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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 12/2020 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 183/2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε θαηαξρήλ απεπζείαο αγνξάο νηθνπέδνπ
κεηά θηίζκαηνο-εθπαηδεπηεξίνπ ζην Ο.Σ. 91 ηεο
πφιεο Βέξνηαο
ήκεξα 13 Ηοσιίοσ 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:
Παρόληες
Απόληες
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.

Παρόληες πρόεδροη θαη εθπρόζωποη Κοηλοηήηωλ
Γ.Σζηινγηάλλεο

Απόληες πρόεδροη & εθπρόζωποη Κοηλοηήηωλ
.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

εκείωζε: 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 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην απφ 3-7-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο
Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
χκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην ηεο πφιεο ηεο Βέξνηαο, ζην Ο.Σ. 91
πξνβιέπεηαη “ρψξνο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ”. Δληφο ηνπ ρψξνπ απηνχ εκπίπηεη νηθφπεδν κε ΚΑΔΚ
160081324008 κε πξφζσπν επί ησλ νδψλ Μηανχιε θαη Γνξγνπνηάκνπ, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ θαηά
ηνλ ηίηιν 1.442,0 ηκ θαη ζχκθσλα κε ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα πνπ ζπλέηαμε ν Πνιηηηθφο
Μεραληθφο Λειεθάθεο Γηψξγνο 1.414,34 ηκ. Απφ ην νηθφπεδν απηφ ηκήκα εκβαδνχ 34,69ηκ
ξπκνηνκείηαη γηα ηε δηάλνημε ηεο νδνχ Γνξγνπνηάκνπ θαη ηκήκα εκβαδνχ 153,26ηκ ξπκνηνκείηαη
γηα ηελ αλάδεημε ηνπ αξραίνπ ηείρνπο ηεο πφιεο Βέξνηαο. Οπφηε ην νηθνδνκήζηκν ηκήκα ηνπ
νηθνπέδνπ αλέξρεηαη ζε 1.226,41 ηκ.
Δληφο ηνπ παξαπάλσ νηθνπέδνπ ππάξρεη θηίζκα εκβαδνχ 588,0 ηκ, πνπ θαηαζθεπάζηεθε κε ηελ 152/1959 νηθνδνκηθή άδεηα σο «εθπαηδεπηήξην».
Σν παξαπάλσ θηίξην ήηαλ κηζζσκέλν απφ ηνλ Γήκν Βέξνηαο θαη ζηέγαδε 16ν δεκνηηθφ
ζρνιείν Βέξνηαο, ην νπνίν ζήκεξα ιεηηνπξγεί ζην θηίξην ηνπ πξψελ Φηιίππεηνπ Γπκλαζίνπ.
χκθσλα κε ην άξζξν 191 ηνπ Ν3463/2006 «Αγνξά αθηλήησλ». «Οη δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 186 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο γηα ηελ αγνξά ηδησηηθψλ αθηλήησλ εθ κέξνπο ησλ Γήκσλ
θαη ησλ Κνηλνηήησλ. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε αγνξάο αθηλήηνπ, φπνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν
6 ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ απαηηείηαη ε εθηίκεζε ηεο αγνξαίαο αμίαο
ηνπ απφ ην ψκα Οξθσηψλ Δθηηκεηψλ σο πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο
κεηαβίβαζεο ηεο θπξηφηεηαο, ην Γεκνηηθφ ή Κνηλνηηθφ πκβνχιην, κε απφθαζε ηνπ πνπ
ιακβάλεηαη κε ηελ πιεηνςεθία επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ, κπνξεί λα θξίλεη φηη ην αθίλεην
απηφ είλαη ην κφλν θαηάιιειν γηα ηελ εθπιήξσζε δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζθνπνχ θαη λα
απνθαζίζεη ηελ απεπζείαο αγνξά. Όπνπ, φκσο, δελ πξνβιέπεηαη ε εθηίκεζε ηεο αγνξαίαο αμίαο
ηνπ αθηλήηνπ θαη' άξζξν 186 παξ. 6 ηνπ ΓΚΚ, ηφηε ε θξίζε πεξί ηνπ φηη ην αθίλεην είλαη ην κφλν
θαηάιιειν, θαζψο θαη ε απφθαζε γηα ηελ απεπζείαο αγνξά, ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ 2/3
ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ ή Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ.»
χκθσλα κε ηελ παξ.2 ηεο ππνπαξ.Γ.11 ηνπ Ν.4152/13 φπνπ ζηελ θείκελε λνκνζεζία,
αλαθέξεηαη ην Δηδηθφ ψκα Οξθσηψλ Δθηηκεηψλ (.Ο.Δ.), λνείηαη εθεμήο ην ζχλνιν ησλ
πηζηνπνηεκέλσλ εθηηκεηψλ ηνπ Ν.4152/13. χκθσλα κε ηελ παξ.4 ηεο ππνπαξ.Γ.11 ηνπ
Ν.4152/13 απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν.4152/2013 (εκεξ.09.05.2013), ηο .Ο.Δ. παύεη λα
αλαιακβάλεη λέες σποζέζεης εθηηκήζεωλ θαη νη εθηηκήζεηο γίλνληαη απφ εθηηκεηέο πνπ είλαη
εγγεγξακκέλνη ζην Μεηρώο Πηζηοποηεκέλωλ Δθηηκεηώλ ην νπνίν ηεξείηαη ζηελ Γηεχζπλζε
Σνκέσλ Παξαγσγήο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ.
χκθσλα κε ην άξζξν 94 παξ 4.ηοσ Ν 3852/2010 : ην άξζξν 75 παξ. Η ηνπ Κψδηθα
Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ππφ ηνλ ηνκέα ζη΄ («Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ»),
πξνζηίζεληαη νη αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 15.Ζ απαιινηξίσζε νηθνπέδσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο
ζρνιηθήο ζηέγεο, θαζψο θαη ε αλέγεξζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ.
