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ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Βέροια 14-08-2019
Δ.Υ.

Προς :

Τμήμα : Τεχνικό – Συντήρησης Έργων
Γραφείο: Γ1
Ταχ. Δ/νση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59100, Βέροια
Τηλ : 2331350593
Πληροφορίες: Στ. Σιδηροπούλου

ΘΕΜΑ: Δωρεά αναμνηστικής στήλης στην πλατεία «Αστέριου Τζήμα» στην τοπική κοινότητα
κάτω Βερμίου.

ΣΧΕΤ: 1. Η από 18.09.2018/24946 αίτηση της κας Τζήμα Συρμούλας
2. Η παρ. η του άρθρου 72 του ν. 3852/2010
3. Η αριθ. 7222/11.12.2017 εισήγηση της τοπικής κοινότητας κάτω Βερμίου
4. Η 447/2017 απόφαση Δ.Σ.
5. Η από 6.08.2019 συναίνεση της τοπικής κοινότητας Κ. Βερμίου.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 η του άρθρου 72 του νόμου 3852/2010 « Η Οικονομική Επιτροπή
είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις
ακόλουθες αρμοδιότητες:

…… η) Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών.»
Με την παραπάνω 1η σχετική αίτηση της η κα Τζήμα Συρμούλα προτίθεται να δωρίσει

αναμνηστική στήλη και ζητά να της δοθεί η άδεια προκειμένου να την τοποθετήσει, η ίδια με δικά της
έξοδα. Η αναμνηστική αυτή στήλη θα τοποθετηθεί στη μνήμη του πατέρα της το όνομα του οποίου
πήρε η πλατεία σύμφωνα με τα παραπάνω 2ο και 3ο σχετικά. Η τοπική κοινότητα Κ. Βερμίου με το 4ο

σχετικό έγγραφο της συναινεί στην τοποθέτηση της αναμνηστικής στήλης.
Η εν λόγω αναμνηστική στήλη, όπως περιγράφεται στην αίτηση της κας Τζήμα, είναι μικρού

μεγέθους, από πέτρα (φυσικό υλικό του Βερμίου και χρώματος γκρι), διαστάσεων 1,70Χ0,75Χ0,20,
πάνω σε βάση διαστάσεων 1,00Χ1,00Χ0,20. Η αναμνηστική στήλη θα φέρει ένα έργο ζωγραφικής του
ζωγράφου και συγγραφέα Αστέριου Τζήμα με θέμα την πλατεία και το χωριό το 1952. Η θέση και η όψη
της αναμνηστικής πλάκας φαίνεται στη συνημμένη φωτογραφία.

Παρακαλούμε
Την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την αποδοχή της δωρεάς της αναμνηστικής στήλης

που απεικονίζεται στη συνημμένη φωτογραφία.

Συνημμένα:
Η από 18.09.2018/24946 αίτηση της κας Τζήμα Συρμούλας
Η 447/2018 απόφαση Δ.Σ.
Φωτογραφία με απεικόνιση της αναμνηστικής πλάκας και υπόδειξη της θέσης.
Η από 6.08.2019 συναίνεση της τοπικής κοινότητας Κ. Βερμίου.

Η συντάξασσα
Σιδηροπούλου Στέλλα

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Η προϊσταμένη κ.α.α.
Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο Διευθυντής
Βουτσιλάς Στέφανος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Προς :

Τμήμα : Τεχνικό – Συντήρησης Έργων
Γραφείο: Γ1
Ταχ. Δ/νση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59100, Βέροια
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Πληροφορίες: Στ. Σιδηροπούλου

ΘΕΜΑ: Δωρεά αναμνηστικής στήλης στην πλατεία «Αστέριου Τζήμα» στην τοπική κοινότητα
κάτω Βερμίου.

ΣΧΕΤ: 1. Η από 18.09.2018/24946 αίτηση της κας Τζήμα Συρμούλας
2. Η παρ. η του άρθρου 72 του ν. 3852/2010
3. Η αριθ. 7222/11.12.2017 εισήγηση της τοπικής κοινότητας κάτω Βερμίου
4. Η 447/2017 απόφαση Δ.Σ.
5. Η από 6.08.2019 συναίνεση της τοπικής κοινότητας Σελίου.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 η του άρθρου 72 του νόμου 3852/2010 « Η Οικονομική Επιτροπή
είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις
ακόλουθες αρμοδιότητες:

…… η) Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών.»
Με την παραπάνω 1η σχετική αίτηση της η κα Τζήμα Συρμούλα προτίθεται να δωρίσει

αναμνηστική στήλη και ζητά να της δοθεί η άδεια προκειμένου να την τοποθετήσει, η ίδια με δικά της
έξοδα. Η αναμνηστική αυτή στήλη θα τοποθετηθεί στη μνήμη του πατέρα της το όνομα του οποίου
πήρε η πλατεία σύμφωνα με τα παραπάνω 2ο και 3ο σχετικά. Η τοπική κοινότητα Σελίου με το 4ο

σχετικό έγγραφο της συναινεί στην τοποθέτηση της αναμνηστικής στήλης.
Η εν λόγω αναμνηστική στήλη, όπως περιγράφεται στην αίτηση της κας Τζήμα, είναι μικρού

μεγέθους, από πέτρα (φυσικό υλικό του Βερμίου και χρώματος γκρι), διαστάσεων 1,70Χ0,75Χ0,20,
πάνω σε βάση διαστάσεων 1,00Χ1,00Χ0,20. Η αναμνηστική στήλη θα φέρει ένα έργο ζωγραφικής του
ζωγράφου και συγγραφέα Αστέριου Τζήμα με θέμα την πλατεία και το χωριό το 1952. Η θέση και η όψη
της αναμνηστικής πλάκας φαίνεται στη συνημμένη φωτογραφία.

Παρακαλούμε
Την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την αποδοχή της δωρεάς της αναμνηστικής στήλης

που απεικονίζεται στη συνημμένη φωτογραφία.

Συνημμένα:
Η από 18.09.2018/24946 αίτηση της κας Τζήμα Συρμούλας
Η 447/2018 απόφαση Δ.Σ.
Φωτογραφία με απεικόνιση της αναμνηστικής πλάκας και υπόδειξη της θέσης.
Η από 6.08.2019 συναίνεση της τοπικής κοινότητας Σελίου.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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