ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 15/2020 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 218/2020
Πεξίιεςε
Παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηεο πιαηείαο Διηάο
ζηελ Κνκνπληζηηθή Νενιαία Διιάδαο (Κ.Ν.Δ.).
ήκεξα 24 Ασγούζηοσ 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 20-8-2020 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.
Γηαπηζηψζεθε φηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ επί
ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 36 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδφπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Β.Λπθνζηξάηεο, Κ.Βαζηιεηάδεο,
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8) Κ. Υ.Κειεζίδεο, .ηνπγηάλλνο,
Γξεγνξηάδεο, 9) Λ.Αθξηβφπνπινο, 10) Θ. Κνξσλάο, 11) Α. Α.πκεσλίδνπ
Λαδαξίδεο, 12) Α.ηδεξφπνπινο, 13)Α.Γέιιαο, 14)Λ.Αζιαλίδεο,
15)Γ.Μπαηζαξά, 16) . Σδήκα, 17) Δ.Κειεζίδεο, 18)
Κ.Παινπθίδεο,
19)
Γ.Ππξηλφο,
20)Υ.Σζηνχληαο,
21)Ν.Λαδφπνπινο, 22) Π.Παπιίδεο, 23) Μ. νπκειίδεο, 24)
Γ.Γνπιηίδεο, 25) Γ.Μηραειίδεο, 26) Ν.Αγγέινπ, 27)
Β.ηεθαλφπνπινο, 28) Α.Μαξθνχιεο, 29) Κ.Σξνρφπνπινο,
30)Κ.Θενδσξίδεο, 31) Π.Μνπρηάξε, 32)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 33)
Γ.Ράιιε, 34) Γ.Γεκεξηδίδεο, 35) Γ.Μειηφπνπινο, 36)
Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, .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

εμείωζε: 1) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 225/2020 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ. Γ.Μειηφπνπινο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 252/2020 απφθαζεο απνρψξεζε ε θ. .Σδήκα