Γελ απνθιείεηαη ε απεπζείαο αγνξά απφ ην Γήκν, αθηλήησλ πνπ έρνπλ ξπκνηνκεζεί απφ
ην ζρέδην πφιεο γηα ηε δεκηνπξγία θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, κε ζθνπφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ
απηνχ θαη ηελ απνδεκίσζε ησλ ζηγφκελσλ ηδηνθηεηψλ, αθφκε θαη αλ ν Γήκνο έρεη πξνβεί ν ίδηνο
απηνηειψο, θαη' εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 211 θαη 212 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ζε
θήξπμε ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αθηλήησλ κε ζθνπφ ηε κεηάζηαζε ηεο
θπξηφηεηάο ηνπο ζε απηφλ θαη κέρξη πάλησο λα εθδνζεί ε δηθαζηηθή απφθαζε θαζνξηζκνχ ηεο
απνδεκίσζεο απηήο. Γελ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηάο ηνπ ε ζχληαμε
πξάμεο αλαινγηζκνχ απνδεκηψζεσο κεηαμχ ησλ ππνρξέσλ, δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
απφθηεζε αθηλήηνπ κε αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε ιφγσ ξπκνηνκίαο. Γελ επηβάιιεηαη ε
πξνζθφκηζε ζεσξεκέλνπ απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο.
(Δι.πλ. Πξάμε 118/2011 Σκ.7, ζρεηηθή κε αγνξά αθηλήησλ πνπ έρνπλ ξπκνηνκεζεί απφ ην
ζρέδην πφιεο γηα ηε δεκηνπξγία θνηλνρξήζησλ ρψξσλ είλαη θαη ε Δι.πλ. Πξάμε 167/2011 Σκ.7).
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Ζ πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 211 θαη 212 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ, αξκνδηφηεηα ηνπ πξσηνβαζκίνπ Ο.Σ.Α. γηα θήξπμε αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο
κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ή επέθηαζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ αθνξά ζην ηειηθφ ζηάδην πινπνίεζεο
ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ, δειαδή ηεο εθαξκνγήο ηνπ, έρεη δε σο αληηθείκελν κφλν ηε δηαδηθαζία
κεηάζεζεο ηεο θπξηφηεηαο ηνπ ξπκνηνκνχκελνπ αθηλήηνπ (φινπ ή ηκήκαηνο απηνχ) απφ ηνλ
ηδηνθηήηε ηνπ ζηνλ νηθείν Ο.Σ.Α. θαη φρη ηε δηαπίζησζε εθ κέξνπο ηνπ ηειεπηαίνπ ηεο ζπλδξνκήο
ιφγνπ δεκφζηαο σθέιεηαο δηθαηνινγνχληνο ηελ απαιινηξίσζε. Ζ δηαδηθαζία απηή παξέρεηαη σο
δπλαηφηεηα, ηδίσο, ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο, θαηά ηηο νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα εμαζθαιηζηεί ε
ζπλαίλεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ πξνο απφθηεζε αθηλήηνπ. Δμάιινπ, δελ απνθιείεηαη ε κεηάζηαζε
ηεο θπξηφηεηαο επί ησλ ξπκνηνκνχκελσλ ηκεκάησλ αθηλήησλ λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ζχκβαζε
ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ήηνη κε απεσζείας αγορά ασηώλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 191 θαη 186 ηνπ
Γεκνηηθνχ Κψδηθα, αθφκε θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο θαηά ηα σο
άλσ, εθφζνλ δελ έρεη θαζνξηζζεί δηθαζηηθψο ε απνδεκίσζε. Αλαγθαία πξνυπφζεζε ζπληζηά ε
πξνεγνχκελε ιήςε εηδηθά αηηηοιογεκέλες απόθαζες απφ ην νηθείν δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα ηελ
έγθξηζε ηεο πξνζθπγήο ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αγνξάο κε ηελ ηαπηφρξνλε δηαηχπσζε
θξίζεο πεξί ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αθηλήηνπ γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ
δεκνηηθνχ ζθνπνχ. (Δι.πλ.Κιηκ.Σκ.7 Πξάμε 84/2016)
Σν γεγνλφο φηη ηα ξπκνηνκνχκελα ηκήκαηα ηνπ νηθνπέδνπ ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 187,95 ηκ
απνηεινχλ απηαπνδεκίσζε ηεο ηδηνθηεζίαο, ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ηνπ
ζπλνιηθνχ νηθνπέδνπ.
Μεηά ηα παξαπάλσ θαη κε δεδνκέλν φηη
α) ην ελ ιφγσ νηθφπεδν είλαη ραξαθηεξηζκέλν σο «ρψξνο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ» απφ ην
εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην ηεο πφιεο Βέξνηαο
β) ην θηίξην θαη ν αχιεηνο ρψξνο απηνχ, ήηαλ κηζζσκέλνο απφ ηνλ Γήκν Βέξνηαο θαη
ζηέγαδε ην 16ν δεκνηηθφ ζρνιείν
γ) αξκνδηφηεηα ησλ δήκσλ είλαη ε απαιινηξίσζε νηθνπέδσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο
ζηέγεο, θαζψο θαη ε αλέγεξζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ.
θαιείηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο λα απνθαζίζεη αηηηνινγεκέλα γηα
ηελ θαη’ αξρήλ απ επζείαο αγνξά ή κε, ηνπ νηθνπέδνπ κε ΚΑΔΚ 160081324008, πνπ απφ ην
εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην ηεο πφιεο Βέξνηαο είλαη ραξαθηεξηζκέλν σο «ρψξνο δεκνηηθνχ
ζρνιείνπ», έρεη πξφζσπν επί ησλ νδψλ Μηανχιε θαη Γνξγνπνηάκνπ, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ θαηά
ηνλ ηίηιν 1.442,0 ηκ θαη ζχκθσλα κε ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα πνπ ζπλέηαμε ν Πνιηηηθφο
Μεραληθφο Λειεθάθεο Γηψξγνο 1.414,34 ηκ, θαζψο θαη ηνπ θηίζκαηνο-εθπαηδεπηήξην πνπ
ππάξρεη εληφο ηνπ νηθνπέδνπ .
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Παπιίδεο: Σν ζέκα απηφ ζα έξζεη πάιη γηα λα ιάβνπκε νξηζηηθή απφθαζε; Με ηελ
απφθαζε απηή ζα δηεπθνιχλνπκε ηνλ Γήκν ή ζα ηνλ κπιέμνπκε; Μήπσο ην ζέκα πξέπεη λα
απνζπξζεί θαη λα έξζεη φηαλ ζα είλαη πιήξεο;
Γελ ππάξρεη θάπνηνο ηδηαίηεξνο ιφγνο απφ κέξνπο καο, ην ιέσ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ
Γήκνπ. Μήπσο δεζκεχνπκε ηνλ Γήκν κε ηελ θαηαξρήλ απφθαζε;
Γήκαξρνο: Μφλν έηζη γίλεηαη, δελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο. Παίξλνπκε ηελ θαηαξρήλ
απφθαζε θαη κεηά γίλεηαη ε αιιεινγξαθία κε ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο θαη γίλεηαη ε έθζεζε ησλ
νξθσηψλ εθηηκεηψλ. Βέβαηα είλαη ζηε δηαθξηηηθή καο επρέξεηα αλ ζέινπκε λα κελ ην
μαλαθέξνπκε.
Παπιίδεο: Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ιέκε λα έξζεη νινθιεξσκέλν.
Απηή ε απφθαζε είλαη έλα θνκκάηη απφ έλα κεγαιχηεξν ζρέδην. Τπάξρεη απηφ ην ζρέδην;
Έρεη νινθιεξσζεί; Πφηε ζα γίλνπκε γλψζηεο;
Μήπσο θάπνηα πξάγκαηα δελ πξέπεη λα εηπσζνχλ εδψ θαη πξψηα πξέπεη λα θαιέζεηε ηνπο
επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ ζην γξαθείν ζαο γηα λα ηνπο ελεκεξψζεηε; Δίλαη θαιφ απηφ γηα ηνλ
Γήκν, δελ είλαη θαθφ, αιιά πσο πξνρσξάεη;
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Μειηφπνπινο: Γηαηί ν Γήκνο δελ πξνρψξεζε ζηελ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ αθηλήηνπ;
Οθείινπκε σο Γ.. θαη σο δεκφηεο λα γλσξίδνπκε ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ
Θεσξεί ε δηνίθεζε πσο ην θηίζκα πνπ ππάξρεη εληφο ηνπ νηθνπέδνπ κεηά απφ 61 ρξφληα
είλαη θαηάιιειν γηα ζρνιείν;
Πσο ζθνπεχεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ν Γήκνο ην θηίζκα; Αλ ην ρξεζηκνπνηήζεη σο ζρνιείν,
γηαηί κεηέθεξε ην ζρνιείν πνπ ζηεγαδφηαλ εθεί;
Ζ αγνξά ηνπ αθηλήηνπ εμππεξεηεί ηνλ Γήκν ή ηα ζπκθέξνληα ησλ ηδηνθηεηψλ; Σν ζέκα
απηφ κήπσο ζπλδέεηαη κε ην γεληθφηεξν ζρέδην πνπ αλαθέξζεθε λσξίηεξα γηα ηελ παξαρψξεζε
ζηελ Μεηξφπνιε ζρνιηθνχ θηηξίνπ;
Γήκαξρνο: Γελ ππάξρεη θάηη θξπθφ.
Ζ δηαδηθαζία ηεο απαιινηξίσζεο είλαη πην ρξνλνβφξα.
Μαο είλαη αδηάθνξν πνηνη είλαη νη ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ, εκάο καο ελδηαθέξεη ην
ζπγθεθξηκέλν θηίξην.
Σν δεκνηηθφ ζρνιείν έθπγε απφ απηφ ην θηίξην γηαηί άδεηαζε ρψξνο κεηά ηε δεκηνπξγία
ησλ δπν ζρνιηθψλ θηηξίσλ ζηα Γηνηδαιίθηα θαη πιένλ ππήξρε ρψξνο, γηα πνηνλ ιφγν λα
πιεξψλακε ελνίθην γηα απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα;
Απαληψληαο θαη ζηνλ θ.Παπιίδε είλαη γλσζηφ φηη ππάξρεη δεκφζηα πξφηαζε απφ ηνλ
Μεηξνπνιίηε γηα αληαιιαγή θάπνησλ αθηλήησλ, δελ γίλνληαη φια απηά ρσξίο αηηία. Θεσξψ φηη ζε
φινπο είλαη γλσζηά απηά. Πνιχ επραξίζησο αλ ζέιεηε λα βξεζνχκε θαη λα πνχκε θαη
πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο
Κνξσλάο: Μαο ελδηαθέξεη ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην γηα ρξήζε ζρνιείνπ;
ε ηη θαηάζηαζε είλαη ην θηίξην; Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ εκάο;
ην θηίξην ππάξρεη γπκλαζηήξην; Αλ φρη, κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί ζε εθείλνλ ηνλ ρψξν
θαη λα εμππεξεηεί θη άιινπο ζθνπνχο, δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη έρνπκε έιιεηςε ηέηνησλ
ρψξσλ;
Γήκαξρνο: Ο ρψξνο είλαη ραξαθηεξηζκέλνο σο ρψξνο ζρνιείνπ. Γηα λα αιιάμεη ε ρξήζε
γεο ζε έλαλ άιιν ρψξν είλαη κηα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία.
Θα εμεηάζνπκε ην ελδερφκελν αλ κπνξνχκε λα θάλνπκε θάπνηεο βειηηψζεηο ζην θηίξην ή
αλ πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ζηελ αλέγεξζε ελφο λένπ ζρνιείνπ.
πκεσλίδνπ: Δίλαη δπλαηφλ λα απνθαζίζνπκε γηα απεπζείαο αγνξά ρσξίο λα έρνπκε
εηθφλα γηα ην ηίκεκα;
Γήκαξρνο: Δίλαη θαηαξρήλ απφθαζε. Πξέπεη λα ιάβνπκε κηα θαηαξρήλ απφθαζε, λα
ιάβνπκε θάπνηεο εγθξίζεηο, λα γίλεη εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα
επαλέιζεη ην ζέκα ζην Γ.. γηα ηελ νξηζηηθή αγνξά, εθφζνλ απηφ ζέινπκε.
πκεσλίδνπ: Γε κπνξνχκε λα ην πνχκε φκσο σο ην κφλν θαηάιιειν, αλ δελ μέξνπκε πφζν
ζα ζηνηρίζεη ε αγνξά θη ε ζπληήξεζε ηνπ θηηξίνπ.
Γήκαξρνο: ήκεξα δελ δεζκεπφκαζηε ζε θάηη
Παπιίδεο: Υαίξνκαη ηδηαίηεξα πνπ έξρεηαη απηφ ην ζέκα, ην είρακε ζην πξφγξακκά καο, ην
είρακε αλαθνηλψζεη, ην είραηε βάιεη θη εζείο αξγφηεξα.
Υαίξνκαη πνπ μεθηλά ε δηαδηθαζία, αλ θαη ζα κπνξνχζε λα μεθηλήζεη λσξίηεξα.
αο είρακε θαιέζεη λα θέξεηε κεγάια ζέκαηα ζην Γ.. θη φρη κφλν ηα δηαδηθαζηηθά γηα λα
ηα ςεθίδνπκε, πνιχ πεξηζζφηεξν πνπ πξντζηάκελνο ζηε Γ/λζε Α΄ζκηαο Δθπ/ζεο είλαη ν θ.
Γηακαληφπνπινο θαη ζα κπνξνχζακε λα πξνρσξήζνπκε ζεηηθά.
Σν αθίλεην απηφ ζα εμππεξεηήζεη ηα παηδηά ηνπ 3νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, ην νπνίν
αξγφηεξα κπνξεί λα παξαρσξεζεί.
Γελ ληξέπνκαη λα πσ θαη λα αλαιάβσ ηελ επζχλε λα πσ φηη ζα γίλεη αληαιιαγή κε ην
θηίξην ηνπ Γεκαξρείνπ θαη θαιά ζα θάλνπκε ζαλ Γήκνο, ζα αμηνπνηήζνπκε ην Βήκα ηνπ
Απνζηφινπ Παχινπ γηα λα δψζνπκε ζε εθείλν ην κλεκείν κηα άιιε δηάζηαζε.
Μπνξεί λα ππάξρνπλ άηνκα πνπ δηαθσλνχλ ή ζα ην θαπειεπηνχλ θαη ζα πνπλ πνιιά
ςέκαηα.
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Απηή είλαη ε άπνςή καο, εκείο έηζη ην ληψζνπκε, ζα ιπζεί ην ζέκα ησλ ηνπαιεηψλ πνπ
ηφζα ρξφληα καο απαζρνιεί, γηαηί έλα θάγθειν ρσξίδεη ην Βήκα ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ κε ην
ζρνιείν.
Καιφ είλαη λα πξνρσξήζνπκε ζηελ αγνξά ηνπ. Υάξεθα ηνλ Γήκαξρν φηαλ ηνλ άθνπζα λα
ιέεη φηη απηή ε απφθαζε δελ είλαη δεζκεπηηθή, γηα λα κε βξεζεί θαλείο κειινληηθά λα πεη φηη
επεηδή ην ςεθίζαηε πξέπεη λα ην πινπνηήζεηε.
Θεσξψ φηη ην ηίκεκα ζα είλαη ινγηθφ θαη δελ ζα βξνχκε εκπφδηα φπσο είπε ε
θ.πκεσλίδνπ, γηα λα γίλνπλ θαη δηαθαλείο δηαδηθαζίεο.
Ξέξσ φηη ζα εθηηκεζεί ην αθίλεην απφ επηηξνπή θαη ηελ επνρή ηνπ θνξσλντνχ ηα ηηκήκαηα
είλαη ρακειά.
Δπίζεο γλσξίδεηε θη εζείο φηη ιείπνπλ 3 αίζνπζεο, γπκλαζηήξην δελ κπνξεί λα γίλεη, αιιά
κε ην δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα πνπ έρνπκε πηζαλφλ ζην ηέινο, φηαλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία λα
κελ ρξεηάδνληαη.
Ννκίδσ φηη είλαη ε βέιηηζηε ιχζε θαη λα ην πξνσζήζνπκε φζν θαιχηεξα κπνξνχκε θη
εκείνο πνπ ζα ην ςεθίζνπκε ζα ην ραξνχκε, γηαηί ζα ιέκε φηη αθήζακε θάηη ζε απηήλ ηελ πφιε
θαη δεκηνπξγήζακε έλαλ ππιψλα αλάπηπμεο ζε απηφ ην ζεκείν.
