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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 5/2020 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 92/2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο-κεξηθήο αλάθιεζεο ηεο ππ’
αξηζ. 316/2011 απόθαζεο ηνπ Γ.., πεξί έγθξηζεο
δσξεάλ παξαρώξεζεο ηεο ρξήζεο δεκνηηθώλ αθηλήησλ
ζηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Πνιιαπιήο Αλάπηπμεο
(Κ.Δ.Π.Α.) Γήκνπ Βέξνηαο.
ήκεξα 20 Μαρηίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παραζκεσή θαη ώξα 11:00
ζπλήιζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζε ζπλεδξίαζε δηα πεξηθνξάο, ύζηεξα από ηελ κε εκεξνκελία
16-3-2020 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.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ επί ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα 40 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδόπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Μ. νπκειίδεο
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8)
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)Ν.Λαδόπνπινο, 24) Π.Παπιίδεο,
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.Σζαλαθηζίδεο, 37)
Γ.Ράιιε, 38) Γ.Γεκεξηδίδεο, 39) Γ.Μειηόπνπινο, 40)
Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Η.Καξαγηάλλεο

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, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βύδαο, Γ.ίηαο, Δ.Παγνύξαο, Π.
Πνηακόπνπινο, Α.Πηηνύιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη:
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ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 9ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 11-3-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο
Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
Ζ Δπδνμία αξάθνγινπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ηεο Διέλεο, είρε, θαηά ην έηνο 1973, ζηελ
απνθιεηζηηθή λνκή, θαηνρή θαη θπξηόηεηά ηεο, κία δηώξνθε παιαηά θεξακνζθεπή νηθίααξρνληηθό ζηελ νδό Ηεξαξρώλ 14, ζην Ο.Σ. 68α, ζηελ πεξηνρή ηεο Κπξηώηηζζαο ζηελ Βέξνηα,
γλσζηό ζήκεξα θαη σο Αξρνληηθό αξάθνγινπ..
Με ην ππ΄αξηζκ. 3867/15.06.1973 πκβόιαην «Γσξεάο ππό ηξόπνλ, αζηηθνύ αθηλήηνπ»
ηνπ πκβνιαηνγξάθνπ Βέξνηαο Νηθνιάνπ Ησάλλνπ ηδεξόπνπινπ, ην νπνίν κεηεγξάθεθε ζηνλ
Σόκν Ν θαη ζηνλ Αξηζκό 97 ησλ βηβιίσλ κεηαγξαθώλ ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ Βέξνηαο, ην ελ
ιόγσ αθίλεην πεξηήιζε ζηελ θπξηόηεηα ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο.
Με ηελ ππ΄αξηζκ. ΓΗΛΑΠ/Γ/1976/44709 απόθαζε ηεο Τθππνπξγνύ Πνιηηηζκνύ (ΦΔΚ
706 Β-10.09.1993) «ραξαθηεξίζηεθε σο ηζηνξηθό δηαηεξεηέν κλεκείν θαη σο έξγν ηέρλεο ην
αξρνληηθό αξάθνγινπ, ηδηνθηεζίαο Γήκνπ Βέξνηαο δηόηη είλαη ζεκαληηθό δείγκα αξρνληηθνύ
ζηελ πεξηνρή ηεο Βέξνηαο θαη ηππηθό παξάδεηγκα παξαδνζηαθήο άζθεζεο αξρηηεθηνληθήο,
ζεκαληηθό γηα ηε κειέηε ηεο ηζηνξίαο ηεο αξρηηεθηνληθήο».
Σν ελ ιόγσ Αξρνληηθό εκπίπηεη ζην Ο.Σ. 68 ηεο Βέξνηαο, ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη
ζηελ δηαηεξεηέα πεξηνρή ηεο Βέξνηαο ζύκθσλα κε ην κε από 20.09.1993 Π.Γ. (ΦΔΚ Γ΄
1209/28.09.1993) θαη ραξαθηεξίδεηαη σο «ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ».
ύκθσλα κε ην άξζξν 185 ηνπ Ν. 3463/06:Γσξεάλ παξαρώξεζε θπξηόηεηαο θαη ρξήζεο
δεκνηηθώλ θαη θνηλνηηθώλ αθηλήησλ:
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.
