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ΑΔΑ: Ω11ΛΩ9Ο-ΕΟΝ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 12/2020 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 195/2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε πξνϋπνινγηζκνύ θιεξνδνηήκαηνο Σζαξνύρε
έηνπο 2021
ήκεξα 13 Ηοσλίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ώξα 18:00 ζπλήιζε
δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ύζηεξα από ηελ κε
εκεξνκελία 9-7-2020 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δόζεθε ζ’ όινπο ηνπο πκβνύινπο,
ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηεο από 11-3-2020 Πξάμεο
Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ
Γηαπηζηώζεθε όηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ επί
ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 38 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδόπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Ν.Λαδόπνπινο, Γ.Σζαλαθηζίδεο,
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8) Γ.Γεκεξηδίδεο
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβόπνπινο, 11) Θ.
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξόπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18)
Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20) Κ.Παινπθίδεο, 21)
Γ.Ππξηλόο, 22)Υ.Σζηνύληαο, 23) Π.Παπιίδεο, 24) Μ. νπκειίδεο,
25) Γ.Γνπιηίδεο, 26) Γ.Μηραειίδεο, 27)Υ.Κειεζίδεο, 28)
Ν.Αγγέινπ, 29) Β.ηεθαλόπνπινο, 30) Α.Μαξθνύιεο, 31)
Κ.Σξνρόπνπινο, 32) .ηνπγηάλλνο, 33)Κ.Θενδσξίδεο, 34)
Π.Μνπρηάξε, 35) Α.πκεσλίδνπ, 36) Γ.Ράιιε, 37)
Γ.Μειηόπνπινο, 38) Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
.Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνύινπ, Δ.Υεηκσλόπνπινο, Α.Εεζηόπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο, Η.Βνξγηαηδίδεο,
Γ.Ληιηόπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο, Η.ηδεξόπνπινο,
Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκώλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βύδαο, Γ.ίηαο, Δ.Παγνύξαο, Π.
Πνηακόπνπινο, Α.Πηηνύιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε πξνζήιζε ν θ. .ηνπγηάλλνο θαη απνρώξεζε ν θ.
Μ.νπκειίδεο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 180/2020 απόθαζεο πξνζήιζε ν θ. Β.Λπθνζηξάηεο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 181/2020 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Υ.Κειεζίδεο, Β.ηεθαλόπνπινο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 185/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. Η.Σζαλαμίδεο
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 188/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. .ηνπγηάλλνο

ΑΔΑ: Ω11ΛΩ9Ο-ΕΟΝ
ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 15ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε
ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 8-7-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ Κσλζηαληίλνπ
Βνξγηαδίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
Ο Κσλζηαληίλνο Σζαξνύρεο ή Ακεξόπνπινο ηνπ Ζιία πνπ απεβίσζε ην έηνο 1983, κε
ηελ από 22/10/1971 δηαζήθε ηνπ πνπ δεκνζηεύζεθε κε ην ππ' αξηζκ. 265 πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσο
ηεο 30εο Ννεκβξίνπ 1983 ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Βέξνηαο, θαη κεηαγξάθεθε ζην
ππνζεθνθπιαθείν Βέξνηαο (Σόκνο 161 αξηζ. 1). ρεηηθή θαη ε 1061/84 Α.Γ.. πεξί απνδνρήο ηνπ
σο άλσ θιεξνδνηήκαηνο, θαηέιεηπε ζην Γεκνηηθό ζρνιείν Μαθξνρσξίνπ θαη' επηζπκία ηνπ, έλα
(1) αγξνηεκάρην πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε Γάζνο Μαθξνρσξίνπ.
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 5 ηνπ Ν.1894/1990, όπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν
31 ηνπ Ν.2009/1992 , γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο ζρνιηθήο πεξηνπζίαο ζηνπο Ο.Σ.Α.
Σελ θ.α.Σ1/13/22-12-93 Τπ. Δζσηεξηθώλ & ΤΠΔΠΘ (ΦΔΚ 40Β/94), πνπ δηεπθξηλίδεηαη
κε ηελ απόθαζε Σ1/1842/23/-8-1994 θαη αλαθέξεηαη ζηνλ ηξόπν κεηαβίβαζεο ησλ ζρνιηθώλ
πεξηνπζηώλ ζηνπο Ο.Σ.Α.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθ. Γ άξζξνπ 7 παξ.16 ηνπ Ν. 2307/ΦΔΚ 113Α/15-6-95 «Πξνζαξκνγή
λνκνζεζίαο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ ζηηο δηαηάμεηο γηα ηελ Ν.Α. & άιιεο
δηαηάμεηο».
ηηο 21/11/1995 κε ην αξηζ. πξση. Φ.6/220/22-11-94, ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεθε από ηνλ
Πεξηθεξεηαθό Γηεπζπληή ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο Ν. Ζκαζίαο – Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο
Δθπ/ζεο, ε Γηαπηζησηηθή Απόθαζε Μεηαβίβαζεο Αθίλεηεο & Κηλεηήο Πεξηνπζίαο ηνπ 1νπ
Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Μαθξνρσξίνπ, ε νπνία θαη κεηαγξάθεθε ζην Τπνζεθνθπιαθείν Βέξνηαο
(Σόκνο 666 αξηζ. 80).
Μεηαμύ ηεο θηλεηήο & αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ πέξαζε ζηελ θπξηόηεηα ηνπ Γήκνπ καο
από ην 1Ο Γεκνηηθό ρνιείν Μαθξνρσξίνπ βξίζθεηαη θαη ην κε αξηζ. 17 αγξνηεκάρην έθηαζεο
9075 η.κ., πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηνπνζεζία «Γάζνο» αγξνθηήκαηνο Μαθξνρσξίνπ (Αλαδαζκόο
1959) θαη θιεξνδνηήζεθε ζηε ρνιηθή Δθνξεία ηνπ 1νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Μαθξνρσξίνπ από
ηνλ Κσλζηαληίλν Σζαξνύρε κε ηελ από 22-10-1971 δεκόζηα δηαζήθε ηνπ.
Σν θιεξνδόηεκα απηό έρεη ζπζηαζεί ππέξ ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ Μαθξνρσξίνπ γηα ηελ
αγνξά βηβιίσλ θαη εηδώλ ππνδήζεσο ησλ απόξσλ καζεηώλ ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ
Μαθξνρσξίνπ.
ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ηνλ Ν. 4182/201(ΦΔΚ αξηζ. 185/10-09-2013 η. Α’) «Κώδηθα
θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» θαη ηελ ππ αξηζκ.
433/2013 γλσκνδόηεζε ηνπ Α’ Σκήκαηνο ηνπ Ν..Κ., ν αληίζηνηρνο ΟΣΑ έρεη ηόζν ηελ
θπξηόηεηα, όζν θαη ηε δηαρείξηζε ηεο θαηαιεηπόκελεο ππέξ ζρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θνηλσθεινύο πεξηνπζίαο (θηλεηήο ή αθίλεηεο), ν νπνίνο πξνβαίλεη
ζε όιεο αλεμαηξέησο ηηο πξάμεηο δηαρείξηζεο πνπ αξκόδνπλ ζηε θύζε ηεο εθάζηνηε, ελ ιόγσ,
πεξηνπζίαο, σο θεθαιαίνπ απηνηεινύο δηαρείξηζεο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε βνύιεζε
ηνπ δηαζέηε ή δσξεηή.
O Γήκνο καο σο δηαρεηξηζηήο ηνπ θιεξνδνηήκαηνο ζύκθσλα κε ηνλ Ν.4182/2013 άξζξν
59, νθείιεη λα απνζηείιεη πξνϋπνινγηζκό εζόδσλ – εμόδσλ κέζα ζε (3) ηξεηο κήλεο πξηλ από ηελ
ιήμε ηνπ έηνπο, ήηνη έσο ηελ 30/09/2020.
Καηά ην νηθνλνκηθό έηνο 2013 ην θιεξνδόηεκα εηζέπξαμε από ελνίθηα ην πνζό ησλ 400 €
πνπ αθνξνύζε εμόθιεζε ελνηθίνπ έηνπο 2013, ρξνληά ε νπνία ήηαλ θαη ε ηειεπηαία πνπ
πινπνηήζεθε ε βνύιεζε ηνπ δσξεηή γηα ηελ παξνρή βηβιίσλ θαη ππνδεκάησλ γηα ηα άπνξα
παηδηά ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ ηνπ Μαθξνρσξίνπ.
Έθηνηε ε έιιεηςε εζόδσλ πνπ αληηκεησπίδεη ην θιεξνδόηεκα ζε ζπλδπαζκό κε ηελ
δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ελδηαθεξόκελνη λα απνδείμνπλ ηελ απνξία ηνπο, έρεη σο
απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηή σο θαη ζήκεξα ε εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνύ ηνπ
θιεξνδνηήκαηνο.
Ο θνηλσληθόο ζηηγκαηηζκόο, ε κε επηθαηξνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ηελ απνξία
πνπ πιένλ ραξαθηεξίδεηαη νηθνλνκηθή αδπλακία κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη νπζηαζηηθό
πξόβιεκα ζηελ απόδεημε απηήο, θαη ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο ελνηθηαζηώλ γηα ην αγξνηεκάρην
ηνπ θιεξνδνηήκαηνο έρνπλ νδεγήζεη ην ζθνπό ζε ηέικα.
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Καηά ηα έηε, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 νη δηαρεηξηζηέο ηνπ
θιεξνδνηήκαηνο πξνέβεζαλ ζε 4 δεκνπξαζίεο πξνο ελνηθίαζε ηνπ αγξνηεκαρίνπ πνπ βγήθαλ
άγνλεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ε πξνζπάζεηα ηνπ πξνέδξνπ ηεο Σ.Κ. Μαθξνρσξίνπ γηα ηελ εύξεζε
ελνηθηαζηή ε νπνία όκσο θαηέζηε άθαξπε. Δπηπιένλ ε δηαρείξηζε ην 2015 πξνέβε θαη ζηελ
πξνζπάζεηα ελνηθίαζεο κέζσ κεζηηώλ σο νξίδεη ε λνκνζεζία ε νπνία θαη απηή θαηέζηε άθαξπε.
Παξάιιεια κε ην κε αξηζ. 55213/3-11-2014 έγγξαθν ηνπ ν δηαρεηξηζηήο ηνπ θιεξνδνηήκαηνο
πξνέβε ζε εξώηεκα πεξί ηνπ ρξόλνπ κίζζσζεο ηνπ αγξνηεκαρίνπ δηόηη όινη όζνη εθδήισζαλ
ελδηαθέξνλ γηα ηελ κίζζσζε ηνπ, κέζσ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σ.Κ., επηζπκνύλ λα δελδξνθπηεύζνπλ
ην αγξνηεκάρην, γεγνλόο πνπ απαηηεί καθξνρξόληα κίζζσζε ε νπνία δελ είλαη επηηξεπηή, δηόηη ην
άξζξν 24 παξ. 10 ηνπ Ν. 4182/2013 ππνρξεώλεη ηνπο δηαρεηξηζηέο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ λα
νξίδνπλ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο ησλ αθηλήησλ ζηα ειάρηζηα ρξνληθά όξηα
πνπ νξίδεη ν λόκνο, δειαδή ελ πξνθεηκέλσ ζηα ηέζζεξα ρξόληα, κε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο ηεο
κίζζσζεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα ίζν ή θαη βξαρύηεξν, κε ηνπο ίδηνπο ή επνπζησδώο δηαθνξεηηθνύο
όξνπο.
Ζ απάληεζε πνπ καο απεζηάιιεη από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο κε ην αξηζ. Γ.Κ.Π. 0002301
ΔΞ 2015/12-2-2015 δελ καο έδσζε ηελ δπλαηόηεηα γηα λα πξνρσξήζνπκε ζε κία καθξνρξόληα
κίζζσζε. Έθηνηε (2014) ην αγξνηεκάρην ηνπ θιεξνδνηήκαηνο παξακέλεη θελό θαη δελ
πξνβιέπεηαη ε ελνηθίαζε ηνπ αλ θαη ππάξρεη πξόζεζε κέζα ζην 2020 λα επαλαιεθζεί
δεκνπξαζία από ην θιεξνδόηεκα. Αμίδεη λα ηνλίζνπκε όηη παξόιν πνπ ιόγσ ηεο θξίζεο ε ηηκή
κίζζσζεο αλά ζηξέκκα ζηηο δεκνπξαζίεο πνπ έιαβαλ ρώξα από ην Μάξηην ηνπ 2016 έσο θαη
ζήκεξα, κεηώζεθε κε απόθαζε ηνπ Γ.., κεηά από εηζήγεζε ηνπ δηαρεηξηζηή, από ηα 50 € ζηα
30€ αλά ζηξέκκα, δελ εθδειώζεθε ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ. Ωο εθ ηνύηνπ αλ θαη πάιη
ε δηαδηθαζία δεκνπξάηεζεο ε νπνία πξόθεηηαη λα μεθηλήζεη ζηα κέζα ηνπ κελόο επηεκβξίνπ
βγεη άγνλε, ζα πξέπεη ίζσο λα εμεηαζηεί ε πεξίπησζε εθπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ
θιεξνδνηήκαηνο θαη λα νξηζηεί ν ηξόπνο αμηνπνίεζεο ησλ ρξεκάησλ ππέξ ηνπ Γεκνηηθνύ
ζρνιείνπ ηνπ Μαθξνρσξίνπ κεηά από δηαβνύιεπζε κε ηνπο αξκόδηνπο θνξείο.
αο δηαβηβάδνπκε ηνλ πξνϋπνινγηζκό Κιεξνδνηήκαηνο Σζαξνύρε έηνπο 2021 θαη
παξαθαιείηαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά γηα ηελ έγθξηζε ή κε απηνύ.
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 8-7-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ.
2.- Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 24 θαη 59 ηνπ Ν. 4182/2013, ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, όπσο
ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 72 ηνπ λ.4555/2018, ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο
αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηα άξζξα 177 θαη
184 ηνπ λ.4635/2019, ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ Ν. 3852/2010, θαζώο θαη ησλ άξζξσλ 75 θαη 202 ηνπ Ν.
3463/2006 (Κ.Γ.Κ.).
Απνθαζίδεη Οκόθσλα
Δγθξίλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Σζαξνύρε έηνπο 2021, ν νπνίνο
παξνπζηάδεη ζύλνιν εζόδσλ 725,58€, ζύλνιν εμόδσλ 418,00€ θαη απνζεκαηηθό 307,58€
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Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 195 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Αριζηομένης Λαζαρίδης
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδόπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβόπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξόπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλόο
Σζηνύληαο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
Κειεζίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλόπνπινο
Μαξθνύιεο
Σξνρόπνπινο
ηνπγηάλλνο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
πκεσλίδνπ
Ράιιε
Μειηόπνπινο
Σζαλαμίδεο

Μιταήλ οσμελίδης
Γ.

Σζηινγηάλλεο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 17-7-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