Ο πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηε ζπλέρεηα έδσζε ηνλ ιφγν ζηνλ
Γήκαξρν Κσλζηαληίλν Βνξγηαδίδε, ν νπνίνο εμέζεζε ζην ζψκα ηα εμήο:
Εεηψ απφ ην Γ.. ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο εθηάθησο επί ηνπ ζέκαηνο ηεο
παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ηεο πιαηείαο Διηάο ζηελ Κνκνπληζηηθή Νενιαία Διιάδαο (Κ.Ν.Δ.). Σν
ζέκα θαηαηίζεηαη σο έθηαθην δηφηη ε εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 28-8-2020 θαη κέρξη
ηφηε δελ ζα γίλεη άιιε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ..
Πξφεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο
απηνχ σο εθηάθηνπ;
Μέιε: Ναη.
ηε ζπλέρεηα, αθνχ δέρζεθε νκφθσλα ην ζπκβνχιην λα ζπδεηήζεη θαη απνθαζίζεη γηα ην
παξαθάησ ζέκα πνπ δελ είλαη γξακκέλν ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ην νπνίν έθξηλε σο
θαηεπείγνλ, ν πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην ζέκα, έζεζε ππφςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην απφ 21-8-2020
εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ Κσλζηαληίλνπ Βνξγηαδίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
Ο εθπξφζσπνο ηεο Κνκκνπληζηηθνχ Νενιαίαο Διιάδνο (ΚΝΔ), Ησάλλεο Σζαλαμίδεο, κε
αίηεζή ηνπ (13402/16-07-2020) δεηά, εθ κέξνπο ηνπ πνιηηηθνχ θνξέα, ηελ παξαρψξεζε ηεο
Πιαηείαο Διηάο ζηε Βέξνηα θαη ηελ παξάιιειε ειεθηξνδφηεζή ηεο, ηελ Παξαζθεπή 28
Απγνχζηνπ 2020 απφ 15:30 έσο 23:30, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αλνηρηήο πνιηηηθήο
ζπγθέληξσζεο.
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζ. 185 ηνπ Ν.3463/2006 (ΦΔΚ Α’
114/08-06-2006) πξνβιέπεηαη φηη:
«1. Με απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ επηηξέπεηαη λα παξαρσξείηαη
δσξεάλ ε ρξήζε δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ αθηλήησλ ζην Γεκφζην ή ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ
δηθαίνπ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθηεο θαη επείγνπζαο αλάγθεο. Ζ παξαρψξεζε αλαθαιείηαη κε
φκνηα απφθαζε, εθφζνλ νη ιφγνη πνπ ηελ είραλ ππαγνξεχζεη έρνπλ εθιείςεη.
2. Οκνίσο κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, επηηξέπεηαη λα
παξαρσξείηαη δσξεάλ ε ρξήζε αθηλήησλ ζε άιια λνκηθά πξφζσπα, πνπ αζθνχλ απνθιεηζηηθά θαη
κφλν δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία είλαη θνηλσθειήο ή πξνάγεη ηα ηνπηθά ζπκθέξνληα».
Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ παξαθαιείηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα απνθαζίζεη:
Γηα ηελ παξαρψξεζε ή κε ηεο Πιαηείαο Διηάο, ηελ Παξαζθεπή 28 Απγνχζηνπ 2020 απφ
15:30 έσο 23:30, γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα ηηο
αλάγθεο ηεο ζπγθέληξσζεο.
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Παπαδφπνπινο: ηηο εθδειψζεηο απηέο ππάξρνπλ θαη παξαηξάγνπδα. Πξέπεη νη ζχιινγνη
θαη ηα πνιηηηθά θφκκαηα λα πξνζέρνπλ ηελ πξνβνιή ησλ εθδειψζεψλ ηνπο γηαηί ζπλήζσο ε
πξνβνιή ησλ εθδειψζεσλ γίλεηαη κε αθηζνθφιιεζε, θάηη πνπ απαγνξεχεηαη.
Τπάξρνπλ πιένλ πνιινί λένη δηαθεκηζηηθνί ρψξνη πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ Γήκν
θαη κπνξνχλ λα πξνβάινπλ ηηο εθδειψζεηο ηνπο εθεί.
Παινπθίδεο: Σα ηειεπηαία 30 ρξφληα είκαη παξψλ ζηηο εθδειψζεηο ηνπ ΚΚΔ. Θα ήζεια λα
δψζσ ζπγραξεηήξηα γηαηί θάζε ρξφλν θάλνπλ πνιχ θαιέο εθδειψζεηο.
Υαίξνκαη γηα ηα ειιεληθά ζπγθξνηήκαηα πνπ θέξλνπλ, αιιά θαη γηα ηελ πξνβνιή ησλ
ηνπηθψλ θαιιηηερλψλ, ηδίσο ηεο ξνθ κνπζηθήο θαη ραίξνκαη πνπ νη λένη έξρνληαη θνληά ζηελ ξνθ
κνπζηθή.
Μήπσο νη εθδειψζεηο πνπ θάλνπλ αθνξνχλ ηε «γηνξηή ηνπ παηδνκαδψκαηνο» πνπ έγηλε
απφ 1946 σο 1949 ηνπ θαηά ηα άιια Γεκνθξαηηθνχ ηξαηνχ;
Αλ είλαη γηα ηηο εθδειψζεηο κε ξνθ κνπζηθή ζα ςεθίζσ ππέξ θαη κε ηα δχν ρέξηα, φρη
φκσο γηα ην άιιν.
Γήκαξρνο: Ζ ΚΝΔ φπσο θάζε ρξφλν ζέιεη λα θάλεη ηηο εθδειψζεηο ηεο.
Παπιίδεο: Πξέπεη ηψξα ηελ πεξίνδν ηνπ θνξσλντνχ λα γίλεη ε εθδήισζε; Θα ιεθζνχλ
φια ηα κέηξα; Γελ γίλεηαη λα θηλδπλεχζεη φιε ε πφιε δεκηνπξγψληαο εζηίεο θαη ππξήλεο άζειά
καο.
Έρνπκε φιε ηελ θαιή δηάζεζε λα ην παξαρσξήζνπκε, αιιά κήπσο ζα ήζειαλ λα ην
θάλνπλ αξγφηεξα; Γελ πξέπεη λα πξνζηαηεχζνπκε ηελ πφιε;
Όρη ηίπνηε άιιν, αιιά γηα λα κε ρξεσζνχλ γηα πξάγκαηα θαη ζα είκαζηε κεηά φινη
ππεχζπλνη.

