ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 40/2014 πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας
Αριθ. απόφ. 179/2014
Περίληψη
Γνωμοδότηση για τον καθορισμό χρήσης του
καταργημένου Δημοτικού Σχολείου Ταγαροχωρίου ως
πολιτιστικό κέντρο και ένταξη του υπάρχοντος πολιτιστικού
κέντρου στο κτιριολογικό πρόγραμμα του Μουσικού Σχολείου.

Στη Βέροια, σήμερα, 10/12/2014 και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Καταστήματος του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Συμβούλιο
της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας, ύστερα από την 40/5-12-2014 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
εννέα (9) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ(πρόεδρος)
2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
3. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
5. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
6. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
7. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΗ
9. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν και δακτυλογραφήθηκαν από τον Συμεών Καραγαβριηλίδη, υπάλληλο
Δήμου Βέροιας.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του
Συμβουλίου το από 5-12-2014 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Βέροιας Ασλάνογλου Στυλιανού,
που έχει ως εξής :
Με τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» το συμβούλιο στα όρια της τοπικής κοινότητας
ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Διατυπώνει γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο για:
α) τον ορισμό των υπηρεσιακών μονάδων του δήμου που υπάρχει ανάγκη να λειτουργήσουν στην
περιφέρειά του,
β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, που βρίσκονται στην τοπική κοινότητα,
γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,
δ) τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια της τοπικής κοινότητας,
ε) την εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία δημοτικών δασικών εκτάσεων, που βρίσκονται στην περιφέρεια της
τοπικής κοινότητας,
στ) για την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών
στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της τοπικής κοινότητας.
Με εισηγητικό του σημείωμα το Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου ζητά από
το Συμβούλιό μας να γνωμοδοτήσει θετικά ή όχι, για τον καθορισμός χρήσης του καταργημένου
δημοτικού σχολείου Ταγαροχωρίου, ως πολιτιστικό κέντρο και ένταξη του υπάρχοντος πολιτιστικού
κέντρου στο κτιριολογικό πρόγραμμα του Μουσικού Σχολείου.
Σύμφωνα με έγγραφο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, το δημοτικό σχολείο
Ταχαροχωρίου (υπ αριθ 43 οικόπεδο του ΟΤ 13 του οικισμού Ταγαροχωρίου, έκτασης 1500 τ.μ) δεν

λειτουργεί. Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 στοιχείο 24, ο καθορισμός
κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους είναι πλέον αρμοδιότητα
των Δήμων.
Με αίτησή του, ο πρόεδρος του Αθλητικού Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ταγαροχωρίου
«Ο ΕΡΜΗΣ», ζητά να μεταφερθεί η χρήση του πολιτιστικού κέντρου από την άκρη του χωριού (από το
167 αγροτεμάχιο) στο χώρο του δημοτικού σχολείου, το οποίο όπως αναφέρθηκε δεν λειτουργεί και οι
αίθουσες του πολιτιστικού κέντρου να χρησιμοποιηθούν ως χώρος σχολείου.
Η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην κ. Ανδρεάδου Όλγα, υπάλληλο του Δήμου.
Ανδρεάδου: Έχουμε δύο αγροτεμάχια στο Ταγαροχώρι. Το οικόπεδο είναι στο κέντρο του
χωριού, το παλιό σχολείο. Στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου λειτούργησε το 2008-2009 το Μουσικό
Σχολείο. Αργότερα έφυγε στο μπάσκετ. Υπάρχει πρόβλεψη να κατασκευαστεί εκεί το Μουσικό Σχολείο,
με 2.500 μ2 αν θυμάμαι καλά και αυστηρές προδιαγραφές. Όταν στάλθηκε η Μελέτη του Τοπικού
Ρυμοτομικού για έγκριση στην Περιφέρεια είπαν πως δεν μπορεί στον ίδιο χώρο να υπάρχει και
εκπαίδευση και πολιτισμός, άρα πρέπει το Πολ.Κέντρο να ενταχθεί στο κτιριολογικό πρόγραμμα του
Μουσικού. Υπήρχε και η πρόταση του Συλλόγου να χρησιμοποιήσει το πρώην Σχολείο που έκλεισε,
οπότε βολεύει όλους το θέμα αυτό.
Πρόεδρος: Ευχαριστούμε.
Μετά τα παραπάνω εισηγούμαι στο συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Βέροιας να
γνωμοδοτήσουμε θετικά:
1) για τον καθορισμό της χρήσης του καταργημένου δημοτικού σχολείου, που βρίσκεται στο ΟΤ
13 του οικισμού Ταγαροχωρίου, ως «πολιτιστικό κέντρο».
2) ένταξη του υπάρχοντος πολιτιστικού κέντρου, που βρίσκεται στο 167 αγροτεμάχιο (εκτός
σχεδίου), στο κτιριολογικό πρόγραμμα του Μουσικού Σχολείου.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1.- Το από 8-12-2014 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Βέροιας Ασλάνογλου Στυλιανού,
2.- Τις απόψεις των μελών του και της υπαλλήλου του Δήμου,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Γνωμοδοτεί θετικά:
1) για τον καθορισμό της χρήσης του καταργημένου δημοτικού σχολείου, που βρίσκεται στο ΟΤ
13 του οικισμού Ταγαροχωρίου, ως «πολιτιστικό κέντρο».
2) την ένταξη του υπάρχοντος πολιτιστικού κέντρου, που βρίσκεται στο 167 αγροτεμάχιο (εκτός
σχεδίου) στο κτιριολογικό πρόγραμμα του Μουσικού Σχολείου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 179/2014.
………………………………………………………………………………..

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
3. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
5. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
6. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ
8. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Βέροια 11/12/2014
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
…………………………….

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

Βέροια 11-12-2014
Αρ. πρωτ.: Δ.Υ.

Προς: Γραφείο Δημάρχου

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αρ. 179/2014
Απόφαση της Δημοτικής
Κοινότητας Βέροιας

Περίληψη απόφασης:
Γνωμοδότηση για τον καθορισμό χρήσης του καταργημένου Δημοτικού Σχολείου Ταγαροχωρίου
ως πολιτιστικό κέντρο και ένταξη του υπάρχοντος πολιτιστικού κέντρου στο κτιριολογικό
πρόγραμμα του Μουσικού Σχολείου.

Σας κοινοποιούμε την αρ. 179/2014 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας για να λάβετε γνώση
και ανάλογη εφαρμογή.

Η Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

Κοιν.:
1.Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
2. Αρχείο

