Α ΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 13/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 421/2006
Περίληψη
Εγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για
την Εκπαίδευση, κάλυψης των σχετικών
δαπανών και αγοράς αντιτύπων βιβλίου.
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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Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Ντόβας
Ρήσσου
Χιονίδης
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Παπαστεργίου
Τσιάρας
Σοφιανίδης

Aπόντες
Χ.
Σ.
Σ.
Κ.
Γ.

Φουρνιάδης
Κρομμύδας
Μηλιόπουλος
Πουλασουχίδης
Ορφανίδης

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 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 17-8-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
1.- Όπως είναι γνωστό, κατά τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο 2006, ο Δήμος
μας, με τη συνεργασία της Δημόσιας Βιβλιοθήκης, υλοποιεί το Πρόγραμμα Θερινής
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, που περιλαμβάνει ποικίλες μορφωτικές,
ψυχαγωγικές, καλλιτεχνικές, λαογραφικές και άλλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες,
αξιοποιεί τη διάθεση προσφοράς δεκάδων εθελοντών συμπολιτών μας, και
προσελκύει (και απασχολεί δημιουργικά) εκατοντάδες παιδιά του Δημοτικού
Σχολείου και του Γυμνασίου, τα οποία περνούν τις καλοκαιρινές διακοπές τους στην
πόλη. Η πανηγυρική τελετή λήξης του Προγράμματος αυτού προτείνεται να
διοργανωθεί το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2006, στην Πλατεία Δημαρχείο, γι αυτό και
παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την παραχώρηση της Πλατείας (η
διαδικασία της εκδήλωσης, η αντιμετώπιση των σχετικών δαπανών, κ.λπ.,
προβλέπονται και καλύπτονται από την προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη της ως άνω διοργάνωσης του
Θερινού Προγράμματος, τα πλήρη απολογιστικά στοιχεία του οποίου θα
παρουσιαστούν αναλυτικά σε επόμενη Συνεδρίαση του Δ.Σ., μαζί με ολοκληρωμένη
πρόταση, για την διοργάνωση αντίστοιχου Προγράμματος το επόμενο έτος).
2.- Την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2006 προτείνεται να διοργανωθεί μια άλλη
εκδήλωση, που θα συνδέει τη λήξη του Θερινού Προγράμματος με την έναρξη του
νέου Σχολικού Έτους, και συγκεκριμένα, προτείνεται να διοργανωθεί, με τη
συνεργασία του Δήμου και της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων, η
τελετή της απονομής των βεβαιώσεων συμμετοχής στους συμπολίτες, που
παρακολούθησαν τα «μαθήματα» της Σχολής Γονέων, κατά την περίοδο 2005-2006
(περίπου 150 συμμετοχές). Παράλληλα, μ’ αυτή την εκδήλωση, που θα αναδείξει και
θα προβάλλει το έργο της Σχολής Γονέων, και που θα λειτουργήσει και ως
πρόσκληση για τους άλλους Γονείς & Κηδεμόνες, για την συμμετοχή και
παρακολούθηση των «μαθημάτων» της νέας περιόδου 2006-2007, προτείνεται να
διοργανωθεί και η παρουσίαση ενός νέου βιβλίου (που κυκλοφόρησε, από τις
εκδόσεις Σοκόλη-Κουλεδάκη, μόλις τον Ιούλιο 2006, και που έχει ιδιαίτερη
επικαιρότητα και ενδιαφέρον για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πρόκειται για το βιβλίο των L. M. Rossi (ψυχολόγου,
Καθηγητή Εγκληματολογίας και Ομαδικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Φερράρας, ειδικευμένου σε θέματα παιδικής
παραβατικότητας), Γ. Ι. Πεπόνη (ψυχολόγου, ερευνητή στο Τμήμα Εγκληματολογίας
– Ψυχοπαθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Φερράρας), & Γ. Ν.
Κορμά (ιατρού, ειδικευμένου στην Παιδαγωγική της Επικοινωνίας, συνεργάτη της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Φερράρας και του ΚΕΠΥΕ του
Πανεπιστημίου Αθηνών), με τίτλο: «Σύγχρονος Ιατρικός & Ψυχολογικός Οδηγός για
Παιδιά και Εφήβους». Το βιβλίο, που το προλογίζει ο Υπουργός Υγείας &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δ. Αβραμόπουλος, πραγματεύεται πληθώρα θεμάτων,
όπως η σχολική βία, οι παιδικές φοβίες, και η υπερπροστατευτικότητα των γονιών, η
νυκτερινή ενούρηση, η ψυχογενής ανορεξία, η βουλιμία, η κατάθλιψη, καθώς και τον
κρίσιμο τομέα της υπερκινητικότητας, της δερεύνησης των αιτίων της, τη διάγνωση
και την αντιμετώπισή της). Η παρουσίαση του βιβλίου, σε συνδυασμό με την
απονομή των βεβαιώσεων της Σχολής Γονέων, μπορεί να αποτελέσει την εναρκτήρια
εκδήλωση της νέας σχολικής περιόδου, και να συνοδευτεί με την χορήγηση ενός
αντιτύπου του βιβλίου σε κάθε Σχολική Βιβλιοθήκη του Δήμου μας, γι αυτό και
προτείνεται να εγκριθεί από το Δ.Σ. (α) η διοργάνωση της τελετής απονομής των
βεβαιώσεων, της οποίας οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν την με Κ.Α. 00/6434
πίστωση του π/σμου του Δήμου έτους 2006, και (β) η διοργάνωση της παρουσίασης

