ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 15/2020 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 235/2020
Πεξίιεςε
Έθθξαζε γλώκεο ηνπ Γ.. γηα ηελ αληηθαηάζηαζε
ησλ εμσηεξηθώλ θνπθσκάησλ ηνπ θαηαξγεκέλνπ
Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ηεο θνηλόηεηαο Κνπκαξηάο
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. Χ.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)Χ.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.Χεηκσλόπνπινο, Α.Εεζηόπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο,
Η.Βνξγηαηδίδεο, Γ.Ληιηόπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Χ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο,
Η.ηδεξόπνπινο, Χ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Χεηκώλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Χ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βύδαο, Γ.ίηαο,
Δ.Παγνύξαο, Π. Πνηακόπνπινο, Α.Πηηνύιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Χ.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 14ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε
ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 13-8-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο
Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
Με ηελ ππ΄αξηζκ. 31/2017 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ην θαηεξγεκέλν
δεκνηηθό ζρνιείν ηεο Κνπκαξηάο, παξαρσξήζεθε δσξεάλ γηα ρξήζε, γηα πέληε (5) έηε, ζηνλ
Πνιηηηζηηθό ύιινγν Κνπκαξηάο «Ζ ΝΣΟΛΗΑΝΖ», γηα ηηο αλάγθεο ζηέγαζεο ηνπ πιιόγνπ
ζύκθσλα κε ην Καηαζηαηηθό ηνπ.
ύκθσλα κε ην άξζξν «6) Φζνξά/Βιάβε/πληήξεζε παξαρσξνύκελνπ ρώξνπ» ηεο από
24.05.2017 ύκβαζεο κεηαμύ ηνπ πιιόγνπ «ΝΣΟΛΗΑΝΖ» θαη ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο γηα ηελ ελ
ιόγσ παξαρώξεζε, ν ύιινγνο είλαη ππνρξεσκέλνο:
Α) λα θάλεη θαιή ρξήζε ηνπ παξαρσξνύκελνπ ρώξνπ, άιισο επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε,
δεκηνπξγείηαη δε δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο ππέξ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο.
Β) λα ζπληεξεί ην παξαρσξνύκελν θηίξην θαη ηνλ αύιεην ρώξν απηνύ ζην ζύλνιό ηνπο θαη
επζύλεηαη γηα θάζε δεκία πνπ ζα πξνθιεζεί ζε απηνύο θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ύκβαζεο
απηήο ή ηεο ηπρόλ λόκηκεο παξάηαζήο ηεο, αθόκα θαη γη απηέο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ ζπλήζε
ρξήζε ηνπο, επζπλόκελνο ζε απνθαηάζηαζή ηνπο.
Γ)λα απνθαζηζηά θάζε δεκηά πνπ ζα πξνθιεζεί κε δηθή ηνπ ππαηηηόηεηα ζην ηκήκα ησλ
δηθηύσλ θνηλήο σθέιεηαο (ύδξεπζεο, ΓΔΖ, Σειεθσληθήο Δπηθνηλσλίαο, θ.ι.π.) πνπ αληηζηνηρεί
ζηνλ ρώξν πνπ ηνπ παξαρσξήζεθε κε ηελ παξνύζα.
Δπίζεο, ζε όιε ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο δσξεάλ παξαρώξεζεο, θάζε άιιε αλαγθαία
παξέκβαζε, πξνζζήθε, ηξνπνπνίεζε ή κεηαξξύζκηζε (ή ό,πνηα εξγαζία) απαηηεζεί-ώζηε νη
παξαρσξνύκελνη ρώξνη λα δηαξξπζκηζηνύλ δηαθνξεηηθά γηα λα εμππεξεηνύλ θαιύηεξα ηηο
αλάγθεο ηνπ Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ, απηή ζα γίλεηαη:
Α) κεηά ηελ έγγξαθε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο,
Β) αθνύ ιεθζνύλ από ηνλ ύιινγν (κε κέξηκλα θαη θόζηνο δηθό ηνπ) όιεο νη
απαηηνύκελεο από ηνλ Νόκν άδεηεο θαη
Γ) κε έμνδα ηνπ πιιόγνπ θαη ζα παξακέλεη (έζησ θαη κεηά ηπρόλ ιύζε ή ιήμε ηεο
παξνύζαο) ζε όθεινο ησλ ρώξσλ, δίρσο απηόο λα δύλαηαη λα αμηώζεη απνδεκίσζε γηα ό,ηη
θαηαζθεύαζε ζηνπο ρώξνπο.
Με ηελ ππ΄αξηζκ. 13172/14.07.2020 αίηεζή ηνπ, ε «ΝΣΟΛΗΑΝΖ»:
α)ελεκεξώλεη ηνλ Γήκν Βέξνηαο (σο θύξην ηνπ θαηεξγεκέλνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ
Κνπκαξηάο) όηη πξνηίζεηαη ζην άκεζν ρξνληθό δηάζηεκα λα πξνρσξήζεη ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ
παιαηώλ θαη θζαξκέλσλ μύιηλσλ εμσηεξηθώλ θνπθσκάησλ ηνπ θηηξίνπ ηνπ θαηεξγεκέλνπ
δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Κνπκαξηάο πξνθεηκέλνπ λα «αμηνπνηεζεί ε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ θηεξίνπ
ζηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο» θαη
β) αηηείηαη ηελ έγγξαθε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Γήκνπ (ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο από
24.05.2017 ύκβαζεο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ ζηελ παξνύζα) γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη απηή
ηελ αληηθαηάζηαζε.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, θαιείηαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη λα ζπλαηλέζεη, ή
όρη, ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηώλ θαη θζαξκέλσλ μύιηλσλ εμσηεξηθώλ θνπθσκάησλ ηνπ
θαηαξγεκέλνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Κνπκαξηάο (θπξηόηεηαο Γήκνπ Βέξνηαο), από ηνλ ύιινγν «ε
ΝΣΟΛΗΑΝΖ», κε όξνπο απηνύο πνπ αλαθέξνληαη ζην 6 άξζξν ηεο από 24.05.2017 ύκβαζεο
Πξνζσξηλήο Παξαρώξεζεο ρξήζεο ηνπ ελ ιόγσ αθηλήηνπ πνπ ππνγξάθεθε ζε ζπλέρεηα ηεο
31/2017 απόθαζεο ηνπ Γ.. κεηαμύ ηνπ πιιόγνπ θαη ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο.
Καη θάιεζε ην
ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 13-8-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο Αιεμάλδξνπ
Σζαρνπξίδε.
2.- Σελ ππ’ αξηζ. 31/2017 απόθαζε ηνπ Γ..
3.- Σελ κε αξ. πξση. 13172/14-7-2020 αίηεζε ηνπ Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ Κνπκαξηάο «Ζ
ΝΣΟΛΗΑΝΖ»
4.- 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 γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ εμσηεξηθώλ θνπθσκάησλ
ηνπ θαηαξγεκέλνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ηεο θνηλόηεηαο Κνπκαξηάο, από ηνλ Πνιηηηζηηθό ύιινγν
Κνπκαξηάο «Ζ ΝΣΟΛΗΑΝΖ», ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ηεο αξηζ. 31/2017 απόθαζεο ηνπ Γ..

Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 235 / 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 ΜΔΛΗ

ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ

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 16-9-2020
Ο Αναπλερωηής Γεμάρτοσ

ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ

