ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 28/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 608/2001
Περίληψη
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην
Πανελλήνια προσπάθεια ενημέρωσης του
Συλλόγου «Το χαμόγελο του παιδιού».
Σήμερα 5 Νοεμβρίου του έτους 2001 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 1-11-2001 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 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27 μέλη.
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Παρόντες Δημαρχιακοί
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Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
--------

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
611/2001 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Κεσίδης, Π.
Αγαθαγγελίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 615/2001
απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 617/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ. κ. Κ. Κόλβατζης,
Α. Κεσίδης, Χ. Γεωργιάδης, Γ. Μανακούλης.
4) Κατά την ψηφοφορία της υπ’ αριθ. 618/2001
απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Κεσίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 619/2001
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Κόλβατζης, Γ.
Μανακούλης και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Γαβρίδης, Α.
Κεσίδης, Β. Γιαννουλάκης, Ε. Σοφιανίδης, Π.
Αγαθαγγελίδης.

Στη συνέχεια αφού συναίνεσε ο Δήμαρχος και δέχθηκε το συμβούλιο να
συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην
ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 31-10-01 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι το Χαμόγελο του Παιδιού ξεκινά μία μεγάλη Πανελλήνια
προσπάθεια που στόχο έχει να ενημερώσει όλους και κυρίως τα παιδιά για τα
δικαιώματά τους και να βρει πρακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση των κάθε λογής
προβλημάτων που τα απειλούν.
Η προσπάθεια αυτή στοχεύει να κινητοποιήσει τις τοπικές αρχές τους γονείς , τα
παιδιά και τους νέους κάθε περιοχής. Θα έχει την μορφή ποδηλατικού Μαραθωνίου που
θα διασχίσει όλη την ηπειρωτική Ελλάδα από Καστανιές μέχρι την Αρχαία Ολυμπία.
Η ομάδα του Συλλόγου θα αποτελείται από δέκα περίπου άτομα (πέντε
ποδηλάτες-ολυμπιονίκες πρωταθλητές, μία κινητή ιατρική μονάδα που θα συνοδεύει
την αποστολή, ένα φορτηγό για την συγκέντρωση των ειδών υποστήριξης των παιδιών
καθώς και δύο άτομα του συλλόγου). Σε όλη την διάρκεια θα έχει την υποστήριξη των
ΜΜΕ και ένα τηλεοπτικό συνεργείο θα συνοδεύει την ομάδα για να καλύπτει όλες τις
στιγμές του οδοιπορικού.
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για
την συμμετοχή του Δήμου μας στην παραπάνω δράση και να εγκρίνει το σχέδιο δράσης
του Δήμου μας.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1.-Σε συνεργασία με την Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση να τοποθετηθούν
κάλπες στα σχολεία της πόλης μας (τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την άφιξη της
ομάδας στην πόλη μας) για συγκέντρωση χρημάτων από τους μαθητές.
2.-Σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη να διαβαστεί εγκύκλιος μετά το
πέρας της λειτουργίας για συγκέντρωση χρημάτων από τους πιστούς για τον παραπάνω
σκοπό.
3.-Συνεργασία με τα ΜΜΕ για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.
4.-Συνεργασία με τους φορείς της πόλης μας για συλλογή τροφίμων ή
χρημάτων.
5.-Συνεργασία με πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους για διοργάνωση
ποδηλατοδρομίας κατά την ημέρα άφιξης της ομάδας.
6.-Πραγματοποίηση εκδήλωσης στην Στέγη Γραμμάτων και τεχνών με ομιλία
ενημερωτική για την δράση του Συλλόγου και την συμμετοχή της παιδικής χορωδίας
της Στέγης. Στην παραπάνω εκδήλωση θα γίνει η παράδοση του χρηματικού ποσού που
θα συγκεντρωθεί.
Επίσης να εγκρίνει την φιλοξενία της ομάδας που αποτελείται από 10 άτομα (η
φιλοξενία περιλαμβάνει διατροφή και μία διανυκτέρευση).
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 31-10-01 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Το σχέδιο δράσης του Δήμου.
3.- Τις διατάξεις των άρθρων 97, 106, 108 και 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) .
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.

Β) Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στην Πανελλήνια προσπάθεια
ενημέρωσης του Συλλόγου των παιδιών στην Ελλάδα και στην Κύπρο «Το χαμόγελο
του παιδιού» για την αντιμετώπιση των κάθε λογής προβλημάτων που απειλούν τα
παιδιά.
Γ) Εγκρίνει το σχέδιο δράσης του Δήμου, για τον παραπάνω σκοπό, που έχει ως
εξής:
1.-Σε συνεργασία με την Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση να τοποθετηθούν κάλπες στα
σχολεία της πόλης μας (τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την άφιξη της ομάδας στην
πόλη μας) για συγκέντρωση χρημάτων από τους μαθητές.
2.-Σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη να διαβαστεί εγκύκλιος μετά το
πέρας της λειτουργίας για συγκέντρωση χρημάτων από τους πιστούς για τον παραπάνω
σκοπό.
3.-Συνεργασία με τα ΜΜΕ για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.
4.-Συνεργασία με τους φορείς της πόλης μας για συλλογή τροφίμων ή
χρημάτων.
5.-Συνεργασία με πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους για διοργάνωση
ποδηλατοδρομίας κατά την ημέρα άφιξης της ομάδας.
6.-Πραγματοποίηση εκδήλωσης στην Στέγη Γραμμάτων και τεχνών με ομιλία
ενημερωτική για την δράση του Συλλόγου και την συμμετοχή της παιδικής χορωδίας
της Στέγης. Στην παραπάνω εκδήλωση θα γίνει η παράδοση του χρηματικού ποσού που
θα συγκεντρωθεί.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 608/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 6-12-2001
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