ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 23/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 579/2009
Περίληψη
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 552/2007 απόφασης
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας «Θέση Δ.Σ. υπέρ της
παραχώρησης της χρήσης των αύλειων χώρων των σχολείων
για την εποικοδομητική απασχόληση και άθληση των
μαθητών».
Σήμερα 19 Οκτωβρίου του έτους 2009 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 15-10-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Γ. Ορφανίδης

Σ.
Ι.

Aπόντες
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Τ. Χατζηαθανασίου και
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης, Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 580/2009 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Μ. Τρανίδης, Ε. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 581/2009 απόφασης αποχώρησαν
οι κ. Π. Τσαπαρόπουλος, Ε. Σοφιανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 583/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Γ. Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Γ. Κάκαρης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 584/2009 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Κ. Συμεωνίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 585/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Π. Τσαπαρόπουλος και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Μ.
Τσιαμήτρου, Γ. Ορφανίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 586/2009 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τσιαμήτρου, Γ. Ορφανίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 587/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Γ. Κάκαρης και αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Β.
Γιαννουλάκης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 588/2009 απόφασης αποχώρησε ο
κ. Ι. Ακριβόπουλος.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 589/2009 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Γ. Κάκαρης, Γ. Ορφανίδης, Σ. Διαμαντής.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 610/2009 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Ε. Γουναράς.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 6-10-2009 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Παιδείας Νικολάου Μαυροκεφαλίδη, που έχει ως εξής:
Προκειμένου ο Δήμος να ανταποκριθεί στο αίτημα του συνόλου των
σχολικών μονάδων για την παρουσία φύλακα σε κάθε σχολικό συγκρότημα
προσάρμοσε το πρόγραμμα φύλαξης σχολικών κτιρίων. Έτσι σε κάθε σχολική
μονάδα υπηρετεί σήμερα ένας φύλακας με ωράριο που καθορίζουν οι Δ/ντές των
σχολείων και με προτεραιότητα πάντοτε στην πρωινή βάρδια για την φύλαξη των
σχολείων και των μαθητών.
Με την αριθμ. 552/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
παραχωρήθηκε η χρήση των αύλειων χώρων για την εποικοδομητική απασχόληση
και την άθληση των μαθητών κατά τις ώρες μη λειτουργίας των σχολείων, διότι
υπήρχαν σχολεία με παρουσία φυλάκων με 24ωρη φύλαξη.
Επειδή καθημερινά διαπιστώνονται παράπονα - καταγγελίες από Δ/ντές
σχολείων εκπαιδευτικούς, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και δημοτών για
πρόκληση ζημιών όπως graffiti, ρυπαρογραφήματα, θραύση υαλοπινάκων και γενικά
καταστροφές στα κτίρια από άτομα (κυρίως εξωσχολικά) κατά τις βραδινές ώρες έως
και μεταμεσονύκτιες, ζητάμε από το ΔΣ να τροποποιήσει την παραπάνω απόφασή
του σύμφωνα με τα νέα δεδομένα ως εξής:
Εκφράζει τη θέση του υπέρ της παραχώρησης της χρήσης των αύλειων
χώρων των σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βέροιας, και των υπαίθριων
αθλητικών εγκαταστάσεων αυτών, για την εποικοδομητική απασχόληση και την
άθληση των μαθητών κατά τις ώρες μη λειτουργίας των σχολείων και ειδικότερα
κατά τις ώρες 18:00 - 23:00 για τους καλοκαιρινούς μήνες και 17:00 - 21:30 κατά
τους χειμερινούς μήνες.
Ο Δήμος θα φροντίζει για την καθαριότητα των παραπάνω χώρων καθώς και
την αποκατάσταση των ζημιών που τυχόν θα προξενηθούν.
Πέραν του καθορισμένου ωραρίου κάθε παρουσία στους ανωτέρω χώρους
δύναται να ελεγχθεί από τα αρμόδια όργανα.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 6-10-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Ν. Μαυροκεφαλίδη.
2.- Την αριθ. 552/2007 απόφασή του με την οποία εκφράσθηκε η θέση του υπέρ της
παραχώρησης της χρήσης των αύλειων χώρων των σχολικών συγκροτημάτων του
Δήμου Βέροιας, που φυλάσσονται από σχολικούς φύλακες, καθώς και των υπαίθριων
αθλητικών εγκαταστάσεων αυτών, για την εποικοδομητική απασχόληση και την
άθληση των μαθητών κατά τις ώρες μη λειτουργίας των σχολείων.
3.- Ότι επειδή καθημερινά διαπιστώνονται παράπονα-καταγγελίες από Δ/ντές
σχολείων εκπαιδευτικούς, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και δημοτών για
πρόκληση ζημιών και καταστροφών στα σχολικά κτίρια από άτομα, κυρίως
εξωσχολικά, κατά τις βραδινές ώρες, έως τις μεταμεσονύκτιες, είναι αναγκαία η
τροποποίηση της παραπάνω απόφασης με σκοπό την παραχώρηση για συγκεκριμένες
ώρες των αύλειων χώρων των σχολείων για την εποικοδομητική απασχόληση και
άθληση των μαθητών
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την τροποποίηση της αρ. 552/2007 απόφασής του η οποία
διαμορφώνεται, ως εξής:
«Εκφράζει τη θέση του υπέρ της παραχώρησης της χρήσης των αύλειων χώρων των
σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βέροιας, και των υπαίθριων αθλητικών
εγκαταστάσεων αυτών, για την εποικοδομητική απασχόληση και την άθληση των
μαθητών κατά τις ώρες μη λειτουργίας των σχολείων και ειδικότερα κατά τις ώρες

από 18:00 έως 23:00 για τους καλοκαιρινούς μήνες και από 17:00 έως 21:30 κατά
τους χειμερινούς μήνες.
Ο Δήμος θα φροντίζει για την καθαριότητα των παραπάνω χώρων καθώς και
την αποκατάσταση των ζημιών που τυχόν θα προξενηθούν.
Πέραν του καθορισμένου ωραρίου κάθε παρουσία στους παραπάνω χώρους
δύναται να ελεγχθεί από τα αρμόδια όργανα.».
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 552/07 απόφασή του.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 579 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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Σ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 18/11/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Ορφανίδης

