ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 07/ 2019 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 18 / 2019.
Περίληψη
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον
καθορισμό ημέρας αργίας στις σχολικές μονάδες που
λειτουργούν στις κοινότητες του Δήμου Βέροιας
Σήμερα στις 17-04-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε Τακτική
Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 12-04-2019 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 7
μέλη.
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Παρόντες
Θεόφιλος Κορωνάς
Ιορδάνης Κυρατλίδης
Γεώργιος Ορφανίδης
Γεώργιος Σοφιανίδης
Αθανάσιος Σιακαβάρας
Θεόδωρος Τέτος
Στέργιος Διαμάντης
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Απόντες
Ηλίας Τσιφλιδης
Γεώργιος Γουλτίδης

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 10-04-2019 εισηγητικό σημείωμα
του Αντιδημάρχου Παιδείας κ. Γεώργιο Σοφιανίδη που έχει ως εξής:
Με τις διατάξεις της παρ. 1ια του άρθρου 3 (Διακοπές, Αργίες και Εορταστικές
εκδηλώσεις) του Π.Δ. 79/1-8-2017 (ΦΕΚ Α΄109) «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων
και δημοτικών σχολειών» ορίζεται ότι τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία δεν
λειτουργούν την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του σχολείου και την ημέρα της
εθνικής εορτής.
Στον ενιαίο Δήμο Βέροιας, που ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 1-1-2011 (Ν.3852/2010ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, ΦΕΚ Α΄87) και κατόπιν αιτημάτων σχολείων και φορέων
του Δήμου, διαπιστώθηκε ότι για τις τοπικές κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων (Απ.
Παύλου, Βεργίνας, Βέροιας, Δοβράς και Μακεδονίδος) δεν είχαν ληφθεί σχετικές αποφάσεις
για να οριστεί ως αργία η ημέρα εορτής του Πολιούχου της κοινότητας, που θα επιτρέπει στα
σχολεία να συμμετέχουν στις τοπικές θρησκευτικές και εορταστικές εκδηλώσεις.
Με το αριθ. πρωτ. 5096/25-2-2019 έγγραφό μας ζητήσαμε από την Ι.Μ. Βεροίας Ναούσης
& Καμπανίας να μας γνωρίσει για ποιες πρώην κοινότητες ή Δήμους (πλην της Βέροιας που
έχει ορισθεί ως Πολιούχος της ο Άγιος Αντώνιος Βεροίας) έχουν ήδη ανακηρυχθεί Πολιούχοι
και να μας ενημερώσει επίσης για κάθε κοινότητα την ημέρα εορτής του Αγίου, προκειμένου
να εκδοθεί απόφαση καθιέρωσης κατά τόπους της ημέρας σχολικής αργίας και με το αριθ.
πρωτ. 165/13-3-2019 απαντητικό έγγραφό της μας κοινοποιήθηκαν τα ανωτέρω στοιχεία.

