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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 12/2020 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 210/2020
Πεξίιεςε
Παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο δηαθεκηζηηθνύ ρώξνπ ζηνλ
Πνιηηηζηηθό ύιινγν Παηξίδαο «Δπζηάζηνο Υσξαθάο»
γηα ηελ πξνβνιή δξαζηεξηνηήησλ ηνπ.
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
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ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 30ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε
ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 6-7-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ νηθνλνκηθώλ
ηπιηαλνύ Αζιάλνγινπ, πνπ έρεη σο εμήο:
ηνλ Ν. 2946/2001 ¨Τπαίζξηα δηαθήκηζε, πκπνιηηείεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο¨, ζην άξζξν 7 πξνβιέπεηαη κεηαμύ άιισλ όηη ¨κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
κπνξεί λα παξαρσξείηαη ε ρξήζε ρώξσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 4 ηνπ αξζ. 3, ρσξίο αληάιιαγκα,
ζε λνκηθά πξόζσπα πνπ επηδηώθνπλ θνηλσθειείο ζθνπνύο, γηα ηελ πξνβνιή δξαζηεξηνηήησλ θαη
κελπκάησλ ηνπο. Γηα ηελ πξνβνιή απηή, δελ νθείιεηαη ηέινο δηαθήκηζεο.¨
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ. 2 ηνπ Ν. 2946/2001: ¨ε ππαίζξηα δηαθήκηζε
απαγνξεύεηαη α) ζε αξραηνινγηθνύο ρώξνπο , ηζηνξηθνύο ηόπνπο……., β) ζε κλεκεία……., γ) …,
δ)….., ε) ζε επηθάλεηεο ηερληθώλ έξγσλ θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα…όπσο ηνίρνη αληηζηήξημεο,
γέθπξεο, ζήξαγγεο, ην θαηάζηξσκα δξόκσλ θαη πεδνδξνκίσλ θαζώο θαη ζηύινη θαη ππνζηαζκνί
εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο σθέιεηαο, ζη) ζε ζηνέο θηηξίσλ δ) ζε πηλαθίδεο δεκόζηαο πιεξνθόξεζεο,
ζε πηλαθίδεο νδηθήο ζήκαλζεο θαη ζηνπο θσηεηλνύο ζεκαηνδόηεο νδηθήο θπθινθνξίαο.¨Οπόηε
γίλεηαη αληηιεπηό όηη ε πηζαλή αλάξηεζε αθίζαο ζε ρώξνπο όπνπ απηό απαγνξεύεηαη κπνξεί λα
επηζύξεη ηελ επηβνιή δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ (ρξεκαηηθό πξόζηηκν κεηαμύ άιισλ) όπσο
πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ. 8 ηνπ Ν. 2946/2001.
Με ηελ από 01-07-2020 αίηεζή ηνπ ν
Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Παηξίδαο
«ΔΤΣΑΘΗΟ ΥΩΡΑΦΑ», δεηάεη ηελ ρξήζε ησλ δηαθεκηζηηθώλ πιαηζίσλ ηνπ Γήκνπ, γηα ην
ρξνληθό δηάζηεκα από 16/07/2020 έσο 26/07/2020,γηα πξνβνιή κνπζηθνρνξεπηηθώλ εθδειώζεσλ,
ρσξίο ηελ θαηαβνιή από κέξνπο ηνπ ηέινπο δηαθήκηζεο.
Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαιείηαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά
κε ηελ δσξεάλ ε κε παξαρώξεζε δύν (2) ρώξσλ (πάλσ αξηζηεξά & θάησ αξηζηεξά) ζηα
δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ηνπ Γήκνπ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 16.07.2020 κέρξη 26.07.2020, γηα
ηελ πξνβνιή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κελπκάησλ εθόζνλ απηά επηδηώθνπλ θνηλσθειείο ζθνπνύο
ηνπ Π.. Παηξίδαο «ΔΤΣΑΘΗΟ ΥΩΡΑΦΑ».
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 6-7-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ νηθνλνκηθώλ ηπιηαλνύ
Αζιάλνγινπ.
2.- Σελ κε αξ. πξση. 12166/1-7-2020 αίηεζε ηνπ Α.Καγθειίδε, Πξνέδξνπ ηνπ Πνιηηηζηηθνύ
πιιόγνπ Παηξίδαο «Δπζηάζηνο Υσξαθάο»
3.- Σηο δηαηάμεηο 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 θαη ησλ άξζξσλ 2, 7
θαη 8 ηνπ Ν.2946/2001.
Απνθαζίδεη Οκόθσλα
Δγθξίλεη ηε δσξεάλ παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο δηαθεκηζηηθνύ ρώξνπ ζηα δηαθεκηζηηθά
ηακπιό ηνπ Γ.Βέξνηαο, από 16/7/2020 σο 26/7/2020, ζηνλ Πνιηηηζηηθό ύιινγν Παηξίδαο
«Δπζηάζηνο Υσξαθάο», γηα ηελ πξνβνιή δξαζηεξηνηήησλ ηνπ.
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Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 210 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

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 14-7-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

