ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 2/2020 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 4/2020
Πεξίιεςε
Παξαρώξεζε
ρξήζεο
ηεο
αίζνπζαο
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. ζηνλ ύιινγν «Φίινη ηνπ
πνηακνύ Σξηπόηακνπ Βέξνηαο».
ήκεξα 20 Ηανοσαρίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ώξα 18:00
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Βέξνηαο, Μεηξνπόιεσο 46, ζην Γεκαξρείν, ύζηεξα από ηελ κε
εκεξνκελία 16-1-2020 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.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ
επί ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 37 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδόπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Γ.Γνπιηίδεο, Χ.Κειεζίδεο,
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6) .Γηακάληεο, 7) Β.Λπθνζηξάηεο, 8) Γ.Σζαλαθηζίδεο, Α.Σζαρνπξίδεο
Κ. Γξεγνξηάδεο, 9) Λ.Αθξηβόπνπινο, 10) Θ. Κνξσλάο, 11) Α.
Λαδαξίδεο, 12) Α.ηδεξόπνπινο, 13)Α.Γέιιαο, 14)Λ.Αζιαλίδεο,
15)Γ.Μπαηζαξά,
16)
.
Σδήκα,
17)
Δ.Κειεζίδεο,
18)Κ.Βαζηιεηάδεο, 19) Κ.Παινπθίδεο, 20) Γ.Ππξηλόο,
21)Χ.Σζηνύληαο, 22)Ν.Λαδόπνπινο, 23) Π.Παπιίδεο, 24) Μ.
νπκειίδεο, 25) Γ.Μηραειίδεο, 26) Ν.Αγγέινπ, 27)
Β.ηεθαλόπνπινο, 28) Α.Μαξθνύιεο, 29) Κ.Σξνρόπνπινο, 30)
.ηνπγηάλλνο, 31)Κ.Θενδσξίδεο, 32) Π.Μνπρηάξε, 33)
Α.πκεσλίδνπ, 34) Γ.Ράιιε, 35) Γ.Γεκεξηδίδεο, 36)
Γ.Μειηόπνπινο, 37) Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, .Παπά, Η.ηδεξόπνπινο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Καξαγηάλλεο, Κ.Βύδαο, Ζ.Καξακήηζνο

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
.Κσηζηαληήο, Μ.Παπαδνπνύινπ, Δ.Χεηκσλόπνπινο, Α.Εεζηόπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο, Η.Βνξγηαηδίδεο,
Γ.Ληιηόπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Χ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο, Χ.Βελεηηθίδεο, Η.Χεηκώλαο,
Χ. Σζαλαζίδεο, Γ.ίηαο, Δ.Παγνύξαο, Π. Πνηακόπνπινο, Α.Πηηνύιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Χ.Κεθηέο

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε απνρώξεζαλ νη θ.θ. Π.Μνπρηάξε, Ν.Αγγέινπ, Ν.Λαδόπνπινο,
Β.ηεθαλόπνπινο, Α.Μαξθνύιεο, .ηνπγηάλλνο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 6/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. Α.ηδεξόπνπινο θαη πξνζήιζε ν θ..ηνπγηάλλνο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 11/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. Γ.Μειηόπνπινο θαη πξνζήιζε ν θ.Α.Μαξθνύιεο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 14/2020 απόθαζεο πξνζήιζε ν θ. Γ.Μειηόπνπινο

ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ Γήκαξρν Κσλζηαληίλν Βνξγηαδίδε, ν
νπνίνο εμέζεζε ζην ζώκα ηα εμήο:
Εεηώ από ην Γ.. ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο εθηάθησο επί ηνπ ζέκαηνο ηεο
παξαρώξεζεο ηεο ρξήζεο ηεο αίζνπζαο ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. ζηνλ ύιινγν «Φίινη ηνπ
πνηακνύ Σξηπόηακνπ Βέξνηαο». Σν ζέκα θαηαηίζεηαη σο έθηαθην δηόηη ε αίηεζε ηνπ πιιόγνπ
θαηαηέζεθε ζηνλ Γήκν ζήκεξα 20-1-2020 θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο παξαρώξεζεο ελδέρεηαη
λα κελ πξαγκαηνπνηεζεί άιιε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ..
Πξόεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ πξόηαζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο
απηνύ σο εθηάθηνπ;
Μέιε: Ναη.
ηε ζπλέρεηα, αθνύ δέρζεθε νκόθσλα ην ζπκβνύιην λα ζπδεηήζεη θαη απνθαζίζεη γηα ην
παξαθάησ ζέκα πνπ δελ είλαη γξακκέλν ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ην νπνίν έθξηλε σο
θαηεπείγνλ, ν πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην ζέκα, έζεζε ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 20-1-2020
εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ Κσλζηαληίλνπ Βνξγηαδίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
Ζ πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ Φίισλ ηνπ πνηακνύ Σξηπνηάκνπ Βέξνηαο, κε αίηεζή ηεο (αξ.
πξση. 991/20-1-2020) δεηά ηελ παξαρώξεζε ηεο αίζνπζαο ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ Βέξνηαο, ηελ Πέκπηε 13 Φεβξνπαξίνπ 2020 από ηηο 17.00-21.00, κε ζθνπό ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη ησλ εθινγώλ ηνπ πιιόγνπ.
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζ. 185 ηνπ Ν.3463/2006 (ΦΔΚ Α’
114/08-06-2006) πξνβιέπεηαη όηη:
«1. Με απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ επηηξέπεηαη λα παξαρσξείηαη
δσξεάλ ε ρξήζε δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ αθηλήησλ ζην Γεκόζην ή ζε λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ
δηθαίνπ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε έθηαθηεο θαη επείγνπζαο αλάγθεο. Ζ παξαρώξεζε αλαθαιείηαη κε
όκνηα απόθαζε, εθόζνλ νη ιόγνη πνπ ηελ είραλ ππαγνξεύζεη έρνπλ εθιείςεη.
2. Οκνίσο κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, επηηξέπεηαη λα
παξαρσξείηαη δσξεάλ ε ρξήζε αθηλήησλ ζε άιια λνκηθά πξόζσπα, πνπ αζθνύλ απνθιεηζηηθά θαη
κόλν δξαζηεξηόηεηα, ε νπνία είλαη θνηλσθειήο ή πξνάγεη ηα ηνπηθά ζπκθέξνληα».
Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ παξαθαιείηαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην
Να απνθαζίζεη γηα ηελ παξαρώξεζε ή κε ηεο αίζνπζαο ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ Βέξνηαο, ηελ Πέκπηε 13 Φεβξνπαξίνπ 2020 από ηηο 17.00-21.00,ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη ησλ εθινγώλ ηνπ πιιόγνπ «Φίινη ηνπ πνηακνύ
Σξηπόηακνπ Βέξνηαο»
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 20-1-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ.
2.- Σελ κε αξ. πξση. 991/20-1-2020 αίηεζε ηεο Μ.Χεηκσλνπνύινπ, Πξνέδξνπ ηνπ πιιόγνπ
«Φίινη ηνπ πνηακνύ Σξηπόηακνπ Βέξνηαο»
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 ηνπ άξζξνπ 185
ηνπ Ν. 3463/2006 (Κ.Γ.Κ.).
Απνθαζίδεη Οκόθσλα
Α) Δγθξίλεη ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ην παξαπάλσ ζέκα πνπ δελ είλαη
γξακκέλν ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
Β) Δγθξίλεη ηε δσξεάλ παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο ηεο αίζνπζαο ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ..,
ζηνλ ύιινγν «Φίινη ηνπ πνηακνύ Σξηπόηακνπ Βέξνηαο», ηελ Πέκπηε 13 Φεβξνπαξίνπ 2020 από
17:00 σο 21:00, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ησλ εθινγώλ ηνπ πιιόγνπ.
Ο ύιινγνο «Φίινη ηνπ πνηακνύ Σξηπόηακνπ Βέξνηαο» κε δηθή ηνπ επζύλε ζα κεξηκλήζεη
γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ παξαρσξνύκελνπ ρώξνπ θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην πέξαο ηεο
εθδήισζεο

Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 4 / 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
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβόπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξόπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλόο
Σζηνύληαο
Λαδόπνπινο
Παπιίδεο
Μηραειίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλόπνπινο
Μαξθνύιεο
Σξνρόπνπινο
ηνπγηάλλνο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
πκεσλίδνπ
Ράιιε
Γεκεξηδίδεο
Μειηόπνπινο
Σζαλαμίδεο

Μιταήλ οσμελίδης
Γ.
.
Η.
Α.
Η.
Κ.
Ζ.

Σζηινγηάλλεο
Παπά
ηδεξόπνπινο
Καξαβαζίιεο
Καξαγηάλλεο
Βύδαο
Καξακήηζνο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 22-1-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

