Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Από το υπ’ αριθ. 10/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 294/2006
Περίληψη
΄Εγκριση διοργάνωσης θερινών Πολιτιστικών
& Αθλητικών εκδηλώσεων και λειτουργίας
Εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης
παιδιών, κατά την περίοδο των σχολικών
διακοπών, σε συνεργασία με τη Δημόσια
Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας.

Σήμερα 5 Ιουνίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 1-6-2006 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους
και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.)
και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 29 μέλη.
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Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Ντόβας
Κρομμύδας
Ρήσσου
Χιονίδης
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Μηλιόπουλος
Παπαστεργίου
Τσιάρας
Σοφιανίδης
Ορφανίδης

Aπόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Χ. Φουρνιάδης
Κ. Μιχαηλίδης
Κ. Πουλασουχίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης
συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Γκαμπέσης, Γ.
Τροχόπουλος, Χ. Ουσουλτζόγλου, Μ. Γαβρίδης, Δ.
Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Σ.
Μηλιόπουλος, Α. Παπαστεργίου, Α. Τσιάρας, Η.
Σοφιανίδης, Γ. Ορφανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 288/2006
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Κ.
Χιονίδης, Ι. Κουρουζίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 291/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 292/2006
απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Ρήσσου.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 300/2006
απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Γκαμπέσης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 1-6-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Η περίοδος των θερινών διακοπών αποτελεί παραδοσιακά την πιο χαρούμενη,
ελεύθερη και ανέμελη εποχή της παιδικής και μαθητικής ηλικίας.
Όμως, στις σύγχρονες πόλεις, ακριβώς αυτή την περίοδο (κατά την οποία δεν
λειτουργούν τα σχολεία, και συνήθως διακόπτουν την λειτουργία τους διάφορες
άλλες σχολές, φροντιστήρια, σύλλογοι, κ.λπ.), οι περισσότερες οικογένειες είναι
υποχρεωμένες, για μεγαλύτερο ή μικρότερο διάστημα της ημέρας, να αφήνουν τα
παιδιά τους μόνα.
Αν εξαιρεθούν λίγες ημέρες οικογενειακών διακοπών ή συμμετοχής σε
οργανωμένες κατασκηνώσεις διαφόρων φορέων (περιπτώσεις που, έτσι κι αλλοιώς,
καλύπτουν μόνον ένα μέρος του μαθητικού πληθυσμού), οι μικροί μαθητές περνούν
το υπόλοιπο, και συντριπτικά μεγαλύτερο τμήμα, της θερινής περιόδου καθηλωμένοι
συνήθως μπροστά στην τηλεόραση (όπου παρακολουθούν τις πρωινές επαναλήψεις
προγραμμάτων αμφίβολης ποιότητας και χρησιμότητας), και εκτεθειμένοι σε
ποικίλους κινδύνους και απειλές, καθώς οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους απουσιάζουν
από το σπίτι, επειδή είναι αναγκασμένοι να συνεχίζουν τις επαγγελματικές
δραστηριότητές τους.
Είναι φανερό πως η διοργάνωση σειράς πολιτιστικών και αθλητικών
εκδηλώσεων μπορεί να προσφέρει δημιουργική διέξοδο και έκφραση στην ενέργεια
και την φαντασία των παιδιών, καλλιεργώντας ταυτόχρονα την συλλογικότητα στην
δράση, αναπτύσσοντας την συνεργασία και την φιλία μεταξύ των παιδιών,
ενισχύοντας τους δεσμούς τους με την πόλη και την τοπική κοινωνία, κ.λ..
Τα τελευταία 6 χρόνια, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη διοργανώνει τέτοιες
εκδηλώσεις, για παιδιά του Δημοτικού Σχολείου, οι οποίες διαρκούν μια εβδομάδα
(συνήθως στην αρχή των θερινών διακοπών).
Για τη φετινή χρονιά διατυπώνεται η πρόταση να αξιοποιηθεί αυτή η
εμπειρία, ώστε να επιτευχθεί η χρονική και θεματική επέκταση αυτών των
εκδηλώσεων, που, μέσω της συνεργασίας του Δήμου και της Βιβλιοθήκης
(συνεργασία, που βασίζεται στο σχετικό Μνημόνιο που έχει καταρτιστεί μεταξύ
τους), μπορούν να καλύψουν τα πρωινά των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου, και
ενδεικτικά να συμπεριλάβουν δραστηριότητες, όπως: εργαστήριο ζωγραφικής,
εργαστήριο χειροτεχνίας, εργαστήριο πληροφορικής, θέατρο για παιδιά, προβολές
ταινιών, αθλητικές δραστηριότητες στον αύλειο χώρο του Δημαρχείου, διοργάνωση
μικρών εκδρομών – επισκέψεων σε διάφορα σημεία της πόλης και των συνοικιών,
αξιοποίηση των εκπαιδευτικών πακέτων που ήδη διαθέτει στην συλλογή της η
Βιβλιοθήκη («οι πόλεις – η πόλη μου», «το πακέτο της γραφής», «ένα κουτί γεμάτο
νερό»), κ.λ.π.
Για την διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων και εργαστηρίων θα ζητηθεί η
συνεργασία και άλλων τοπικών φορέων, και θα αξιοποιηθεί η διάθεση συμμετοχής
και προσφοράς εθελοντών.
Παράλληλα θα διερευνηθούν οι δυνατότητες συνδρομής και άλλων Φορέων,
όπως π.χ. το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, μέσω των οποίων θα καταβληθεί προσπάθεια να
καλυφθεί και ένα μέρος των σχετικών δαπανών.
Για την συμμετοχή στο σύνολο ή σε μέρος των δραστηριοτήτων θα απαιτηθεί
η συμπλήρωση μιας απλής αίτησης (είτε γραπτώς, είτε τηλεφωνικώς), και θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας, ενώ σε περιπτώσεις μεγάλης προσέλευσης τα εργαστήρια θα
επαναλαμβάνονται.
Ο Δήμος Βέροιας θα αναλάβει τα έξοδα μετακινήσεων, διαμονής και
διατροφής των εμψυχωτών που θα μετακινηθούν στη Βέροια για την υλοποίηση των
εναρκτήριων και των τελικών εκδηλώσεων του διμήνου και γενικότερα την πληρωμή
εταιρειών και φυσικών προσώπων που θα παρέχουν υπηρεσίες συγγενείς με το

