ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 26/2015 πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας
Αριθ. απόφ. 126/2015
Περίληψη
Δωρεάν παραχώρηση χώρου στο Δημαρχείο Βέροιας, για τις
ανάγκες του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων της ΔΕΥΑΒ.

Στη Βέροια, σήμερα, 29/10/2015 και ώρα 15:00 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 26/27-10-2015 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 οκτώ (8):
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ (πρόεδρος)
2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
3. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
6. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ
8. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
2. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν και δακτυλογραφήθηκαν από τον Συμεών Καραγαβριηλίδη, υπάλληλο Δήμου
Βέροιας.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου
το από 27-10-2015 εισηγητικό σημείωμα της Προέδρου, 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 το από Δ.Υ./22-10-2015 εισηγητικό του σημείωμα το Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας του
Δήμου ζητά από το Συμβούλιό μας να γνωμοδοτήσει θετικά ή όχι για τη δωρεάν παραχώρηση για χρήση, ενός από
τα τρία γραφεία τα οποία βρίσκονται στον χώρο της Γραμματείας του Δημάρχου Βέροιας, στον όροφο του
δημοτικού κτιρίου στην οδό Μητροπόλεως 46, για πέντε χρόνια, ή όχι.
Με την υπ΄αριθμ. 43237/12-10-2015 αίτησή της, η ΔΕΥΑΒ έστειλε στο Δήμο Βέροιας την υπ΄αριθμ.
173/2015 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία αιτείται την παραχώρηση χώρου στο
Δημαρχείο Βέροιας για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεών της.
Η ΔΕΥΑΒ επισημαίνει στην αίτησή της ότι είναι σημαντική η άμεση συνεργασία του Τμήματος Δημοσίων
Σχέσεων ΔΕΥΑΒ με το αντίστοιχο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Βέροιας σε εκδόσεις ανακοινώσεων και
δημοσιεύσεων στον τύπο, προς αποφυγή επικαλύψεων ή και πιθανών ανακριβειών - αντιφάσεων και η ταυτόχρονη
ενημέρωση Δημάρχου και Προέδρου ΔΣ ΔΕΥΑΒ.
Επίσης, υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα προσέγγισης προσώπων επιστημονικού κύρους και
προγραμματισμού συναντήσεων της διοίκησης με εκπροσώπους φορέων στο κέντρο της πόλης, δηλαδή στο
Δημαρχείο, παρά στα γραφεία της ΔΕΥΑΒ.

Τέλος η διάδοση του έργου της ΔΕΥΑΒ που είναι σημαντικό όσο και αναγκαίο, μπορεί να επιτευχθεί μόνο
με εξωστρέφεια.
Πιστεύει ότι αν ο Δήμος Βέροιας παραχωρήσει έναν χώρο στο Δημαρχείο για αποκλειστική χρήση της
ΔΕΥΑΒ, όπως αντίστοιχα έπραξε στο παρελθόν με την παραχώρηση του καταστήματος στην Δημοτική Αγορά που
χρησιμοποιεί ως ταμείο, το έργο του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων θα καταστεί πιο αποδοτικό και συμφέρον προς
τον πολίτη και προς την Επιχείρηση ταυτόχρονα.
Η ΔΕΥΑΒ αναφέρει την παρ.2 του άρθρου 185 του Ν.3463/06, τις Πράξεις 212/2014 και 214/2014 του
Ελεγκτικού Συνεδρίου (Κλιμ.Τμ.7) και την παρ. 5 του άρθρου 259 του Ν.3463/2006.
Εισηγούμαι:
Το συμβούλιό μας να γνωμοδοτήσει θετικά για τη δωρεάν παραχώρηση για χρήση, ενός από τα τρία
γραφεία τα οποία βρίσκονται στον χώρο της Γραμματείας του Δημάρχου Βέροιας, στον όροφο του δημοτικού
κτιρίου στην οδό Μητροπόλεως 46, για πέντε χρόνια.
κ.Τζήμα-Τόπη Συρμούλα: Ο Δήμος το θέλει αυτό; Ποια είναι η άποψή του; Πώς να γνωμοδοτήσουμε εμείς
χωρίς να δούμε τι θέλει ο Δήμος;
Πρόεδρος: Συμφωνεί ο Δήμος, απλά θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Να ψηφίσουμε. Ομόφωνα;
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Το από 27-10-2015 εισηγητικό σημείωμα της Προέδρου Γκόγκα Ελένης.
2. Τις απόψεις των μελών.
Αποφασίζει Ομόφωνα
γνωμοδοτεί θετικά για τη δωρεάν παραχώρηση για χρήση, ενός από τα τρία γραφεία τα οποία βρίσκονται
στον χώρο της Γραμματείας του Δημάρχου Βέροιας, στον όροφο του δημοτικού κτιρίου στην οδό Μητροπόλεως
46, για πέντε χρόνια.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 126/2015.
………………………………………………………………………………..
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
2. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
5. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ
7. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Βέροια 30/10/2015
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
…………………………….

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ταχ.διευθ. :Μητροπόλεως 55
Τηλέφωνο :2331350594

Βέροια 30-10-2015
Αρ. πρωτ.: Δ.Υ.

Προς: Γραφείο Δημάρχου

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αρ. 126/2015
Απόφαση της Δημοτικής
Κοινότητας Βέροιας

Περίληψη απόφασης:

Δωρεάν παραχώρηση χώρου στο Δημαρχείο Βέροιας, για τις ανάγκες του Τμήματος
Δημοσίων Σχέσεων της ΔΕΥΑΒ.

Σας κοινοποιούμε την αρ. 126/2015 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας για να λάβετε γνώση και
ανάλογη εφαρμογή.

Η Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

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

