ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 22/2017 πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 67/2017
Περίληψη
Γνωμοδότηση υπέρ της παραχώρησης του πεζόδρομου της
αγοράς, στην οδό Τσαλδάρη στη Σχολή Χορού της Σοφίας
Αντωνιάδου για πραγματοποίηση εκδήλωσης.
Στη Βέροια, σήμερα, 20-11-2017 και ώρα 18:30 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας, ύστερα από την 22/16-11-2017 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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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΓΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ
ΣΥΡΜΟΥΛΑ ΤΖΗΜΑ – ΤΟΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΤΥΦΛΙΔΟΥ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΣΕΝΑΣ
ΠΑΡΘΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ως γραμματέας η δημοτική υπάλληλος Αναστασία
Κραιπαλίδου.
Στη συνέχεια η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε στο σώμα το
εξής:
Ζητώ από τα μέλη τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος της
γνωμοδότησης για την παραχώρηση του πεζόδρομου της αγοράς επί της οδού Τσαλδάρη στη
Σχολή Χορού της Σοφίας Αντωνιάδου. Το θέμα είναι έκτακτο γιατί η εισήγηση ήρθε σήμερα.
Συμφωνείτε;
Μέλη: Ναι
Στη συνέχεια, αφού δέχθηκαν ομόφωνα τα μέλη να συζητήσουν και να αποφασίσουν για
το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκριναν ως
κατεπείγον, η πρόεδρος εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη το από 15-11-2017 αίτηση της Σοφίας
Αντωνιάδου και πρότεινε να υπάρξει θετική γνωμοδότηση από τα μέλη για την παραχώρηση και
κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε
υπόψη:
1.
2.

Το από 15-11-2017 αίτηση της Σοφίας Αντωνιάδου.
Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010.
Αποφασίζει Ομόφωνα

Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του για τη δωρεάν παραχώρηση του πεζόδρομου της αγοράς
επί της οδού Τσαλδάρη στην Σχολή Χορού της Σοφίας Αντωνιάδου για πραγματοποίηση
εκδήλωσης την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 67/2017.
……………………………………………………………………………..
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΓΚΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ
ΣΥΡΜΟΥΛΑ ΤΖΗΜΑ – ΤΟΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΤΥΦΛΙΔΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 21/11/2017
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΓΚΑ

