε λα ηα
αληηιεθζνχκε εχθνια γηαηί ηα βιέπνπκε ζηηο άιιεο πφιεηο θη αλαξσηηφκαζηε γηαηί εκείο ηα
βιέπνπκε ηα πξάγκαηα έηζη. Μέρξη πφηε ζα θνιινχκε ζε ηέηνηα ζέκαηα;
ηδεξφπνπινο: Δξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο θάλνπκε;
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Πξφεδξνο: Δξσηήζεηο.
ηδεξφπνπινο: 5 ιεπηά εξψηεζε θάλνπκε;
(Αδχλαηε ε απνκαγλεηνθψλεζε δηφηη γίλεηαη ηαπηφρξνλε νκηιία πνιιψλ δεκνηηθψλ
ζπκβνχισλ)
Μαξθνχιεο: Απιά Πξφεδξε θάπνηνη ςάρλνπλ ξφιν…
ηδεξφπνπινο: Γηαδηθαζηηθά.
Αλ θάπνηνη ήζειαλ ξφιν ζίγνπξα ζα ηνλ είραλ…
Δδψ ζα μεράζνπκε ηη είλαη εξψηεζε θαη ηη ηνπνζέηεζε. Αθνχκε επί 5 ιεπηά ηνλ θ.Παπιίδε
λα θάλεη ηνπνζέηεζε
Μαξθνχιεο: Τπάξρεη Πξφεδξνο…
ηδεξφπνπινο: Απηνί πνπ κηα δσή ςάρλνπλ ξφινπο (αδχλαηε ε απνκαγλεηνθψλεζε)
Γνπιηίδεο: Πνηα είλαη ε ζέζε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ; πκθσλεί ή πξνηείλεη θάηη
άιιν;
Λνγηθά ην νηθνλνκηθφ ζθέινο ζα ην δνχκε αξγφηεξα, κεηά ηηο αηηήζεηο πνπ ζα ππνβάινπλ
νη ελδηαθεξφκελνη.
Πξφεδξνο: Ζ Δθνξεία Αξραηνηήησλ θαηαξρήλ ζπκθσλεί, απιά ζέηεη αηζζεηηθά ζέκαηα, λα
κελ ππάξρνπλ π.ρ. δηαθεκηζηηθέο ηέληεο.
Μαξθνχιεο: Τπάξρεη απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Κνηλφηεηαο Βεξγίλαο;
Αζιάλνγινπ: Τπάξρεη ε απφθαζε 4/2018 ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Κνηλφηεηαο Βεξγίλαο.
Μαξθνχιεο: Σν ζπκβνχιην φκσο έρεη αιιάμεη ζχλζεζε
Πξφεδξνο: Τπάξρεη ζπλέρεηα ζηε δηνίθεζε θ.Μαξθνχιε
Μαξθνχιεο: Ννκίδσ φηη ζα έπξεπε λα απνθαζίζεη ην λέν ζπκβνχιην
Πξφεδξνο: Γελ έρεηε δίθην ζε απηφ, ππάξρεη ζπλέρεηα ζηε δηνίθεζε
Παπιίδεο: Ήξζε έλα ζέκα γηα ηε Βεξγίλα θη απαληήζεηο δελ πήξα.
Θα έξζνπλ κειινληηθά ζέκαηα γηα φια ηα ρσξηά μερσξηζηά ή σο Γ.. ζα ιάβνπκε κηα
ζπλνιηθή απφθαζε, επεηδή πξέπεη λα ζηεξίμνπκε θαη ηνπο επαγγεικαηίεο ηψξα κε ην θνξσλντφ;
Να δνχκε γηα φιεο ηηο πιαηείεο θη φινπο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, λα ην κεζνδεχζνπκε
θαη λα δψζνπκε ιχζεηο. Απηφ ην ζέκα δελ απαζρνιεί κφλν ηε Βεξγίλα. Τπάξρνπλ ηέηνηνη ρψξνη
θαη ζε άιιεο θνηλφηεηεο ζα αζρνιεζνχκε κφλν κε δπν πξάγκαηα;
Μήπσο ελνριεί πνπ ξσηνχκε θαη ην επαλαιακβάλνπκε;
Δκείο ζα ςεθίζνπκε ππέξ ηεο παξαρψξεζεο ησλ ρψξσλ, αιιά ηνλ ξφιν καο σο Γ.. ηνλ
επηηειέζακε; Τπάξρεη πιεηάδα επαγγεικαηηψλ πνπ ππνθέξνπλ (ζε απηφ ην ζεκείν έγηλε δηαθνπή
ζχλδεζεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ Π.Παπιίδε)
… Τπάξρνπλ θαη κέζα ζηε Βέξνηα πιαηείεο θαη άιιεο πφιεηο πνπ έρνπλ ηέηνηνπο ρψξνπο
ηνπο πεξηθξάζζνπλ.