αο θαιψ λα πξνρσξήζνπκε, λα πξνρσξήζεη ν δηάινγνο κε ηελ Ηεξά Μεηξφπνιε απφ
ηψξα, γηα λα κε ζηαζεί ν ρξφλνο εκπφδην ζηελ πνξεία θαη κεηαβιεζνχλ ηα δεδνκέλα.
Αο έξζεη έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην, δελ έρνπκε ηίπνηε λα θξχςνπκε, αιιά ππάξρνπλ
πνιιέο ιεπηνκέξεηεο ζε απηήλ ηελ αληαιιαγή πνπ ζα πξέπεη λα ηηο δνχκε.
Μαξθνχιεο: Σίζεληαη κηα ζεηξά δεηεκάησλ. Γε κπνξψ λα θαηαιάβσ γηαηί δελ γίλεηαη
αλαθνξά ζην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, είλαη ην γλσζηφ ηδησηηθφ εθπαηδεπηήξην «Σζαιέξα» θαη δελ
έρνπκε λα θνβεζνχκε ηίπνηε νχηε λα θξχςνπκε θάηη απφ ηνλ ιαφ ηεο Βέξνηαο.
Σν δήηεκα πνπ πξέπεη λα δνχκε είλαη απηφ πνπ αλαθέξεη ην ίδην ην εηζεγεηηθφ γηα ηελ
εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε κε ηαπηφρξνλε δηαηχπσζε θξίζεο πεξί θαηαιιειφηεηαο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ αθηλήηνπ γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ δεκνηηθνχ ζθνπνχ.
Καινχκαζηε δει. λα εθθξάζνπκε άπνςε θαη λα πάξνπκε απφθαζε αλ ν ρψξνο απηφο είλαη
θαηάιιεινο γηα ηελ εθπιήξσζε δεκνηηθνχ ζθνπνχ, ρσξίο λα αλαθέξεηαη ζην εηζεγεηηθφ γηα ην ηη
ζα απνθαζίζνπκε, γηαηί ν αληηδήκαξρνο πνπ εηζεγείηαη ην ζέκα ιέεη γηα ιήςε θαηαξρήλ
απφθαζεο, ρσξίο λα κπαίλεη ζην δεχηεξν ζθέινο.
Άξα ε απφθαζε απηή ζα είλαη αλππφζηαηε θαη δελ πξφθεηηαη λα ηελ ςεθίζνπκε. Έρνπκε
ππνρξέσζε δηαθάλεηαο θαη πξέπεη λα ηεξείηαη, λα ιέκε ηα πξάγκαηα κε ην φλνκά ηνπο. Απηφ είλαη
ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην, δελ έρνπκε θαλέλα ιφγν λα θξπβφκαζηε.
Γελ ζα ςεθίζνπκε ππέξ ηεο εηζήγεζεο
Γήκαξρνο: Δκάο δελ καο ελδηαθέξεη ζε πνηνλ αλήθεη ην αθίλεην…
Μαξθνχιεο: Γξάθεηε φηη ην αθίλεην είλαη ζην Ο.Σ.91. Ξέξεη ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο πνπ
είλαη απηφ;
Γήκαξρνο: Άπαληεο.
Μαξθνχιεο: Μπνξεί λα ην έκαζαλ ζηελ πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο.
Γήκαξρνο: Γελ έρνπκε ηίπνηε λα θξχςνπκε, δελ καο ελδηαθέξεη…
Μαξθνχιεο: Μαο ελδηαθέξεη ε θαηαιιειφηεηα Γήκαξρε… Γελ έπξεπε λα έρνπκε ηε
γλσκνδφηεζε ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ;
Γήκαξρνο: Αλ θάπνηνο ζέηεη ζέκα κε θαηαιιειφηεηαο αο καο ην πεη.
Μειηφπνπινο: Σν ζπγθεθξηκέλν θηίξην πξνθαλψο θαη ην γλσξίδνπκε. Πνηνο είλαη ν
ηδηνθηήηεο;
Πείηε ην εζείο θαη ζα θξίλνπλ νη δεκφηεο αλ ηνπο ελδηαθέξεη ή φρη.
Λέηε ε δηαδηθαζία είλαη ρξνλνβφξα αιιά αθήζαηε ηνλ ρξφλν λα παξέιζεη ρσξίο λα γίλνπλ
νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε ηνπ ρψξνπ, γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί
σο εθπαηδεπηήξην ή λα θηηζηεί θαηλνχξην.
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ηε ζπλεδξίαζε εηπψζεθε φηη έθπγε απφ εθεί ην ζρνιείν κηα πνπ ππήξρε αιινχ
δηαζέζηκνο ρψξνο, ζα παξαρσξήζνπκε έλα θηίξην ζηε Μεηξφπνιε θαη ζα θέξνπκε ηα παηδηά ζε
έλα θηίξην πνπ θηίζηεθε ην 1959. Κηίξην ηνπ 1959 πξνθαλψο δελ είλαη θαηάιιειν γηα δηδαθηήξην.
Οθείιεηε κε ηα ρξήκαηα απηήο ηεο αγνξάο λα βξείηε έλα λέν νηθφπεδν θαη λα θάλεηε
θαηλνχξην ζρνιείν.
Ζ ζπγθεθξηκέλε αγνξά δελ εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ αιιά ηηο αλάγθεο ηνπ
ηδηνθηήηε θαη ζπλδέεηαη κε ηε δέζκεπζε ηεο βνχιεζεο ηνπ Γήκνπ λα παξαρσξήζεη ζρνιηθά
θηίξηα ζηε Μεηξφπνιε.
Αθνχκε απφ νξηζκέλνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο φηη ε άπνςή ηνπο είλαη ζσζηή θη ε δηθή
καο ιάζνο.
Γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα δεηνχκε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία.
Σελ ίδηα ψξα πνπ ν Γήκνο λνηθηάδεη θηίξηα γηαηί κε επζχλε ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ
Γήκσλ δελ έρνπλ πξνρσξήζεη ζε θαηαζθεπή λέσλ θηηξίσλ, αιιά πάκε λα αγνξάζνπκε έλα
αθαηάιιειν θηίξην γηα λα επηζηξέςνπλ εθεί νη καζεηέο, πνπ κε πνιιή πεξεθάληα είραηε
αλαγγείιεη φηη πεγαίλνπλ θάπνπ αιινχ γηαηί δεκηνπξγήζαηε έλα λέν θηίξην ζηα Γηνηδαιίθηα.
Θα ςεθίζνπκε θαηά ηεο εηζήγεζεο θαη δεηνχκε λα γίλεη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία.
Γήκαξρνο: Ο θ.Μειηφπνπινο ιέεη φ ηη ζέιεη. Σα παηδηά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ
κεηαθέξζεθαλ ζην πξψελ Φηιίππεην Γπκλάζην, γηα λα θαηαιαβαίλνπκε ηη ιέκε.
Μειηφπνπινο: Έρεηε πάξεη σο ηψξα 4 θνξέο ηνλ ιφγν, αιιά επηηξέπεηαη λα κηινχκε. Αο
θξνληίζεη ν Πξφεδξνο λα δίλεη ηνλ ιφγν ζηνλ Γήκαξρν κε ηε ζσζηή ζεηξά θη φρη φπνηε ζέιεη.
Γήκαξρνο: Αλ δε κπνξείηε λα αληηιεθζείηε φηη ζα γίλεη θάηη κεγάιν γηα ηελ πφιε εθφζνλ
ην θηίξην ηνπ 3νπ-14νπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζπλελσζεί κε ην Βήκα ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ δελ
έρεη λφεκα λα κηινχκε. Θα κηιάηε κφλν γηα ζπκθέξνληα ηδηνθηεηψλ
Μειηφπνπινο: Να καο πείηε ηη είλαη απηφ πνπ πξέπεη λα πείηε θαη’ ηδίαλ κε ηνλ θ.Παπιίδε
θαη δελ πξέπεη λα πείηε ζηε ζπλεδξίαζε.
Γήκαξρνο: Αο έξζεηε θη εζείο καδί. Απηά λα ηα πείηε αιινχ θ.Μειηφπνπιε. Ο θαζέλαο καο
είλαη γλσζηφο εδψ, αιινχ απηά ηα πξάγκαηα.
Κνξσλάο: Σν κείδνλ είλαη φηη έρνπκε έλα νηθφπεδν ζην θέληξν ηεο πφιεο θη έρεη ηελ
θαηάιιειε ρξήζε. Σέηνηα νηθφπεδα κε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε δελ ππάξρνπλ ζε θεληξηθά ζεκεία
ηνπ Γήκνπ.
Δπνκέλσο φπσο έξρεηαη ην ζέκα δελ κπνξψ παξά λα είκαη ζεηηθφο γηαηί είλαη θάηη πνπ
απνηειεί επέλδπζε γηα ηνλ Γήκν.
Όζνλ αθνξά ηα θηίζκαηα ζεσξψ φηη πξέπεη λα ειεγρζνχλ θαη λα εμεηάζνπκε αλ κπνξνχλ
λα γίλνπλ παξεκβάζεηο ή θάηη θαηλνχξην.
Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην κείδνλ είλαη ην νηθφπεδν θη ε ρξήζε ζεσξψ φηη ππάξρεη επαξθψο
αηηηνινγεκέλε απφθαζε κηα πνπ δελ ππάξρεη άιιν αθίλεην θαη ζηε ζπλέρεηα βιέπνπκε ηελ
θαηαιιειφηεηα ησλ θηηζκάησλ.
ε θάζε πεξίπησζε ζα ςεθίζσ ην εηζεγεηηθφ κε ηελ εμήο επηζήκαλζε: Όηη κεηά ηε
δηαδηθαζία ηεο θαηαξρήλ απφθαζεο πξέπεη ε δηαπξαγκάηεπζε λα γίλεη επί ηεο αγνξαίαο αμίαο ηνπ
νηθνπέδνπ φπσο ιέεη ην εηζεγεηηθφ θη φρη ησλ θηηζκάησλ.
Ππξηλφο: πκθσλψ κε ηελ εηζήγεζε, ρξεηάδεηαη έλα ζρνιηθφ νηθφπεδν ζην θέληξν ηεο
πφιεο, σζηφζν απφ ηψξα πξέπεη λα πσ φηη γηα λα γίλεη ε κεηαθνξά ηνπ 3νπ-14νπ δεκνηηθνχ
ζρνιείνπ ζε εθείλν ην θηίξην πξέπεη λα θηηζηνχλ άιιεο 8-10 αίζνπζεο. Γε κπνξνχλ λα ρσξέζνπλ
ηα παηδηά ζην παξφλ θηίξην, αθφκε θη αλ είλαη θαηάιιειν.
ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα αιιαρζνχλ ηα φξηα ησλ άιισλ ζρνιείσλ θαη λα
ζπλσζηήζνπκε άιια παηδηά ζηα γχξσ ζρνιεία, γηαηί φια ηα ζρνιεία έρνπλ αλάγθε απφ αίζνπζεο.
Με ηνλ φξν αίζνπζεο δελ ελλνψ κφλν ηηο ηάμεηο, ρξεηάδνληαη αίζνπζεο γηα ην νινήκεξν,
γπκλαζηήξηα, εθδειψζεσλ, βηβιηνζεθψλ, ηκεκάησλ έληαμεο, ππνδνρήο, εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο
θιπ. θη απηήλ ηε ζηηγκή θάπνηα ζρνιεία δελ έρνπλ αίζνπζεο γηα καζήκαηα.