του ως άνω βιβλίου, που θα γίνει στο πλαίσιο της απονομής των βεβαιώσεων, και η
προμήθεια ενός αριθμού αντιτύπων του, που θα δοθούν από τον Δήμο στις Σχολικές
Βιβλιοθήκες, και που θα διενεργηθεί σε βάρος της με Κ.Α. 0016434001 πίστωσης
του π/σμου του Δήμου έτους 2006. Εφόσον καταστεί δυνατή (όπως ελπίζεται) η
προσέλευση ενός εκ των συγγραφέων στην ως άνω παρουσίαση, θα καταβληθεί
προσπάθεια και για την διοργάνωση, την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου. ενός
(προαιρετικού) «εργαστηρίου» (με θέμα, π.χ., την διάγνωση και αντιμετώπιση των
προβλημάτων των υπερκινητικών παιδιών, κ.λπ.), στην Αίθουσα της Βιβλιοθήκης,
στο οποίο με τον συντονισμό του συγγραφέα, θα συμμετάσχουν όσοι και όποιοι
εκπαιδευτικοί ή / και γονείς θα έχουν εκφράσει σχετικό ενδιαφέρον, ώστε η έναρξη
του νέου σχολικού έτους (11 Σεπτεμβρίου) να συμπέσει με την διοργάνωση μιας
εκδήλωσης πολύ πρακτικής και με άμεση χρησιμότητα για την καθημερινή σχολική
λειτουργία.
3.- Οι εκδηλώσεις για την Εκπαίδευση προτείνεται να κορυφωθούν με την
τέλεση των εγκαινίων του «Μουσείου Εκπαίδευσης» το βράδυ της Τρίτης 12
Σεπτεμβρίου 2006 (στον χώρο του Πανεπιστημίου, στο πρώην Στρατόπεδο της Αγίας
Βαρβάρας), όπου, αμέσως μετά από τα εγκαίνια και την παρουσίαση των εκθεμάτων
του Μουσείου, θα δοθεί στον υπαίθριο χώρο συναυλία, με τον Λουδοβίκο των
Ανωγείων, με ελεύθερη προσέλευση του κοινού, ενταγμένη στο πλαίσιο των
πολιτιστικών εκδηλώσεων «Βεροιέων Πολιτεία».
Από την διοργάνωση των
εγκαινίων του «Μουσείου Εκπαίδευσης» δεν προκύπτουν δαπάνες, σε βάρος του
δημοτικού προϋπολογισμού, γιατί αυτές αντιμετωπίζονται από το οικείο δημοτικό
νομικό πρόσωπο, ενώ και για όλες τις άλλες δαπάνες, που αναφέρονται πιο πάνω, με
την παρούσα απόφαση παρέχεται μόνον η κατ αρχήν έγκριση για την
πραγματοποίησή τους (εφόσον και όταν πραγματοποιηθούν θα τεθούν συγκεκριμένα
προς έγκριση, σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ., συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα
παραστατικά).
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Το βιβλίο περίπου κοστίζει € 11,50 χωρίς Φ.Π.Α. και προτείνω να
αγοράσουμε 150 αντίτυπα.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 17-8-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την αριθ. 294/2006 προγενέστερη απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η
διοργάνωση θερινών Πολιτιστικών & Αθλητικών εκδηλώσεων και η λειτουργία
Εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, κατά την περίοδο των σχολικών
διακοπών, σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική βιβλιοθήκη Βέροιας.
3.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2006 και στους Κ.Α. 00/6434 «Λοιπές
δαπάνες δημοσίων σχέσεων» και 00/6434.001 «Εκδοση - αγορά βιβλίων» υπάρχουν
γραμμένες σχετικές πιστώσεις.
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη διοργάνωση των παρακάτω εκδηλώσεων για την Εκπαίδευση,
ως εξής:
1.- Πανηγυρικής τελετής λήξης του προγράμματος Θερινής Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών, στις 9 Σεπτεμβρίου 2006, στην πλατεία Δημαρχείου.
2.- Τελετής απονομής των βεβαιώσεων συμμετοχής στους συμπολίτες που
παρακολούθησαν τα μαθήματα της Σχολής Γονέων κατά την περίοδο 2005 – 2006 σε
συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς και της
παρουσίασης του παραπάνω βιβλίου των συγγραφέων L.M. Rossi - Γ.Ι. Πεπόνη &
Γ.Ν. Κορμά στις 10 Σεπτεμβρίου 2006.

