ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 31/2014 πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας
Αριθ. απόφ. 120/2014
Περίληψη
Επαναλειτουργία Τουριστικών Περιπτέρων στην
Πλατεία Ελιάς και στο κτίριο του Συλλόγου
Βλάχων Βέροιας.
Στη Βέροια, σήμερα, 24/9/2014 και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του
Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας
του Δήμου Βέροιας, ύστερα από την 31/22-9-2014 πρόσκληση της προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα
μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα
(10) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ(πρόεδρος)
2. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
4. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
6. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
7. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
10. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν και δακτυλογραφήθηκαν από τον Συμεών Καραγαβριηλίδη, υπάλληλο Δήμου Βέροιας.
Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το
από 22-9-2014 εισηγητικό σημείωμα της Προέδρου, που έχει ως εξής :
Με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται ότι : « 1. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες
αρμοδιότητες στα όρια της δημοτικής κοινότητας:
2. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:
ι) τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας σε
πολιτιστικά, πνευματικά, κοινωνικά θέματα,
ια) τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία
και ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της,
ιβ) την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας,
ιγ) την τροποποίηση των ορίων της δημοτικής κοινότητας,
ιδ) την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας
ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της,
ιε) την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας…»
Προτείνω, σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ του Δήμου Βέροιας κι αφού αναζητηθούν τρόποι επάνδρωσής του
(προσωπικό μέσω προγραμμάτων κοινωνικής εργασίας και εθελοντισμού) να εξετάσουμε τη δυνατότητα
επαναλειτουργίας του Τουριστικού Περιπτέρου στην Πλατεία Ελιάς ώστε οι τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη μας,
να μπορούν να εξυπηρετηθούν σε θέματα πληροφοριών σίτισης, διανυκτέρευσης, ξενάγησης και για οτιδήποτε
χρειαστούν κατά την παραμονή τους στην πόλη μας.
Επίσης να αποφασίσουμε την επαναλειτουργία Τουριστικού Περιπτέρου στον επάνω όροφο στο Σπίτι των
Βλάχων (Σύλλογος Βλάχων Βέροιας) και προβολή της ιστορίας και των αξιοθέατων της Βέροιας σε μορφή ταινίας. Αυτό
θα εξυπηρετούσε πολύ ώστε να προβληθεί η πόλη μας στον θρησκευτικούς κυρίως τουρίστες που επισκέπτονται την
περιοχή εκεί. Θα ήταν ακόμη χρήσιμο να υπάρχουν χάρτες της πόλης, καρτ ποστάλ και κάποιο διαφημιστικό σουβενίρ
που θα προβάλλει μνημεία της πόλης και θα διατίθεται δωρεάν στους τουρίστες.
Κ. Κεφαλίδης: Συμφωνώ αρχικά, αλλά υπάρχει κάποιο κόστος, πώς θα καλυφτεί;

Κ.Μπρανιώτης: Κι εγώ συμφωνώ. Ίσως για το κόστος να δούμε μια συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο, που
θα μπορούσε να βρει και χορηγούς, να κυκλοφορήσει κάποιον χάρτη πόλης.
Κ.Τσιάνος: Να δούμε και τα τοπικά προϊόντα, σε συγκεκριμένα καταστήματα, για παράδειγμα.
Κ.Λελεκάκης: Συμφωνά σαν πρόταση. Απλά να δούμε σε τι καθεστώς βρίσκεται το Κτίριο του Συλλόγου
Βλάχων; Ένας χάρτης είναι καλό να γίνει, όχι απλά τουριστικός οδηγός.
Πρόεδρος: Υπάρχει σίγουρα πρόβλημα κόστους αλλά μπορεί ίσως να λυθεί με πεντάμηνες συμβάσεις ή με
εθελοντές. Συμφωνώ για τον Εμπορικό Σύλλογο. Όσο για το κτίριο του Συλλόγου Βλάχων νομίζω ότι υπήρχε δεκαετής
σύμβαση που έχει λήξει.
Συμφωνεί το Σώμα στην εισήγησή μου;
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Το από 22-9-2014 εισηγητικό σημείωμα της Προέδρου,
2. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας,
Αποφασίζει Ομόφωνα
1) Την εξέταση δυνατότητας, σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ του Δήμου Βέροιας, επαναλειτουργίας του
Τουριστικού Περιπτέρου στην Πλατεία Ελιάς ώστε οι τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη μας, να μπορούν να
εξυπηρετηθούν σε θέματα πληροφοριών σίτισης, διανυκτέρευσης, ξενάγησης και για οτιδήποτε χρειαστούν κατά την
παραμονή τους στην πόλη μας, βέβαια αφού αναζητηθούν τρόποι επάνδρωσής του (προσωπικό μέσω προγραμμάτων
κοινωνικής εργασίας και εθελοντισμού).
2) Την επαναλειτουργία Τουριστικού Περιπτέρου στον επάνω όροφο στο Σπίτι των Βλάχων (Σύλλογος Βλάχων
Βέροιας).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 120/2014.
………………………………………………………………………………..
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
3. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
5. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
6. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
9. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Βέροια 25/9/2014
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
…………………………….

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ταχ.διευθ. :Μητροπόλεως 55
Τηλέφωνο :2331350509

Βέροια 25-9-2014
Αρ. πρωτ.: Δ.Υ.

Προς: Γραφείο Δημάρχου

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αρ. 120/2014
Απόφαση της Δημοτικής
Κοινότητας Βέροιας

Περίληψη απόφασης:

Τουριστικό περίπτερο Ελιάς και τουριστικό περίπτερο στο κτίριο του
Συλλόγου Βλάχων Βέροιας.

Σας κοινοποιούμε την αρ. 120/2014 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας για να λάβετε γνώση και
ανάλογη εφαρμογή.

Η Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

Κοιν.:
1.Αρχείο
2. Σύλλογος Βλάχων Βέροιας
3. ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας

