Α ΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 13/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 414/2006
Περίληψη
Εγκριση παραχώρησης της χρήσης των δημ. χώρων της
Πλ Δημαρχείου και της Πλ. Εληάς στο Σύλλογο Γονιών
Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια, «ΦΛΟΓΑ» για
την πραγματοποίηση εκδηλώσεων και κάλυψη μέρους
της δαπάνης που θ’ απαιτηθεί.
Σήμερα 21 Αυγούστου 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 17-8-2006 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 26 μέλη.
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Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθε ο κ. Ν. Κεχαγιόγλου και αποχώρησε ο κ. Μ.
Γαβρίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 412/2006 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Κ. Χιονίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 415/2006 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Α. Γκαμπέσης, Η.
Σοφιανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 419/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Η. Σοφιανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 423/2006 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης, Α. Τσιάρας.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 424/2006 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Α. Τσιάρας και αποχώρησε
ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 431/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 432/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 433/2006 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Τροχόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 3° θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 17-8-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου, που έχει ως
εξής:
Με το από 8-8-2006 έγγραφό του ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών με
νεοπλασματική ασθένεια η «ΦΛΟΓΑ», μας ενημερώνει ότι στο πλαίσιο των δράσεών
του για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια
και την ενημέρωση του κοινού σε θέματα παιδικού καρκίνου, προτίθεται να
διοργανώσει στις 13 Σεπτεμβρίου στη Βέροια εθελοντική αιμοδοσία με κινητή
μονάδα του Νοσοκομείου Βέροιας στην Πλατεία Δημαρχείου και ενημερωτική
εκδήλωση στην Πλατεία Εληάς το απόγευμα της ίδιας ημέρας.
Για την πραγματοποίηση των παραπάνω εκδηλώσεων ζητά από τον Δήμο μας
την παραχώρηση της χρήσης των εν λόγω δημοτικών χώρων καθώς και τη
συνεργασία και οικονομική στήριξη του Δήμου για το σχετικό έντυπο υλικό που θα
χρειαστεί καθώς και για την παράθεση μπουφέ για τους συμμετέχοντες και ακροατές
της παραπάνω ενημερωτικής εκδήλωσης.
Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρο 218 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.), όπως
αυτή αντικαταστάθηκε με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 25 του Ν. 3202/03
προβλέπεται ότι ΄΄Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς
του προϋπολογισμού του Δήμου μπορούν να διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών και που αφορούν : α) εθνικές ή τοπικές γιορτές
ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές εκδηλώσεις που τις
οργανώνει ο Δήμος εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται
με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών
και πνευματικών ενδιαφερόντων των δημοτών του, β) όμοιες εκδηλώσεις που
οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος γ) «απονομή τιμητικών διακρίσεων,
αναμνηστικών δώρων και φιλοξενία προσωπικοτήτων και αντιπροσωπειών εσωτερικού
ή εξωτερικού, δ) Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία φυσικών
προσώπων, τα οποία συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο στην κοινωνική οικονομική και
πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου.΄΄
Επίσης με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 247 του Π.Δ.
410/95 (Δ.Κ.Κ.) «1. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται να
παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο δημόσιο ή σε νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η
παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει
έχουν εκλείψει.2. Επίσης, με την ίδια διαδικασία, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η
χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνον
δραστηριότητα που είναι κοινοφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα».
Με την 392/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας προβλέπεται
ότι: «Επιτρέπεται η χρήση της πλατείας Δημαρχείου για διάφορες εκδηλώσεις του
Δήμου και για πολιτιστικές και εικαστικές εκδηλώσεις των πολιτιστικών συλλόγων,
φορέων και σχολείων».
Στον K.A. 00/6434 ΄΄ Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΄΄ υπάρχει γραμμένη
σχετική πίστωση ύψους € 60.000,00.
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 17-8-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Το από 8-8-2006 έγγραφο του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια, η
«ΦΛΟΓΑ».
3.- Την αριθ. 392/2003 απόφασή του, με την οποία καθορίσθηκε η χρήση της Πλ.
Δημαρχείου.
4.- Την πρόταση του Δημάρχου.

5.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2006 και στον Κ.Α. 00/6434 «Λοιπές
δαπάνες δημοσίων σχέσεων» υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.
6.- Τις διατάξεις των άρθρων 106, 218 & 247 (παρ. 1 & 2) του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των παρακάτω δημοτικών
χώρων στο σύλλογο Γονιών Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια, «ΦΛΟΓΑ» για την
πραγματοποίηση εκδηλώσεων στο πλαίσιο των δράσεών του για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια και την ενημέρωση του κοινού
σε θέματα παιδικού καρκίνου, ως εξής:
- Της Πλατείας Δημαρχείου, κατά τις πρωινές ώρες της 13 Σεπτεμβρίου, για τη
διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας με κινητή μονάδα του Νοσοκομείου Βέροιας.
- Της Πλατείας Εληάς, κατά τις απογευματινής ώρες της ίδιας ημέρας, για τη
διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης για θέματα παιδικού καρκίνου από
εξειδικευμένους επιστήμονες.
Β) Εγκρίνει την κάλυψη μέρους της δαπάνης που θ’ απαιτηθεί για την
διοργάνωση των παραπάνω εκδηλώσεων, μέχρι του ποσού των € 1.000,00.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 414 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 24-8-2006
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου
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