4.- Δημιουργίας ενός «εργαστηρίου» από τους παραπάνω συγγραφείς, σχετικά με τη
διάγνωση και αντιμετώπιση των προβλημάτων των υπερκινητικών παιδιών κ.λ.π., με
τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και γονέων, στις 11 Σεπτεμβρίου 2006, στην αίθουσα
της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας.
5.- Τελετής εγκαινίων του «Μουσείου Εκπαίδευσης Βέροιας» στις 12 Σεπτεμβρίου
2006 στον χώρο της Πανεπιστημιακής Σχολής, παρουσίασης των εκθεμάτων του
Μουσείου και μουσικής εκδήλωσης-συναυλίας στο πλαίσιο των πολιτιστικών
εκδηλώσεων «Βεροιέων Πολιτεία».
Β) Εγκρίνει την κάλυψη της δαπάνης που θ’ απαιτηθεί για τη διοργάνωση
των παραπάνω εκδηλώσεων σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 00/6434 «Λοιπές
δαπάνες δημοσίων σχέσεων» του προϋπ/σμού του Δήμου έτους 2006.
Γ) Εγκρίνει την αγορά εκατόν πενήντα (150) αντιτύπων του βιβλίου με τίτλο
«Σύγχρονος Ιατρικός & Ψυχολογικός Οδηγός για Παιδιά και Εφήβους» των
συγγραφέων L.M. Rossi - Γ.Ι. Πεπόνη & Γ.Ν. Κορμά, από την εκδοτική εταιρεία «Α.
ΣΟΚΟΛΗ-Θ. ΚΟΥΛΕΔΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», προκειμένου να διατεθούν στις σχολικές
βιβλιοθήκες του Δήμου Βέροιας.
Δ) Ψηφίζει ποσό € 1.802,70 (150,00 αντίτυπα Χ € 15,00 και συνολική
έκπτωση 23,33% Χ 4,5 ΦΠΑ) σε βάρος της πίστωσης με ΚΑ 00/6434.001 και τίτλο
«Έκδοση-Αγορά βιβλίων» του προϋπ/σμού του Δήμου έτους 2006 για να διατεθεί
στην εταιρεία «Α. ΣΟΚΟΛΗ-Θ. ΚΟΥΛΕΔΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για τον παραπάνω
σκοπό.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 421 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Δημούλα
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Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Ντόβας
Ρήσσου

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 28-8-2006
Ο Δήμαρχος
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Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Παπαστεργίου
Τσιάρας
Σοφιανίδης