Με ηελ ππ΄αξηζκ. 316/2011 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ (όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε
ηηο 672/13, 387/15 θαη 94/18 απνθάζεηο ηνπ ηδίνπ νξγάλνπ θαη ηζρύεη ζήκεξα) εγθξίζεθε ε
δσξεάλ παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο, κεηαμύ άιισλ δεκνηηθώλ αθηλήησλ θαη «Σνπ θηεξίνπ ηνπ
Λανγξαθηθνύ Μνπζείνπ Βέξνηαο (Αξρνληηθό αξάθνγινπ), ζηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε
Πνιιαπιήο Αλάπηπμεο (Κ.Δ.Π.Α.) Γήκνπ Βέξνηαο.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, θαη πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο Βέξνηαο λα πξνβεί ζε όιεο ηηο ειάρηζηα
απαηηνύκελεο ελέξγεηεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο (κεηά από ηελ έγθξηζε ησλ αξκόδησλ
Τπεξεζηώλ) ηνπ Αξρνληηθνύ αξάθνγινπ (Λανγξαθηθνύ Μνπζείνπ αξάθνγινπ) ζηελ Βέξνηα,
θαιείηαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη ηελ αλάθιεζε ηεο δσξεάλ παξαρώξεζεο γηα
ρξήζε ηνπ ελ ιόγσ αθηλήηνπ ζηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Πνιιαπιήο Αλάπηπμεο Γήκνπ
Βέξνηαο, ηξνπνπνηώληαο ηελ ππ΄αξηζκ. 316/2011 απόθαζή ηνπ (όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο
ππ΄αξηζκ. 672/13,387/15 θαη 94/18 απνθάζεηο ηνπ ηδίνπ νξγάλνπ θαη ηζρύεη ζήκεξα).
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Μαξθνύιεο: Γελ ππάξρεη γλσκνδόηεζε γηα ηε δπλαηόηεηα ηξνπνπνίεζεο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο απόθαζεο θαη εάλ απηό ην επηηξέπεη ε δσξεά. Καηαςεθίδνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε
ηεο ππ΄αξ. 316/2011 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Μειηόπνπινο: Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό. Σαπηόρξνλα ην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα δελ είλαη θάηη πνπ απαληά ζε θάπνηα έθηαθηε αλάγθε ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ
Δπίζεο ζεσξνύκε όηη δελ πξέπεη λα ζπδεηεζεί ζε κία δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε όπνπ δελ ππάξρεη
δπλαηόηεηα λα αλαπηπρζεί δηεμνδηθή ζπδήηεζε, λα ηεζνύλ εξσηήζεηο θαη λα δνζνύλ νη
απαξαίηεηεο απαληήζεηο.
Αθόκα δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα λα θαηαζέζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο δεκόηεο θαη θνξείο. Καη
γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα αλαπηύρζεθε δεκόζηνο δηάινγνο πνπ όκσο πεξηνξίζηεθε ζε
αλαθνηλώζεηο ζε Μέζα Δλεκέξσζεο επεηδή δελ δόζεθε ε δπλαηόηεηα από ηελ Γηνίθεζε ηνπ
Γήκνπ λα γίλεη απηό ζε κηα ζπλεδξίαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ όπσο αξκόδεη ζηελ ζνβαξόηεηα
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο. Εεηνύκε ινηπόλ λα απνζπξζεί από ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη λα
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ζπδεηεζεί όηαλ ζα επηηξέςνπλ νη ζπλζήθεο ηηο θαλνληθέο ζπλεδξηάζεηο.. ε δηαθνξεηηθή
πεξίπησζε λα ζεσξεζεί όηη απέρνπκε από ηελ ςεθνθνξία.
Κνξσλάο: Αξρηθά πηζηεύσ όηη ην ζέκα πξέπεη λα αλαβιεζεί ώζηε λα έξζεη ζε κία ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ Βέξνηαο, ε νπνία δελ ζα είλαη δηα πεξηθνξάο αιιά δηα
δώζεο.
Γηα ηνλ ιόγν απηό πξνηξέπσ ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ή ηνλ Γήκαξρν λα
πξνηείλεη ηελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο θαζόζνλ ην παξαπάλσ ζέκα έρεη απαζρνιήζεη ηελ ηνπηθή
θνηλσλία ζην πξόζθαην παξειζόλ θαη γηα λα έρεη αμία ε ηνπνζέηεζε πξέπεη απηή λα γίλεη ζε έλα
ζπκβνύιην πνπ ζα ιάβεη ρώξα ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο, ζην νπνίν ζα κπνξνύλ λα ηεζνύλ από
όιεο ηηο πιεπξέο εξσηήζεηο, λα γίλνπλ ηνπνζεηήζεηο δεκόζηα θαη δσληαλά, έηζη ώζηε απηέο λα
έρνπλ ηε δένπζα αμία θαη ζεκαζία πνπ δίλεηαη από ηελ δηα δώζεο δηαδηθαζία.
