ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 15/2020 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 222/2020
Πεξίιεςε
Έθθξαζε γλώκεο ηνπ Γ.. ππέξ ηεο ίδξπζεο
Ππξνζβεζηηθνύ Κιηκαθίνπ θαη ηε δεκηνπξγία
ακαμνζηαζίνπ ζηνλ αύιεην ρώξν ηνπ ππ’ αξηζ.
355β νηθνπέδνπ ηεο Κνηλόηεηαο Ρηδσκάησλ.
ήκεξα 24 Ασγούζηοσ 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 20-8-2020 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.
Γηαπηζηώζεθε όηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ επί
ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 36 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδόπνπινο, 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.Αθξηβόπνπινο, 10) Θ. Κνξσλάο, 11) Α. Α.πκεσλίδνπ
Λαδαξίδεο, 12) Α.ηδεξόπνπινο, 13)Α.Γέιιαο, 14)Λ.Αζιαλίδεο,
15)Γ.Μπαηζαξά, 16) . Σδήκα, 17) Δ.Κειεζίδεο, 18)
Κ.Παινπθίδεο,
19)
Γ.Ππξηλόο,
20)Υ.Σζηνύληαο,
21)Ν.Λαδόπνπινο, 22) Π.Παπιίδεο, 23) Μ. νπκειίδεο, 24)
Γ.Γνπιηίδεο, 25) Γ.Μηραειίδεο, 26) Ν.Αγγέινπ, 27)
Β.ηεθαλόπνπινο, 28) Α.Μαξθνύιεο, 29) Κ.Σξνρόπνπινο,
30)Κ.Θενδσξίδεο, 31) Π.Μνπρηάξε, 32)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 33)
Γ.Ράιιε, 34) Γ.Γεκεξηδίδεο, 35) Γ.Μειηόπνπινο, 36)
Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, .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

εμείωζε: 1) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 225/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. Γ.Μειηόπνπινο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 252/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ε θ. .Σδήκα

ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 19-8-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο
Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
Με ην ππ αξηζ πξση 421 Φ.101.3 /9-7-2020 έγγξαθν ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο
Ν.Ζκαζίαο πξνο ηελ ΠΔ.ΠΤ.Γ.Κ.Μαθεδνλίαο, πξνηείλεηαη ε κεηαηξνπή ηνπ Δζεινληηθνύ
Ππξνζβεζηηθνύ ηαζκνύ Μαθεδνλίδνο, πνπ βξίζθεηαη ζηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα Μαθεδνλίδνο, ζε
Ππξνζβεζηηθό Κιηκάθην .
Σν Γξαθείν Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο ηεο ΠΔ.ΠΤ.Γ.Κελ. Μαθεδνλίαο κε ην ππ αξηζ πξση
4825 Φ.101.3 /20-7-2020 έγγξαθν δεηά ηελ ζπλαίλεζε ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο ηόζν γηα ηελ ίδξπζε
ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ Κιηκαθίνπ, όζν θαη γηα ηελ δπλαηόηεηα ζηάζκεπζεο ησλ ππξνζβεζηηθώλ
νρεκάησλ εληόο ηνπ αύιεηνπ ρώξνπ ηνπ ππ αξηζ 355β νηθνπέδνπ ηνπ νηθηζκνύ Ρηδσκάησλ.
Δληόο ηνπ 355β νηθνπέδνπ ππάξρεη ην θηίζκα ηνπ παιηνύ ζρνιείνπ, όπνπ ζήκεξα
ζηεγάδνληαη νη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ
πξώελ Γήκνπ Μαθεδνλίδνο.
ύκθσλα κε ην άξζξν 84 «Αξκνδηόηεηεο ζπκβνπιίνπ θνηλόηεηαο άλσ ησλ ηξηαθνζίσλ
(300) θαηνίθσλ» ηνπ Ν4555/2018 Σν ζπκβνύιην ηεο θνηλόηεηαο δηαηππώλεη, επίζεο, γλώκε θαη
πξνηάζεηο, είηε κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία είηε θαηόπηλ παξαπνκπήο από ηα αξκόδηα όξγαλα ηνπ
δήκνπ, ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ αθηλήησλ ηνπ δήκνπ, πνπ βξίζθνληαη ζηελ θνηλόηεηα, ηελ
θάζε κνξθήο εθκίζζσζε ή παξαρώξεζε εθηάζεσλ εληόο ησλ νξίσλ απηήο, θαζώο θαη ηελ
εθπνίεζε, εθκίζζσζε, δσξεάλ παξαρώξεζε ρξήζεο, αληαιιαγή θαη δσξεά, πεξηνπζηαθώλ ελ
γέλεη ζηνηρείσλ ηνπ δήκνπ πνπ βξίζθνληαη ζηα όξηα ηεο θνηλόηεηαο.
Με ηελ ππ αξηζκ. 08
/2020 απόθαζή ηνπ, ην πκβνύιην ηεο Κνηλόηεηαο Ρηδσκάησλ:
1. Γλσκνδνηεί ζεηηθά σο πξνο ηελ δεκηνπξγία ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ Κιηκαθίνπ ζηελ
Κνηλόηεηα Ρηδσκάησλ,
2. Γλσκνδνηεί επίζεο ζεηηθά γηα ηελ δπλαηόηεηα ζηάζκεπζεο ησλ ππξνζβεζηηθώλ
νρεκάησλ ζε θιεηζηό ρώξν ζηάζκεπζεο πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ζηνλ αύιεην ρώξν ηνπ κε αξ. 355β
νηθνπέδνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ Κνηλόηεηα Ρηδσκάησλ.
Μεηά ηα παξαπάλσ, θαιείηαη ην δεκνηηθό ζπκβνύιην, λα απνθαζίζεη γηα ηελ ίδξπζε
Ππξνζβεζηηθνύ Κιηκαθίνπ ζηνλ νηθηζκό Ρηδσκάησλ, θαζώο θαη ηελ δπλαηόηεηα ζηάζκεπζεο ησλ
ππξνζβεζηηθώλ νρεκάησλ ζε θιεηζηό ρώξν ζηάζκεπζεο πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ζηνλ αύιεην ρώξν
ηνπ ππ αξηζ 355β νηθνπέδνπ ηνπ νηθηζκνύ Ρηδσκάησλ, εληόο ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη νη δηνηθεηηθέο
ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο.
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Μειηόπνπινο: Ζ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία αηηήζεθε ηε κεηαηξνπή ηνπ εζεινληηθνύ
ππξνζβεζηηθνύ ζηαζκνύ Μαθεδνλίδνο ζε ππξνζβεζηηθό θιηκάθην, γηα λα ιεηηνπξγεί όινλ ηνλ
ρξόλν. Απηό ζεσξώ όηη πξέπεη λα θαηαγξαθεί ζηελ απόθαζή καο, γηα λα κε βξεζνύκε πξν
εθπιήμεσλ από ηελ πιεπξά ηνπ ππνπξγείνπ θη ηδξπζεί επνρηθό ππξνζβεζηηθό θιηκάθην.
Ση ρώξν ζηάζκεπζεο ζα θάλεη ν Γήκνο; Πόηε ζα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία;
Παπιίδεο: Σα έμνδα ζα ηα αλαιάβεη ν Γήκνο; Έρεη γίλεη θάπνηα κειέηε;
Γήκαξρνο: Δθ ηεο λνκνζεζίαο ν Γήκνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαιύπηεη ηα ιεηηνπξγηθά
έμνδα.
Δκείο δελ έρνπκε γλώζε γηα ην επνρηθό θιηκάθην. Γελ είλαη θάηη πνπ ην γλσξίδνπκε,
πξνθαλώο κηινύκε γηα θάηη κόληκν.
Ο ρώξνο ζηάζκεπζεο είλαη έλαο ρώξνο πνπ ζα ζηαζκεύεη ην όρεκα ηεο Ππξνζβεζηηθήο
ππεξεζίαο γηα λα κελ εθηίζεηαη ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Θα θάλνπκε κηα απιή θαηαζθεπή.
Παπιίδεο: Ξέξνπκε πόζν ζα θνζηίδεη ζηνλ Γήκν εηεζίσο;
Γήκαξρνο: Θα ην γλσξίδνπκε ηελ επόκελε θνξά.
Μειηόπνπινο: Δίκαζηε ζύκθσλνη κε ηελ εηζήγεζε θαη ζεηηθνί ζηελ ίδξπζε
ππξνζβεζηηθνύ θιηκαθίνπ.
Δθηηκνύκε όηη ζηελ απόθαζε κε ηελ νπνία ζπλαηλνύκε ζηελ ίδξπζε ηνπ ππξνζβεζηηθνύ
θιηκαθίνπ πξέπεη λα θαηαγξαθεί όηη κηινύκε γηα ίδξπζε κόληκνπ θη όρη επνρηθνύ ππξνζβεζηηθνύ
θιηκαθίνπ.
Γεληθά όκσο ζηα ππξνζβεζηηθά θιηκάθηα έρσ ζπλαληήζεη κηα θαηάζηαζε πνπ δελ
ηαηξηάδεη νύηε ζηνπο ππξνζβέζηεο νύηε ζην έξγν πνπ πξνζθέξνπλ.