Μαξθνχιεο: Δδψ ππάξρεη δήηεκα πνπ έρεη λα θάλεη κε ηε δηνξγάλσζε κηαο πνιηηηθήο
εθδήισζεο.
Σελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ ηελ έρνπλ νη δηνξγαλσηέο, δελ κπνξνχκε λα
ππεηζέιζνπκε ζε ζέκαηα ηήξεζεο ή κε ησλ κέηξσλ, απηνί έρνπλ ηελ επζχλε θη αλ δελ ηεξεζνχλ
ζα ππάξμνπλ θη νη αλάινγεο θπξψζεηο.
Δκείο δε κπνξνχκε λα δεηνχκε νχηε λα εθδίδνπλ πηζηνπνηεηηθά δεκνθξαηηθήο
λνκηκνπνίεζεο απηνί πνπ δελ δηθαηνχληαη λα νκηινχλ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν λα αθνχγνληαη.
Δίκαζηε ππέξ ηεο παξαρψξεζεο κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ν λφκνο.
Μειηφπνπινο: Ζ ΚΝΔ κε αίηεζή ηεο απφ ηηο 16/7/2020 δήηεζε απφ ηνλ Γήκν ηελ
παξαρψξεζε ηεο πιαηείαο Διηάο. Σν αίηεκα απηφ παξέπεζε, παξφια απηά ελδηαθέξζεθαλ νη
αξκφδηνη ππάιιεινη θη έξρεηαη ζήκεξα ην ζέκα σο έθηαθην.
Θα πξαγκαηνπνηεζεί κηα πνιηηηθή εθδήισζε, αιιά ηέζεθαλ θαθφβνπια εξσηήκαηα απφ
ηνλ θ.Παινπθίδε θαη ηνλ θ.Παπιίδε. Έρνπλ γίλεη πνιιέο πεηπρεκέλεο εθδειψζεηο θη έξρνληαη λα
βάινπλ δεηήκαηα γηα ην αλ ε εθδήισζε ηεο ΚΝΔ ζα κεηαδψζεη ηνλ θνξσλντφ.
ε θάζε πεξίπησζε εκείο έρνπκε απνδείμεη φηη ηεξνχκε ηα κέηξα θη φια ηα πγεηνλνκηθά
πξσηφθνιια κε ηηο εθδειψζεηο θαη ηα θεζηηβάι πνπ έγηλαλ φιν ην πξνεγνχκελν ρξνληθφ
δηάζηεκα θαη δελ έρεη θαλείο λα θνβάηαη ηίπνηε.
αο θαινχκε λα παξαβξεζείηε ζηελ πνιηηηθή εθδήισζε, φπνπ βέβαηα δίλνπλ ην παξφλ θαη
κνπζηθά ζρήκαηα. Ζ εθδήισζε έρεη λα θάλεη κε ηελ αλάδεημε απφ ηελ πιεπξά ηεο ΚΝΔ ηεο
αλαγθαηφηεηαο ηνπ ζνζηαιηζκνχ θαη ην πφζν έρεη ζαπίζεη ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα πνπ πξέπεη
λα απαιιαγνχκε αλ ζέινπκε λα δνχκε άζπξε κέξα
Σζαλαμίδεο: Αθνχζηεθαλ απφ θάπνηνλ ζπλάδειθν θάπνηα πξάγκαηα, απηά αο ηα αθήζεη
θαηά κέξνο, λα παξαηήζεη ηνλ αληηθνκνπληζκφ ηνπ. Έρεη εθηεζεί επαλεηιεκκέλα. Γελ είλαη
θνπβέληεο απηέο γηα παηδνκάδσκα, ζέιεη λα αλνίμνπκε ηέηνηα θνπβέληα;
Αλ επηκέλεη ζην εκθπιηνπνιεκηθφ θιίκα αο ην αλνίμνπκε, αιιά δελ είλαη δηθή καο
επηινγή, αο ην καδέςεη θαη λα κελ δηαλνεζεί μαλά λα θάλεη ηέηνηεο ηνπνζεηήζεηο, είλαη
πξνζβιεηηθέο, απηφ πνπ θάλεη είλαη ρπδαίνο αληηθνκνπληζκφο. Πξαγκαηηθά ζπλερίδεη λα είλαη
«Σδήκεξνο», λα ηνπ βάινπκε πιένλ θαη ηε βνχια.
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σν απφ 21-8-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ.
2.- Σελ κε αξ. πξση. 13402/16-7-2020 αίηεζε ηνπ Η.Σζαλαμίδε, εθπξνζψπνπ ηεο Κνκνπληζηηθήο
Νενιαίαο Διιάδαο (Κ.Ν.Δ.).
3.- Σηο δηαηάμεηο 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 ηνπ άξζξνπ 185
ηνπ Ν. 3463/2006 (Κ.Γ.Κ.).
Απνθαζίδεη Οκφθσλα
Α) Δγθξίλεη ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ην παξαπάλσ ζέκα πνπ δελ είλαη
γξακκέλν ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
Β) Δγθξίλεη ηε δσξεάλ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηεο Πιαηείαο Διηάο, ηελ Παξαζθεπή 288-2020, απφ 15:30 σο 23:30, θαζψο θαη δηεπθνιχλζεηο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ζηελ
Κνκνπληζηηθή Νενιαία Διιάδαο (Κ.Ν.Δ.), γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αλνηθηήο πνιηηηθήο
ζπγθέληξσζεο.
Ζ Κνκνπληζηηθή Νενιαία Διιάδαο (Κ.Ν.Δ.) κε δηθή ηεο επζχλε ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ: α)
παξνπζία θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλνπ ειεθηξνιφγνπ θαη β) θαζαξηφηεηα ηνπ παξαρσξνχκελνπ
ρψξνπ θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην πέξαο ηεο εθδήισζεο

Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 218 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Αριζηομένες Λαδαρίδες
ΣΑ ΜΔΛΖ
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Μιταήλ οσμελίδες

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 26-8-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