Ζ δηαδηθαζία πνπ ηεξείηαη κε ηηο εξσηήζεηο, ηηο απαληήζεηο, ηηο πξνθνξηθέο ηνπνζεηήζεηο,
βνεζνύλ ηα κέγηζηα ζηελ δηακόξθσζε ζθαηξηθήο άπνςεο επί ηνπ ζέκαηνο, ζπλζήθε ε νπνία
απνηειεί ίζσο ηελ πην αζθαιή εγγύεζε, όηη ιήθζεθε ε νξζόηεξε απόθαζε από ηνπο δεκνηηθνύο
ζπκβνύινπο.
Ζ παξνύζα εγγξαθή ηνπνζέηεζε γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, κόλν ηνπνζέηεζε δελ κπνξεί
λα ζεσξεζεί, παξά κόλν πξνζηδηάδεη ζε αηηηνιόγεζε ςήθνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ θέξεηαη
πξνο ζπδήηεζε δελ είλαη έθηαθην, ππό ηελ έλλνηα όηη δελ αθνξά ζε δσηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη
δηαδηθαζίεο ηνπ Γήκνπ καο, κπνξεί λα αλαβιεζεί πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζεί σο ηαθηηθό ζέκα
κειινληηθνύ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ πνπ ζα ιάβεη ρώξα, επαλαιακβάλσ ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνηαζεί ε αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο, ηνπνζεηνύκαη σο εμήο:
Ο ιόγνο αλάθιεζεο ηεο παξαρώξεζεο ρξήζεο ηνπ αξρνληηθνύ αξάθνγινπ από ηελ
ΚΔΠΑ πνπ αλαθέξεηαη ζην εηζεγεηηθό ηεο ππεξεζίαο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα
θαζώο είλαη γλσζηό ζε όινπο όηη ν θύξηνο – ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ είλαη ν Γήκνο Βέξνηαο,
θαηά ζπλέπεηα όιεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνύλ ην σο άλσ αθίλεην νύησο ή άιισο ζα έπξεπε λα
γίλνπλ κε ηελ επηκέιεηα θαη κε δαπάλε ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο, πξνθεηκέλνπ νη πιεξσκέο ησλ
δαπαλώλ απηό λα είλαη λόκηκεο. Σν παξαπάλσ είλαη γλσζηό ζε όινπο, θαζόζνλ καο έρεη
απαζρνιήζεη ζην παξειζόλ ην παξαπάλσ ζέκα, δειαδή νη ζπληεξήζεηο θηεξίσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαλ θαηά ρξήζε από ηα λνκηθά πξόζσπα θαη ζε επίπεδν ειεγθηηθνύ ζπλεδξίνπ,
αθνύ ν εθάζηνηε ή ε εθάζηνηε επίηξνπνο δελ ζεσξνύζε ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα πνπ αθνξνύζαλ
δαπάλεο ζπληήξεζεο θηηξίνπ, πνπ επηρεηξήζεθαλ λα πιεξσζνύλ από ηα λνκηθά πξόζσπα ηνπ
Γήκνπ πνπ είραλ κόλν ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ θαη όρη ηελ θπξηόηεηα.
Ο Γήκνο ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο δηα ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο εθπόλεζε ηηο ζρεηηθέο κειέηεο
ζπληήξεζεο ησλ θηεξίσλ, πξνέβε ζηελ δηαδηθαζία αλάζεζεο, πιήξσζε κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο
ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ηνλ αλάδνρν εξγνιάβν ζηνλ νπνίν αλέζεζε ηελ ζπληήξεζε, ρσξίο βέβαηα
λα πξνβεί πξνεγνπκέλσο ζε αλάθιεζε ηεο παξαρώξεζεο από ην εθάζηνηε δεκνηηθό λνκηθό
πξόζσπν ζην νπνίν είρε παξαρσξήζεη ηελ ρξήζε ηνπ θηεξίνπ.