Ζ Αξραηνινγία φπσο είπαηε Πξφεδξε έζεζε πξνυπνζέζεηο, απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο δελ
κπνξνχκε λα ηηο εληάμνπκε γηα λα εληζρχζνπκε θη άιινπο επαγγεικαηίεο; Αο ην δνχκε σο Γ..
Δκείο ζα ζπκθσλήζνπκε θαη γηα ηα 2 ζέκαηα.
Μαξθνχιεο: Δκείο ζπκκεηέρνπκε ζηελ Δ.Π.Ε. θαη ην κέινο καο έρεη ςεθίζεη ππέξ.
Τπάξρεη θπζηθά ε ζπλέρεηα ηεο δηνίθεζεο θη είλαη ζεβαζηή ε απφθαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ
ζπκβνπιίνπ, αιιά λνκίδσ φηη ηππηθά ζα έπξεπε λα εξσηεζεί θαη ην παξφλ ζπκβνχιην, λα δνχκε ηε
ζέζε ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κηα πιήξε εηθφλα θαη λα απνθαζίζνπκε επί απηνχ.
Θεσξψ φηη εληειψο ηππηθά πξέπεη ην ζέκα λα αλαβιεζεί θαη λα έρνπκε θαη ηε λεφηεξε
απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο θνηλφηεηαο Βεξγίλαο.
Μειηφπνπινο: Σα ηνπνγξαθηθά ηα έρνπκε ιάβεη, αιιά εθεί δελ απεηθνλίδεηαη κε επθξηλή
ηξφπν ν παξαρσξνχκελνο ρψξνο γηα λα θαηαιάβνπκε πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα
ηξαπεδνθαζίζκαηα.
πκθσλνχκε κε ηελ παξαρψξεζε ησλ ρψξσλ…
Πξφεδξνο: Ο ρψξνο είλαη επθξηλέζηαηνο…
Μειηφπνπινο: ε αζπξφκαπξν θφλην δελ είλαη επθξηλέο…
Πξφεδξνο: Τπάξρεη δηαγψληα δηαγξάκκηζε ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ. Δίκαη κεραληθφο θαη
κπνξψ λα έρσ άπνςε.
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Μειηφπνπινο: πκθσλνχκε κε ηελ παξαρψξεζε ησλ ρψξσλ ζε επαγγεικαηίεο, αιιά άιιν
είλαη απηφ ην θνκκάηη θη άιιν απηφ πνπ ζπδεηνχκε γηα ην ηη παξαρσξνχκε, πσο θη αλ ηεξείηαη ε
πξφβιεςε πνπ πξέπεη λα ππάξρεη γηα ηε δηέιεπζε πεδψλ θαη ΑκΔΑ
Πνηα είλαη ε ηνπνζέηεζε ηεο Σξνραίαο θαη ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο;
Γηα φια απηά πνπ αλέθεξα θαη γηα ηα δπν ζέκαηα ζα δψζνπκε ιεπθή ςήθν.
Μηραειίδεο: Ννκίδσ φηη πξέπεη λα μερσξίζνπκε θάηη.
Καινχκαζηε λα ιάβνπκε κηα πνιηηηθή απφθαζε γηα ην αλ επηηξέπνπκε ηελ παξαρψξεζε
ρψξσλ θη φρη λα κπνχκε ζηελ νπζία ηνπ πσο ζα γίλεη ε αλάπηπμε ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ. Απηφ
είλαη θάηη πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ επηηξνπή θαη θαλείο εδψ δελ κπνξεί λα γίλεη επαΐσλ θαη λα πεη
πνπ ζα πάεη ε θάζε θαξέθια.
