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Θέμα: Έγκριση διοργάνωσης 2ου Δημοτικού Συμβουλίου Παίδων Βέροιας  

 

Φέτος για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Δήμος Βέροιας διοργανώνει το Δημοτικό Συμβούλιο 

Παίδων Βέροιας το οποίο θα λάβει χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου στις 17 Δεκεμβρίου 2018.  

 

Στόχοι του πρωτοποριακού προγράμματος που εφαρμόζεται μόνο στο Δήμο Βέροιας είναι η 

ενίσχυση του ενδιαφέροντος των νέων για τα κοινά μέσω της βιωματικής δράσης που 

προσομοιάζει στη λειτουργία του σημαντικότερου πολιτικού σώματος, του Δημοτικού 

Συμβουλίου Βέροιας.  

 

Η εφαρμογή του προγράμματος θα δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά μέσα από ένα πλαίσιο 

θεμάτων να παρουσιάσουν δημόσια μέσα από τη ολομέλεια του «Δημοτικού Συμβουλίου 

Παίδων» τις δικές τους απόψεις, επιθυμίες προτάσεις και να μυηθούν στις αξίες, τις 

πρακτικές και τις δυσκολίες της δημοκρατίας, ως τρόπου συλλογικής διαβούλευσης και 

διακυβέρνησης. 

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές της Στ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων του 

Δήμου Βέροιας όπου προβλέπεται να συμμετέχουν 28 τακτικά μέλη, ως εκπρόσωποι των 

Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Βέροιας (ένα μέλος από κάθε σχολείο). 

 

Στη φετινή συνεδρίαση πρόκειται να συμμετάσχει ως επίσημη προσκεκλημένη του Δήμου 

Βέροιας η Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, κα. Θεώνη Κουφονικολάκου, Συνήγορος για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού.  

 

Η συνολική δαπάνη για τη διοργάνωση του 2ου Δημοτικού Συμβουλίου Παίδων Βέροιας 

ανέρχεται στο ποσό των 200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από 

τον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας, οικονομικού έτους 2018, σε βάρος του Κ.Α.Ε. 

02.00.6434.001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων». 

A) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθ. 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07-06-

2010) «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός 
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από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του 

δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του».  

B) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από 

το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») (ΦΕΚ 133/τ. Α΄) περί 

Διατάκτη στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.  

 
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο: 

 
Να εγκρίνει τη διοργάνωση του 2ου Δημοτικού Συμβουλίου Παίδων Βέροιας το οποίο θα 

λάβει χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17 Δεκεμβρίου 

2018, Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού, με συνολική δαπάνη 200€ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%. 

 

Ο Δήμαρχος 

 

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης 

 