Δθηηκώ όηη κε ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ ν Γήκνο ζα θάλεη αμηνπξεπείο, αζθαιείο θαη
ιεηηνπξγηθέο εγθαηαζηάζεηο.
Γέιιαο: Υαίξνκαη πνιύ πνπ έλα πάγην αίηεκα ησλ θαηνίθσλ ζα πινπνηεζεί θη έηζη
απνθεύγνληαη θαη θάπνηνη θίλδπλνη.
Δπίζεο ήηαλ θη έλα πάγην αίηεκα ησλ εζεινληώλ ππξνζβεζηώλ ηεο πεξηνρήο θη είλαη κηα
ζεηηθή εμέιημε. Μαθάξη ζην κέιινλ λα αθνινπζήζεη θη ε ίδξπζε ελόο Γαζνλνκείνπ ζηελ ίδηα
πεξηνρή, γηαηί ε ινγηθή ηεο ύπαξμεο Γαζνλνκείσλ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα γηα εκέλα
πξνζσπηθά δελ έρεη ινγηθή βάζε.
Μπαηζαξά: Δίκαζηε ππέξ θαη ζεσξνύκε αλαγθαία ηελ ίδξπζε ηνπ θιηκαθίνπ, αιιά επεηδή
ηπραίλεη δεκνηηθόο ζύκβνπινο ηεο παξάηαμήο καο λα θαηάγεηαη από ηε Βεξγίλα, όπνπ δελ
επαλαζπζηάζεθε ην ππξνζβεζηηθό θιηκάθην πνπ έθιεηζε, θαιό ζα είλαη λα δνύκε, ζε ζπλεξγαζία
πάληα κε ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία πσο κπνξεί λα ζπζηαζεί μαλά ην ππξνζβεζηηθό θιηκάθην
ζηε Βεξγίλα.
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 19-8-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο Αιεμάλδξνπ
Σζαρνπξίδε.
2.- Σελ ππ’ αξηζ. 8/2020 απόθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Κνηλόηεηαο Ρηδσκάησλ.
3.- Σα κε αξ. πξση. 421Φ.101.3/9-7-2020 θαη 480Φ.101.3/27-7-2020 έγγξαθα ηεο Γηνίθεζεο Π.Τ.
Ζ.Ζκαζίαο
4.- Σν κε αξ. πξση. 4825Φ.101.3/20-7-2020 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Γ/θήο Τπνζηήξημεο ηεο
ΠΔ.ΠΤ.Γ. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
5.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018 θαη 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.
Απνθαζίδεη Οκόθσλα
Δθθξάδεη ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ ππέξ ηεο ίδξπζεο κόληκνπ Ππξνζβεζηηθνύ Κιηκαθίνπ
θαη ηε δεκηνπξγία ακαμνζηαζίνπ ζηνλ αύιεην ρώξν ηνπ ππ’ αξηζ. 355β νηθνπέδνπ ηεο Κνηλόηεηαο
Ρηδσκάησλ

Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 222 / 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

Αριζηομένες Λαδαρίδες
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

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

Μιταήλ οσμελίδες

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 11-9-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