Όιεο νη ππεξεζίεο έρνπλ απνθαλζεί θαη ην κφλν κεκπηφ πηζαλφ λα είλαη φηη δελ ππάξρεη
επηθαηξνπνηεκέλε απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Κνηλφηεηαο Βεξγίλαο, αιιά πξέπεη λα
θαηαιάβνπκε φηη κε απηφ πνπ θάλνπκε ζήκεξα ιχλνπκε έλα πξφβιεκα.
Οπνηνζδήπνηε επηρεηξεκαηίαο έρεη αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν,
κε απηφλ ηνλ ηξφπν απεγθισβίδεηαη.
Οξίδνληαη νη φξνη κε ηνπο νπνίνπο ζα γίλεη επέθηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε δεκνηηθφ ρψξν.
Οη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ φηαλ ζα έξζεη ε ψξα ζα αθνινπζήζνπλ ηελ θαζνδήγεζε ησλ
εκπιεθνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ην κφλν πνπ κέλεη λα γίλεη ζηελ πνξεία είλαη ε κίζζσζε ηνπ ρψξνπ.
Αλ επηθαηξνπνηεζεί ε απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Κνηλφηεηαο Βεξγίλαο ιχλνπκε ην
ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ζσζηή αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θη φια ηα άιια
δεηήκαηα κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ ππεξεζηαθά απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο πνπ έρνπλ ήδε
απνθαλζεί κε έγξαθα πνπ έρνπλ ζηείιεη.
Σν ζέκα είλαη απιφ, δελ είλαη δχζθνιν θαη δε ρξεηάδεηαη λα ην ηπξαλλήζνπκε παξαπάλσ.
Κ.Θενδσξίδεο: Ζ ςήθνο καο ζηελ Δ.Π.Ε. δελ δφζεθε αβαζάληζηα.
Πξψηα απφ φια είρα ζέζεη ζέκα γηα ηνλ ηξφπν ηεο ζπλεδξίαζεο θαη δήηεζα λα ζηακαηήζεη
λα γίλεηαη δηά πεξηθνξάο θαη λα γίλεηαη είηε κε ηειεδηάζθεςε είηε θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ.
Γελ κπνξνχκε λα ιακβάλνπκε ζσζηέο απνθάζεηο φηαλ ε ζπλεδξίαζε γίλεηαη δηά
πεξηθνξάο. Γηαπηζηψζακε φηη έιεηπε ε απφθαζε ηεο θνηλφηεηαο, ην ζπδεηήζακε κε ηνλ
επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο, δε ζειήζακε φκσο λα ζηαζνχκε εκπφδην ζηελ εμέιημε, γηα απηφ θη ε
ςήθνο καο ήηαλ ζεηηθή.
Πξέπεη φκσο νη ζπλεδξηάζεηο δηά πεξηθνξάο λα ζηακαηήζνπλ. Γελ καο δηεπθνιχλεη
θαζφινπ λα ιάβνπκε ηηο ζσζηέο απνθάζεηο. Γελ καο ελδηαθέξεη απιά λα πνχκε λαη ή φρη, καο
ελδηαθέξεη λα πνχκε ζσζηά ην λαη θαη ην φρη.
Μαξθνχιεο: Ζ ππνρξέσζε γηα ηελ παξαρψξεζε ρψξσλ πξνθχπηεη θη απφ ηελ Τπνπξγηθή
Απφθαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο.
Σν πλεχκα ηεο παξνχζαο απφθαζεο πνπ ζα ιεθζεί έρεη λα θάλεη κε ηελ επίιπζε απηνχ ηνπ
δεηήκαηνο. Δκείο ζα ζπκβάινπκε ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θαη ην έρνπκε ήδε θάλεη ζηελ Δ.Π.Ε.