Με ηνλ παξαπάλσ ηξόπν έγηλε ε ζπληήξεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ δαπέδνπ ηνπ
αζιεηηθνύ εμσηεξηθνύ γεπέδνπ ζην «Μπάζθεη ηεο Διηάο», ε ζπληήξεζε θαη θαηαζθεπή ησλ
εμσηεξηθώλ γεπέδσλ Μπάζθεη θαη Αληηζθαίξηζεο ζην ΓΑΚ Βέξνηαο «ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΒΗΚΔΛΑ»
ζην Μαθξνρώξη, θαζώο ν Γήκνο Βέξνηαο κειέηεζε, ζπληήξεζε θαη πιήξσζε πξνθεηκέλνπ λα
πινπνηεζνύλ ηα παξαπάλσ έξγα, ρσξίο παξάιιεια λα αλαθαιέζεη ηελ παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο
ησλ σο άλσ θηεξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ από ην ΝΠΓΓ ΚΑΠΑ ηνπ Γ. Βέξνηαο, ζην νπνίν ήδε
από ην 2011 επίζεο έρνπλ παξαρσξεζεί νη αλσηέξσ πεξηγξαθόκελεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο.
Καηά ζπλέπεηα ζεσξώ όηη ε αλάθιεζε ηεο παξαρώξεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ Αξρνληηθνύ
αξάθνγινπ ζηελ ΚΔΠΑ, πνπ απνηειεί ηελ εηζήγεζε επί ηνπ ζέκαηνο από πιεπξάο Γήκνπ, όπσο
εθθξάδεηαη από ηνλ αξκόδην αληηδήκαξρν, είλαη άλεπ αληηθεηκέλνπ άιισο ζηεξείηαη νπζηαζηηθήο
βαζηκόηεηαο, θαζόζνλ όπσο θαίλεηαη απνηειεί πάγηα πνιηηηθή θαη πεπαηεκέλε ηνπ Γήκνπ
Βέξνηαο ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζε θηήξηα πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί ζηα δεκνηηθά
λνκηθά πξόζσπα ηνπ Γήκνπ, λα κε γίλεηαη αλάθιεζε ηεο παξαρώξεζεο ρξήζεο, πξνθεηκέλνπ λα
γίλνπλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζηα θηήξηα απηά.
πλ ηνηο άιινηο είλαη ππνρξεσκέλνο ν Γήκνο Βέξνηαο από ηελ ζηηγκή πνπ ε ΚΔΠΑ δελ
έρεη πξνζσπηθό κε ηηο ζρεηηθέο εηδηθόηεηεο (ελώ ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γ. Βέξνηαο δηαζέηεη ην
πξνζσπηθό πνπ ζα εθπνλήζεη ηελ κειέηε ζπληήξεζεο, ζα επηβιέςεη ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο) λα
πξνρσξήζεη ζηελ ζπληήξεζε ηνπ θηεξίνπ, ε δε ζπληήξεζε ηνπ θηεξίνπ δελ απνηειεί ζύκθσλα κε
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ηελ κείδνλα ζθέςε ηνπ εηζεγεηηθνύ λόκηκν ιόγν αλάθιεζεο ηεο παξαρώξεζεο, θαζώο λόκηκν
ιόγν ζύκθσλα κε ην εηζεγεηηθό, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ 2ε ζει. απνηειεί: «ύκθσλα κε ην
άξζξν 185 ηνπ Ν. 3463/06 :Γσξεάλ παξαρώξεζε θπξηόηεηαο θαη ρξήζεο δεκνηηθώλ θαη
θνηλνηηθώλ αθηλήησλ: 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»
Δπεηδή ινηπόλ ζε θαλέλα ζεκείν ηνπ εηζεγεηηθνύ δελ αλαθέξεηαη όηη έρνπλ εθιείςεη νη
ιόγνη πνπ είραλ ππαγνξεύζεη ηελ παξαρώξεζε ζηελ ΚΔΠΑ , θξνλώ πσο ε εηζήγεζε πέξαλ ηνπ
όηη ζηεξείηαη αληηθείκελνπ όπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ είλαη θαη αβάζηκε λνκηθά.
Πξόεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο Αιεμάλδξνπ
Σζαρνπξίδε;
Οη δεκνηηθνί ζύκβνπινη Γ.Μειηόπνπινο, Η.Σζαλαμίδεο απείραλ από ηελ ςεθνθνξία ηνπ
παξόληνο ζέκαηνο
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε ςήθηζαλ ηξηάληα
δύν (32) δεκνηηθνί ζύκβνπινη, νη: Ζ. Σζηθιίδεο, Β. Παπαδόπνπινο, .Αζιάλνγινπ, Κ. Ρίδνο,
Θ.Θενδσξίδεο, Α.Σζαρνπξίδεο, .Γηακάληεο, Β.Λπθνζηξάηεο, Κ.Γξεγνξηάδεο, Λ.Αθξηβόπνπινο,
Α. Λαδαξίδεο, Α.ηδεξόπνπινο, Α.Γέιιαο, Λ.Αζιαλίδεο, Γ.Μπαηζαξά, . Σδήκα, Δ.Κειεζίδεο,
Κ.Βαζηιεηάδεο, Κ.Παινπθίδεο, Γ.Ππξηλόο, Υ.Σζηνύληαο, Ν.Λαδόπνπινο, Π.Παπιίδεο,
Γ.Γνπιηίδεο, Γ.Μηραειίδεο, Υ.Κειεζίδεο, Ν.Αγγέινπ, Β.ηεθαλόπνπινο, Α.πκεσλίδνπ,
Γ.Σζαλαθηζίδεο, Γ.Ράιιε, Γ.Γεκεξηδίδεο.
Αξλεηηθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη Θ.Κνξσλάο, Α.Μαξθνύιεο,
Κ.Σξνρόπνπινο, .ηνπγηάλλνο, Κ.Θενδσξίδεο, Π.Μνπρηάξε,
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 11-3-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο Αιεμάλδξνπ
Σζαρνπξίδε.
2.- Σηο ππ’ αξηζ. 316/2011, 672/2013, 387/2015 θαη 94/2018 απνθάζεηο ηνπ Γ..
3.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
4.- 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 λ.3463/2006.
Απνθαζίδεη θαηά Πιεηνςεθία
Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε-κεξηθή αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζ. 316/2011 απόθαζεο ηνπ Γ..,
πεξί έγθξηζεο δσξεάλ παξαρώξεζεο ηεο ρξήζεο δεκνηηθώλ αθηλήησλ ζηελ Κνηλσθειή
Δπηρείξεζε Πνιιαπιήο Αλάπηπμεο (Κ.Δ.Π.Α.) Γήκνπ Βέξνηαο θαη εηδηθόηεξα ηεο παξαγξάθνπ Α,
σο εμήο:
«Α) Δγθξίλεη ηε δσξεάλ παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο ησλ παξαθάησ δεκνηηθώλ αθηλήησλ
ζηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Πνιιαπιήο Αλάπηπμεο (Κ.Δ.Π.Α.) Γήκνπ Βέξνηαο:
1.- Σνπ «Υώξνπ Σερλώλ», πνπ βξίζθεηαη ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Παύινπ Μειά &
Μπηδαλίνπ ζηε Βέξνηα, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη έλα θιεηζηό ζέαηξν 600 ζέζεσλ θαη ινηπνύο
βνεζεηηθνύο ρώξνπο.
2.- Σεο «Αλησλεηάδεηαο ηέγεο Γξακκάησλ & Σερλώλ», πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό
Αλησληάδε 19 ζηε Βέξνηα, θαη πεξηιακβάλεη ζέαηξν 250 ζέζεσλ, εθζεζηαθνύο ρώξνπο, ρώξνπο
δηδαζθαιίαο (σδείν, ζρνιή ρνξνύ, θηιαξκνληθή, εηθαζηηθά θ.ι.π.).
3.- Σνπ αλνηρηνύ ζεάηξνπ «Μειίλα Μεξθνύξε», πνπ βξίζθεηαη ζην Άιζνο Παπάγνπ ζηε
Βέξνηα, 2.000 ζέζεσλ.
4.- Σεο δεκνηηθήο βηβιηνζήθεο «Θ. Εσγηνπνύινπ», πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Εσγηνπνύινπ
5 ζηε Βέξνηα.
5.- Σνπ θηεξίνπ ηεο δεκνηηθήο βηβιηνζήθεο Μαθξνρσξίνπ.
6.- Σνπ θηεξίνπ ηεο δεκνηηθήο βηβιηνζήθεο Αγ. Γεσξγίνπ.
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7.- Σνπ αξρνληηθνύ «Μπέθα», πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Δβξαίσλ Μαξηύξσλ 4 ζηε Βέξνηα,
όπνπ ζηεγάδεηαη ην Αξρείν Παξαδνζηαθήο Αξρηηεθηνληθήο ηνπ θ. Ν. Μνπηζόπνπινπ».
Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη αξηζ. 316/2011, 672/2013, 387/2015 θαη 94/2018 απνθάζεηο ηνπ
Γ..
Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 92 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβόπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξόπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλόο
Σζηνύληαο
Λαδόπνπινο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
Κειεζίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλόπνπινο
Μαξθνύιεο
Σξνρόπνπινο
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