Γνπιηίδεο: ε παιηφηεξε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. είρακε αίηεζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε γηα λα
γθξεκίζεη ην θηίξην. Δδψ ζα ζπκθσλήζσ κε ηνλ Γήκαξρν θαη ζα πσ πσο γηα λα θάλεηο κηα
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δηαδηθαζία γηα λα αδεηνδνηεζείο πξέπεη λα πεξάζεηο απφ 50 θχκαηα, φρη απφ 40. Δκείο απηήλ ηε
ζηηγκή κέζα ζηε Βέξνηα έρνπκε ρψξν, ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο.
Ο ηδηνθηήηεο ήζειε λα γθξεκίζεη ην θηίξην θαη λα ην θάλεη νηθνδνκέο. Καιφ ζα είλαη λα ην
πξνιάβνπκε πξηλ ην πινπνηήζεη.
Ζ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ ζα γίλεη απφ νξθσηφ εθηηκεηή.
Μπαηζαξά: Γηα ην ζέκα απηφ έρσ ζπδεηήζεη κε ηνλ Γήκαξρν, κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία,
ηνλ Γ/ληή ηεο Α΄ζκηαο Δθπ/ζεο θαη ηνλ Μεηξνπνιίηε.
Δίκαη ππέξ ηεο αγνξάο γηαηί είλαη ην κνλαδηθφ νηθφπεδν πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο
πφιεο.
ήκεξα απνθαζίδνπκε γηα ηελ θαηαξρήλ αγνξά, δελ πάκε λα ην αγνξάζνπκε άκεζα.
Δμαζθαιίδνπκε νηθφπεδν πνπ κε ηνπο φξνπο πνπ είλαη δηακνξθσκέλνη απφ ηε λνκνζεζία λα καο
δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα κειινληηθά λα θηίζνπκε έλα ζρνιείν θαη λα γίλεη ζηνλ ρψξν ηνπ 3 νπ-14νπ
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ έλα Παχιεην Πάξθν πνπ κφλν λα πξνζθέξεη ζα έρεη.
ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ζηεξεζεί ε πφιε έλα ζρνιείν.
Ωο εθπαηδεπηηθφο έρσ δήζεη ην θηίζηκν ηνπ ζεκεξηλνχ Γεκαξρείνπ πνπ πξηλ ζηέγαδε
ζρνιεία, ππήξραλ πνιχ κεγάιεο αληηδξάζεηο αιιά ε πφιε θέξδηζε έλα Γεκαξρείν «θφζκεκα»,
θαηλνχξην δηδαθηήξην γηα ην 1ν Λχθεην ζην Παλφξακα θαη ην δηδαθηήξην ηνπ 1νπ δεκνηηθνχ
ζρνιείνπ.
Οη ζσζηνί ρεηξηζκνί βήκα-βήκα ζα καο νδεγήζνπλ ζε απνθάζεηο πνπ κφλν ζα
πξνζθέξνπλ ζηελ πφιε.
Παπιίδεο: Γελ είπα λα κηιήζσ θαη’ ηδίαλ κε ηνλ Γήκαξρν, άιισζηε ην έξγν απηφ ήηαλ θαη
ζην πξφγξακκα ηεο παξάηαμήο καο.
Δγψ είπα γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο λα ππάξρεη ελεκέξσζε απφ ηνλ Γήκαξρν ζε φινπο ηνπο
επηθεθαιήο, γηα λα ζηακαηήζνπκε λα κηινχκε γηα θηιίεο. Αο δηαπξαγκαηεπηεί ν Γήκαξρνο, είλαη ν
εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ θαη ζα επηδηψμεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή, γηαηί απφ φηη βιέπσ θαη ζηα
ππφινηπα ζέκαηα ν θ.Αζιάλνγινπ κηιά γηα κηθξφ απνζεκαηηθφ.
Δπεηδή κεηαθέξσ πξνζθπγφπνπια ζην 16ν δεκνηηθφ ζρνιείν, αλ απηά πάλε ζε άιιν
ζρνιείν δελ ζα πξνθχςνπλ επηπιένλ αίζνπζεο; Δπεηδή επίζεο κεηαθέξσ καζεηέο απφ ην
Παλφξακα πξνο ην 3ν δεκνηηθφ ζρνιείν, κπνξεί ν θ.Γηακαληφπνπινο λα έρεη θάηη ζην κπαιφ ηνπ
λα θαηεπζχλεη ηνπο καζεηέο απηνχο θάπνπ αιινχ. Απηφ πνπ έρσ αθνχζεη είλαη φηη παίξλνληαο
εθείλεο ηηο αίζνπζεο ζα ρξεηαζηνχλ κφλν ηξεηο αίζνπζεο θαη ιφγσ ππνγελλεηηθφηεηαο ηειηθά
πηζαλφλ λα κελ ρξεηαζηνχλ νχηε απηέο νη αίζνπζεο.
Γελ κε ελδηαθέξεη πνηνο είλαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ, ζαο θαιψ φινπο λα πάκε σο Γ..
γηα λα αθήζνπκε θάηη ζε απηήλ ηελ πφιε, γηαηί δελ είλαη ςέκαηα, ην ζέινπκε απηφ ην θηίξην γηα
λα κεηαθεξζεί ην 3ν δεκνηηθφ ζρνιείν πνπ είλαη ηεο ίδηαο πεξίπνπ ειηθίαο ην θηίξην
Σδήκα: Σν 3ν δεκνηηθφ θηίζηεθε ην 1906
Μειηφπνπινο: Απφ φζα εηπψζεθαλ πξνθαλψο αληηιακβαλφκαζηε φηη ππάξρνπλ θη άιιεο
πξνεθηάζεηο.