Θα ςεθίζνπκε ππέξ, ζεσξνχκε φηη πξάγκαηη ππάξρεη ζπλέρεηα ζηε δηνίθεζε, αιιά
παξαθαινχκε ζεξκά εζάο Πξφεδξε λα δεηήζεηε κηα επηθαηξνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηνπ
ζπκβνπιίνπ ηεο Κνηλφηεηαο Βεξγίλαο ψζηε λα έρνπκε ηελ πιήξε θάιπςε θαη λα ππάξρεη ν
ζεβαζκφο ηεο άπνςεο ησλ ζπκβνπιίσλ.
Πξφεδξνο: Ζ ζεκεξηλή είλαη κηα θαηαξρήλ απφθαζε γηα ηελ πιαηεία Βεξγίλαο. Οη επί
κέξνπο αηηήζεηο ησλ επαγγεικαηηψλ ζα πεξάζνπλ θαη απφ ηελ Κνηλφηεηα θη εθεί ζα δνζεί ε
επθαηξία επηθαηξνπνίεζεο ηεο αξρηθήο απφθαζεο.
Γνπιηίδεο: Να γίλνπλ νη αηηήζεηο κέζσ ηνπ Κνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ…
Μειηφπνπινο: Ζ ζέζε καο φπσο δηαηππψζεθε γηα ηελ εηζήγεζε, έρεη λα θάλεη γηα ην πψο ε
δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ αληηκεησπίδεη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη δελ θέξλεη ηα απαηηνχκελα
έγγξαθα.
Τπάξρνπλ νη γλσκνδνηήζεηο, πηζαλφλ θάπνηνη ζχκβνπινη έρνπλ πξφζβαζε ζε έγγξαθα
πνπ εκείο δελ έρνπκε. Μφλν κε απηφ έρεη λα θάλεη ε ζέζε καο γηα ιεπθή ςήθν, εθφζνλ ηεξεζνχλ
φινη νη φξνη εκείο ζπκθσλνχκε, φρη φκσο κε ηνλ ηξφπν πνπ εηζάγνληαη ηα ζέκαηα ζην Γ.. θαη λα
ςεθίδνληαη κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο ή δηά πεξηθνξάο.
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Πξφεδξνο: Γηα ηελ πιαηεία Βεξγίλαο εμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε πεδψλ.
Μειηφπνπινο: Γελ έρεη λα θάλεη κε ηελ νπζία, ζπκθσλνχκε λα παξαρσξεζνχλ νη ρψξνη,
δηαθσλνχκε κε ηνλ ηξφπν πνπ ηα εηζάγεηε.
Μηραειίδεο: Αο είκαζηε εηιηθξηλείο. Οη δεκνηηθνί ζχκβνπινη πνπ έρνπλ φια ηα εηζεγεηηθά
είλαη ηα κέιε ηεο Δ.Π.Ε., γηαηί θάπνηνη άιινη αξλήζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ.
Όιε απηή ε δηαδηθαζία ζα γίλεη κε ηελ ππφδεημε ησλ ππεξεζηψλ, δελ ζα πνχκε εκείο απφ
πνχ ζα πεξάζεη ην θαξνηζάθη, απηά πξνβιέπνληαη.
Αο κελ θξπβφκαζηε, θάπνηνη αθφκε θη αλ είραλ ηα εηζεγεηηθά πάιη ιεπθή ςήθν ζα έδηλαλ.
Παπαδφπνπινο: Γελ ην ιέεη πνπζελά, ζε θαλέλα λφκν θαη δελ ην επηηξέπεη ε Γεκνθξαηία
λα ςεθίδνπλ νη παξαηάμεηο. Γελ αλαθέξνκαη ζε θαλέλα, αιιά απηφ δελ γίλεηαη…
Πξφεδξνο: Γίλεηαη γηα ιφγνπο επθνιίαο, ππάξρεη ζπλελλφεζε αλάκεζα ζηα κέιε.
Παπαδφπνπινο: Σζνπβαιηάδνληαη φινη ρσξίο λα πνπλ θάηη.
(Αδχλαηε ε απνκαγλεηνθψλεζε δηφηη δεκνηηθνί ζχκβνπινη κηινχλ ηαπηφρξνλα)
Μαξθνχιεο: Ο επηθεθαιήο αλαθέξεηαη ζηε ζέζε ηεο παξάηαμεο, θάζε ζχκβνπινο έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα δηαθνξνπνηεζεί.
Μειηφπνπινο: Ο θ.Παπαδφπνπινο έρεη ελ κέξεη δίθην, αιιά ε δηθή κνπ έθθξαζε είλαη γηα
λα δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο.
Πξφεδξνο: Έηζη εθιακβάλεηαη θη απφ ην Πξνεδξείν.
πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ νηθνλνκηθψλ ηπιηαλνχ Αζιάλνγινπ;
Λεπθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Γ.Μειηφπνπινο, Η.Σζαλαμίδεο
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ αληηδεκάξρνπ νηθνλνκηθψλ ηπιηαλνχ Αζιάλνγινπ ςήθηζαλ
ηξηάληα ηξεηο (33) 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, Κ.Παινπθίδεο, Γ.Ππξηλφο, Υ.Σζηνχληαο,
Π.Παπιίδεο, Γ.Γνπιηίδεο, Γ.Μηραειίδεο, Ν.Αγγέινπ, Α.Μαξθνχιεο, Κ.Σξνρφπνπινο,
.ηνπγηάλλνο, Κ.Θενδσξίδεο, Π.Μνπρηάξε, Α.πκεσλίδνπ, Γ.Ράιιε
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σν απφ 7-7-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ νηθνλνκηθψλ ηπιηαλνχ
Αζιάλνγινπ.
2.- Σελ ππ’ αξηζ. 16/2020 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο.
3.- Σελ ππ’ αξηζ. 188/2015 (Οξζή Δπαλάιεςε) απφθαζε ηνπ Γ..
4.- Σν 1/15-5-2020 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Καλνληζκνχ Υξήζεο
Παξαρσξνχκελσλ Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
5.- Σν ζπλεκκέλν ζηελ εηζήγεζε ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα
6.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
7.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018 θαη ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019.
Απνθαζίδεη Οκφθσλα
Α) Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε-ζπκπιήξσζε ηεο αξηζ. 188/2015 (Οξζή Δπαλάιεςε)
απφθαζήο ηνπ, πεξί έγθξηζεο ηνπ Καλνληζκνχ Υξήζεο Παξαρσξνχκελσλ Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ
ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο θαη εηδηθφηεξα ηελ πξνζζήθε παξαγξάθνπ Δ ζην άξζξν 7, σο εμήο:
«7. Δ. Πιαηείεο Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ
7.Δ.1 Πιαηείεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Βεξγίλαο.
7 Δ1α Πιαηεία Κνηλφηεηαο Βεξγίλαο
ηνλ ρψξν ηεο Πιαηείαο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Βεξγίλαο επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε
ηξαπεδνθαζηζκάησλ απφ Κ.Τ.Δ. πνπ βξίζθνληαη γχξσ απφ απηήλ.
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Β. Σνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρψξνπ ηνπνζέηεζεο ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζχκθσλα κε ην
ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα πνπ ζπλέηαμε ε αξκφδηα Δπηηξνπή θαη εηζεγείηαη κε ηελ απφ 15-5-2020
πξφηαζή ηεο σο εμήο:
«Ζ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ κπνξεί λα γίλεη ζε φιν ηνλ ρψξν ηεο πιαηείαο ηνπ
νηθηζκνχ Βεξγίλαο, εθηφο απφ εθείλνλ πνπ ζθηαγξαθείηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην ζπλεκκέλν
ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα»
ΑΚΡΟΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ».
Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε ππ’ αξηζ. 188/2015 (Οξζή Δπαλάιεςε) απφθαζε ηνπ Γ..
Β) Ζ παξνχζα απφθαζε κεηά ηελ έγθξηζή ηεο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα λα δεκνζηεπζεί α) θαηά
ην πιήξεο θείκελφ ηεο ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ θαη β) πεξίιεςε απηήο ζε κηα εκεξήζηα ή
εβδνκαδηαία εθεκεξίδα κε κέξηκλα ηνπ αξκφδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ (αξ. 79, παξ. 4, ΓΚΚ)
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Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 181 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Μειηφπνπινο
Σζαλαμίδεο

Μιταήλ οσμελίδης
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Βέροια 16-7-2020
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