ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 21/2017 πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 63/2017
Περίληψη
Έγκριση κατεπείγουσας συνεδρίασης.
Στη Βέροια, σήμερα, 9-11-2017 και ώρα 15:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας, ύστερα από την 21/8-10-2017 πρόσκληση
της προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με ηλεκτρονικό τρόπο ή 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 οχτώ (8):
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Στη συνεδρίαση συμμετείχε ως γραμματέας η δημοτική υπάλληλος Αναστασία
Κραιπαλίδου.
Στη συνέχεια η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τα μέλη
πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της υπ’ αριθ. 21/8-11-2017 κατεπείγουσας
συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας, να αποφανθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 ( «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης») « Σύγκληση του συμβουλίου τοπικής και
δημοτικής κοινότητας …3. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί την
ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται για ποιο λόγο η συνεδρίαση είναι
κατεπείγουσα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων…»
και της με αρ.πρωτ. 7079/25-2-2015 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών & Δ/κής Ανασυγκρότησης
για το κατεπείγον των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Η αναγκαιότητα σύγκλησης έκτακτου Συμβουλίου προκύπτει από το γεγονός ότι οι
γνωμοδοτήσεις της Δημοτικής Κοινότητας πρέπει να συνοδεύουν τα εισηγητικά του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13-11-2017.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα για το κατεπείγον της συνεδρίασης;
Μέλη: Ναι.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε
υπόψη:
1.-Την εισήγηση της Προέδρου
2.-Την από 8-11-2017 πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση της Προέδρου της Δημοτικής
Κοινότητας..
3.- Την με αρ. πρωτ. 7079/25-2-2015 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών.
4.- Ότι είναι αναγκαία η κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας στις 9/11/2017 και
η λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, διότι οι γνωμοδοτήσεις της

Δημοτικής Κοινότητας πρέπει να συνοδεύουν τα εισηγητικά του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13-11-2017
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 83 & 88 του Ν. 3852/2010.

Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει το κατεπείγον της αριθ. 21/8-11-2017 συνεδρίασης του Δ.Σ. με θέματα της
ημερήσιας διάταξης: 1) Γνωμοδότηση για την παραχώρηση τμήματος της οδού Ιπποκράτους στον
Φιλανθρωπικό μη κερδοσκοπικό σύλλογο γονέων και κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, 2)
Γνωμοδότηση για την παραχώρηση της Πλατείας Δημαρχείου και του ισογείου του Δημαρχείου
στο σύλλογο δρομέων Βέροιας για τις ανάγκες της αθλητικής διοργάνωσης «6ος ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΣ
δρόμος», 3) Γνωμοδότηση για την παραχώρηση του πάρκου Ελιάς στην Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας για την Γιορτή Σοκολάτας & Ζαχαροπλαστικής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 63/2017.
……………………………………………………………………………..
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
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Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 10/11/2017
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
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