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να καθορίσει ως ημέρες
αργίας για τις σχολικές μονάδες που λειτουργούν στις κοινότητες του Δήμου Βέροιας, τις
εξής:
Α) Δημοτική Ενότητα Βέροιας
-Για τη Κοινότητα Βέροιας (έδρα του Δήμου) την 17η Ιανουαρίου, ημέρα εορτασμού της
μνήμης του πολιούχου Αγίου Αντωνίου Βεροίας.
-Για την κοινότητα Αγίας Βαρβάρας την 4η Δεκεμβρίου, ημέρα εορτασμού της μνήμης της
μεγαλομάρτυρος Αγίας Βαρβάρας.
-Για την κοινότητα Ασωμάτων την 8η Νοεμβρίου, ημέρα εορτασμού της μνήμης της
σύναξης των Παμμεγίστων Ταξιαρχών.
-Για την κοινότητα Ράχης την 2α Μαΐου, ημέρα εορτασμού της ανακομιδής Ιερών
Λειψάνων του Αγίου Αθανασίου.
-Για την κοινότητα Τριποτάμου την 17η Σεπτεμβρίου, ημέρα εορτασμού της μνήμης της
Αγίας Σοφίας, Πίστη, Ελπίδα, Αγάπη.
Β) Δημοτική Ενότητα Αποστόλου Παύλου
-Για την κοινότητα Μακροχωρίου την 23η Απριλίου, ημέρα εορτασμού της μνήμης του
Αγίου Γεωργίου (εκτός εάν το Πάσχα πέφτει μετά τις 23 Απριλίου οπότε η γιορτή μετατίθεται
1 (μία) ημέρα μετά το Πάσχα).
-Για την κοινότητα Διαβατού την 21η Μαΐου, ημέρα εορτασμού της μνήμης των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης.
-για την κοινότητα Κουλούρας την 12η Δεκεμβρίου, ημέρα εορτασμού της μνήμης του
Αγίου Σπυρίδωνος.
-Για την κοινότητα Νέας Λυκογιάννης την 26η Οκτωβρίου, ημέρα εορτασμού της μνήμης
του Αγίου Δημητρίου.
-Για την κοινότητα Νέας Νικομήδειας την 6η Δεκεμβρίου, ημέρα εορτασμού της μνήμης
του Αγίου Νικολάου.
Γ) Δημοτική Ενότητα Βεργίνας
-Για την κοινότητα Βεργίνας την 6η Φεβρουαρίου, ημέρα εορτασμού της μνήμης του
Αγίου Φωτίου.
-Για την κοινότητα Παλατιτσίων την 27η Ιανουαρίου, ημέρα εορτασμού της ανακομιδής
Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου.
Δ) Δημοτική Ενότητα Δοβρά
-Για την κοινότητα Αγίας Μαρίνης την 25η Ιανουαρίου, ημέρα εορτασμού του Αγίου
Γρηγορίου του Θεολόγου.
-Για την κοινότητα Τριλόφου την 26η Οκτωβρίου, ημέρα εορτασμού της μνήμης του Αγίου
Δημητρίου.
-Για την κοινότητα Αγίου Γεωργίου την 23η Αυγούστου, ημέρα της απόδοσης εορτής
Κοιμήσεως Θεοτόκου.
-Για την κοινότητα Πατρίδας την 2α Φεβρουαρίου, ημέρα εορτασμού της Υπαπαντής του
Χριστού.
Ε) Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος
-Για την κοινότητα Ριζωμάτων την 2α Μαΐου, ημέρα εορτασμού της ανακομιδής Ιερών
Λειψάνων του Αγίου Αθανασίου.
Η παρούσα απόφαση να γνωστοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο στους ενδιαφερόμενους
και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Σας ενημερώνω ότι προσκλήθηκαν, μέσω SMS, να συμμετέχουν στη σημερινή μας
συνεδρίαση και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων, ώστε να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Τριλόφου κος Ιωάννης Καραγιάννης που είναι παρών, μας δηλώνει ότι
συμφωνεί με την πρόταση για την ΤΚ Τριλόφου. Υπάρχουν ερωτήσεις; Συμφωνείτε με την
εισήγηση της υπηρεσίας;
Μέλη: Ναι (ομόφωνα).
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1. Το από 10-04-2019 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Παιδείας κ. Γεώργιο
Σοφιανίδη.
2. Το υπ’ αριθμ. 165/13-03-2019 έγγραφο της Ι.Μ. Βέροιας Ναούσης & Καμπανίας.
3. Το γεγονός ότι γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τ.Κ. η σημερινή συνεδρίαση και έχει
ζητηθεί να εκφράσουν τις απόψεις τους, είτε γραπτώς, είτε δια της παρουσίας τους στη
συζήτηση του θέματος.
4.Το αρθ. 73 του Ν. 3852/2010.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο υπέρ του καθορισμού ημέρας αργίας για τις σχολικές
μονάδες που λειτουργούν στις κοινότητες του Δήμου Βέροιας, όπως αναφέρονται στο με αριθ.
πρωτ. 165/13-03-2019 έγγραφο της Ι.Μ. Βέροιας Ναούσης & Καμπανίας.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 18/ 2019.
......................................................…………………….……………………………………….
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση,
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Θεόφιλος Κορωνάς

Ιορδάνης Κυρατλίδης
Γεώργιος Ορφανίδης
Γεώργιος Σοφιανίδης
Αθανάσιος Σιακαβάρας
Θεόδωρος Τέτος
Στέργιος Διαμάντης

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια,18-04-2019
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Δ/νση : Διοικητικού
Τμήμα : Γραμματείας & Συλλογικών Οργάνων
Γραφείο : Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 46
Πληροφορίες : Όλγα Ιγνατίου
Τηλέφωνο
: 2331350614
FAX
: 2331350515

Βαθμός Ασφαλείας
Βέροια, 18-04-2019
Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ.

Θέμα: Αποστολή της αριθ. 18/ 2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Περίληψη Απόφασης:
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό ημέρας αργίας στις
σχολικές μονάδες που λειτουργούν στις κοινότητες του Δήμου Βέροιας

Σας κοινοποιούμε την αριθ. 18/ 2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για να
λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Κοινοποίηση :
 Αντιδήμαρχο Παιδείας
 Τμήμα Α/1α.