πλδένπλ ην δήηεκα κε ην αλ ζα παξαρσξεζεί ην 3ν-14ν δεκνηηθφ ζρνιείν ζηε
Μεηξφπνιε. Με απηφ ην θξηηήξην ζα απνθαζίζνπκε; Υξεηαδφκαζηε ζρνιεία.
Δηπψζεθε θαη κε θάπνηα ληξνπή εθ κέξνπο ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ, φηη ππάξρνπλ ζρνιεία
απφ ην 1906, ην 1940 θαη ην 1950.
Έρνπλ ηεξαξρεζεί νη ρψξνη πνπ ρξεηαδφκαζηε ζρνιεία; ηελ Καιιηζέα ν Γήκνο λνηθηάδεη
ρψξνπο γηα λα ζηεγάδεη ην 10ν Νεπηαγσγείν. Έρνπκε ςάμεη θαη δελ έρνπκε βξεη θάηη; Δίλαη
πξνηηκφηεξν εθείλν ην ζεκείν πνπ ζε θνληηλή απφζηαζε βξίζθεηαη θη άιιν εθπαηδεπηήξην;
Γηαηί ζπλδέεηε ην ζέκα κε ην ηη ζα παξαρσξεζεί ζηε Μεηξφπνιε; Γηαηί δελ γξάθεηε ζην
εηζεγεηηθφ φηη ε δηνίθεζε ζα πξνηείλεη ηελ ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζην νηθφπεδν θη φρη ζην θηίξην
πνπ ν ηδηνθηήηεο πξηλ απφ ιίγν θαηξφ ήζειε λα ην γθξεκίζεη;
Να ηξέμνπκε λα πξνιάβνπκε ηη; Δπηκέλσ ζηελ πξφηαζή κνπ φηη έηζη φπσο έξρεηαη ην ζέκα
ζα δψζνπκε αξλεηηθή ςήθν δεηψληαο λα γίλεη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
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Πξφεδξνο: Κε Μειηφπνπιε ην αίηεκά ζαο γηα νλνκαζηηθή ςεθνθνξία γίλεηαη δεθηφ. Ο
γξακκαηέαο ζα εθθσλεί έλα - έλα ηα νλφκαηα κε βάζε ηελ εθινγή ηνπο θαη ζα ςεθίδεηε
νλνκαζηηθψο ππέξ ή θαηά ηεο εηζήγεζεο ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε.
Παξαθαιψ λ’ αξρίζεη ε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία.
ηε ζπλέρεηα ν γξακκαηέαο θψλαδε ηα νλφκαηα ησλ ζπκβνχισλ θαη απηνί δήισλαλ ηελ
παξνπζία ηνπο θαη αλ ππεξςεθίδνπλ ή θαηαςεθίδνπλ ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε. Έηζη:
Λεπθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Α.πκεσλίδνπ, Γ.Ράιιε
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ςήθηζαλ είθνζη έμη (26) 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
Αξλεηηθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Α.Μαξθνχιεο, Κ.Σξνρφπνπινο,
Θ.Θενδσξίδεο, Π.Μνπρηάξε, Γ.Μειηφπνπινο, Η.Σζαλαμίδεο.
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σν απφ 3-7-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο Αιεμάλδξνπ
Σζαρνπξίδε.
2.- Όηη ην ελ ιφγσ νηθφπεδν είλαη ραξαθηεξηζκέλν σο «ρψξνο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ» θη εληφο
απηνχ ππάξρεη θηίζκα πνπ ήηαλ κηζζσκέλν απφ ηνλ Γήκν Βέξνηαο γηα ηηο αλάγθεο ζηέγαζεο ηνπ
16νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Βέξνηαο
3.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
4.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4152/2013, 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. 4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη
184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ησλ άξζξσλ191, 211 θαη 212 ηνπ λ.3463/2006.
Απνθαζίδεη θαηά Πιεηνςεθία
Δγθξίλεη ηελ θαηαξρήλ απεπζείαο αγνξά νηθνπέδνπ κεηά θηίζκαηνο-εθπαηδεπηεξίνπ εληφο
απηνχ, ζην Ο.Σ. 91 ηεο πφιεο Βέξνηαο, επί ησλ νδψλ Μηανχιε θαη Γνξγνπνηάκνπ, κε ΚΑΔΚ
160081324008, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 1.414,34 η.κ. (ζχκθσλα κε ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα πνπ
έρεη ζπληάμεη ν Γεψξγηνο Λειεθάθεο, ΠΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο), ην νπνίν ζην εγθεθξηκέλν
ξπκνηνκηθφ ζρέδην ηεο πφιεο Βέξνηαο είλαη ραξαθηεξηζκέλν σο «ρψξνο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ».
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Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 183 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:

Ζ.
Β.
.
Κ.
Θ.
Α.
.
Β.
Κ.
Λ.
Θ.
Α.
Α.
Λ.
Γ.
.
Δ.
Κ.
Κ.
Γ.
Υ.
Π.
Γ.
Γ.
Υ.
Ν.
Β.
Α.
Κ.
.
Κ.
Π.
Α.
Γ.
Γ.
Η.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αρηζηοκέλες Λαδαρίδες
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
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
Κειεζίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλφπνπινο
Μαξθνχιεο
Σξνρφπνπινο
ηνπγηάλλνο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
πκεσλίδνπ
Ράιιε
Μειηφπνπινο
Σζαλαμίδεο

Μηταήι οσκειίδες
Γ.

Σζηινγηάλλεο

Αθρηβές απόζπαζκα
Βέροηα 21-7-2020
Ο Γήκαρτος
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