περιεχόμενο των εκδηλώσεων. Επίσης αναλαμβάνει τις εκτυπώσεις των
προγραμμάτων, προσκλήσεων, αφισών που θα αναφέρονται στις δραστηριότητες
αυτές.
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας θα αναλάβει να διαθέσει τους
χώρους και τον υπάρχοντα εξοπλισμό της, το συντονισμό όλων των ενεργειών, την
επαφή με τους φορείς που θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις καθώς επίσης και τη
διοικητική στήριξη της όλης δράσης (τηλεφωνικές επικοινωνίες, σύνταξη επιστολών,
ερωτηματολογίων, αιτήσεων συμμετοχής κ.λ.π.).
Στην παρούσα φάση, και για να εκτιμηθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων
(ώστε να οργανωθούν κατάλληλα οι εκδηλώσεις και τα εργαστήρια), θα πρέπει
-. να εκφραστεί η βούληση και η διάθεση του Δήμου για την διοργάνωση
αυτών των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και εργαστηρίων, σε
συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη,
-. να προσδιοριστεί ότι τυχόν δαπάνες που θα προκύψουν και που θα αφορούν
τις παραπάνω υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο Δήμος (και που δεν θα καταστεί
δυνατόν να καλυφθούν από άλλες πηγές ή φορείς) θα βαρύνουν την με Κ.Α. 00/6434
πίστωση του Π/σμου του Δήμου έτους 2006.
-. και να εξουσιοδοτηθεί ο κ. Δήμαρχος και η Υπηρεσία του Δήμου για την
διεκπεραίωση όλων των σχετικών ενεργειών, ώστε να διοργανωθούν οι
προτεινόμενες εκδηλώσεις και να λειτουργήσουν τα αντίστοιχα εργαστήρια,
προσφέροντας σημαντικές και πρωτότυπες υπηρεσίες στους δημότες μας.Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 1-6-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2006 και στον Κ.Α. 00/6434 «Λοιπές
δαπάνες δημοσίων σχέσεων» υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.
3.- Τις διατάξεις των άρθρων 106 και 218 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με τις παρ. 3
και 4 του άρθρου 25 του Ν. 3202/03) του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη διοργάνωση θερινών Πολιτιστικών & Αθλητικών εκδηλώσεων
και τη λειτουργία Εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, κατά την
περίοδο των σχολικών διακοπών, σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική βιβλιοθήκη
Βέροιας.
Για την υλοποίηση των παραπάνω εκδηλώσεων ο Δήμος Βέροιας
αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων, διαμονής και διατροφής των εμψυχωτών που
θα μετακινηθούν στη Βέροια για την υλοποίηση των εναρκτήριων και των τελικών
εκδηλώσεων του διμήνου και γενικότερα την πληρωμή εταιρειών και φυσικών
προσώπων που θα παρέχουν υπηρεσίες συγγενείς με το περιεχόμενο των
εκδηλώσεων. Επίσης αναλαμβάνει τις εκτυπώσεις των προγραμμάτων, προσκλήσεων,
αφισών που θα αναφέρονται στις δραστηριότητες αυτές.
Β) Εγκρίνει την κάλυψη των δαπανών που θ’ απαιτηθούν για τον παραπάνω
σκοπό, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης παραπάνω υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο
Δήμος Βέροιας.
Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας και την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
για τη διεκπεραίωση όλων των σχετικών ενεργειών για τη διοργάνωση των παραπάνω
δραστηριοτήτων και τη λειτουργία των αντίστοιχων εργαστηρίων.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 294 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 15-6-2006
Ο Δήμαρχος
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