ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 14/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 385/2010
Περίληψη
Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης &
παραχώρησης της χρήσης του ισογείου χώρου του
Δημαρχείου για την πραγματοποίηση έκθεσης
ζωγραφικής στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΙΣΤ΄
ΠΑΥΛΕΙΑ».

Σήμερα 7 Ιουνίου του έτους 2010 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 3-6-2010 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 22 μέλη.
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Παρόντες
Δάσκαλος
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Τσαπαρόπουλος
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Παπαστεργίου
Κάκαρης
Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Ορφανίδης

Μ.
Τ.
Σ.
Ι.
Ι.

Aπόντες
Σουμελίδης
Χατζηαθανασίου
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Καλαϊτζίδης

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

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος,
Π. Παυλίδης, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Μ. Τρανίδης, Ι. Ταρασίδης και αποχώρησε ο κ. Χ.
Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης και
αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης. Ε. Γουναράς, Γ. Ορφανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 355/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Ε.
Γουναράς.
4) Κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Π.
Τσαπαρόπουλος.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 356/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 357/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
7) Κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης
και αποχώρησε ο κ. ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 370/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Παυλίδης, Μ.
Σακαλής.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 372/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Παυλίδης και αποχώρησε
ο Α. Δελαβερίδης.
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 374/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 376/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Τσιάρας, Β.
Γιαννουλάκης.
12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 377/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Τσιάρας και αποχώρησε
ο κ. Γ. Κάκαρης.
13) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 379/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Κάκαρης και αποχώρησε
ο κ. Κ. Συμεωνίδης.
14) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 383/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
15) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 394/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
16) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 397/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 25° θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 12-5-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου, που έχει ως
εξής:
Η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας Ναούσης & Καμπανίας μας ενημερώνει ότι
διοργανώνει στην πόλη μας τις ετήσιες εκδηλώσεις ΙΣΤ΄ ΠΑΥΛΕΙΑ προς τιμή του
Αγίου Αποστόλου Παύλου, εκδηλώσεις που θα καλύπτουν ολόκληρο το μήνα Ιούνιο
και ζητά από το Δήμο μας την κάλυψη της δαπάνης ενός γεύματος των
συμμετεχόντων στο Διεθνές επιστημονικό συνέδριο που διοργανώνει στο πλαίσιο των
παραπάνω εκδηλώσεων.
Επίσης με το από 8-3-10 έγγραφό του ο Αγιογράφος Ιωάννης Ν.
Μαστερόπουλος ζητά από το Δήμο μας να του παραχωρήσει την χρήση του ισογείου
χώρου του Δημαρχείου για τις ανάγκες διοργάνωσης έκθεσης πινάκων με θέμα το
Άγιο Όρος, ενταγμένης στο γενικότερο πλαίσιο των παραπάνω εκδηλώσεων, από
22/6 και μέχρι 4/7/2010.
Με τις διατάξεις
Α) της παρ. 3 του άρθρο 158 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων» προβλέπεται ότι ΄΄ Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους
κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορούν να
διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 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 ή η
Κοινότητα, εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την
προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και
πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του,
β) όμοιες εκδηλώσεις που
οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα γ) Τιμητικές
διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων,
τα οποία συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και
πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς και οι
συνεπαγόμενες δαπάνες δημοσίων σχέσεων δ) Την τουριστική προβολή, με κάθε
πρόσφορο μέσο, του Δήμου ή της Κοινότητας ε)Έκτακτες επιχορηγήσεις σε νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου ή της Κοινότητας ΄΄.
Β) των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 185 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» προβλέπεται ότι : « 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.
Γ) Ομοίως με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται
να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν
αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά
συμφέροντα ».
Στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους και στον K.A. 00 / 6434-001
΄΄ Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΄΄ υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση ύψους €
40.000,00 με σημερινό υπόλοιπο € 20.000,00

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει για την έγκριση ή μη
Α) της συνδιοργάνωσης του Δήμου Βέροιας με την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας
Ναούσης & Καμπανίας εκδήλωσης στο πλαίσιο των ετήσιων εκδηλώσεων ΙΣΤ΄
ΠΑΥΛΕΙΑ που θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο του 2010, καλύπτοντας της
δαπάνης ενός γεύματος των συμμετεχόντων στο Διεθνές επιστημονικό συνέδριο που
διοργανώνει στο πλαίσιο των παραπάνω εκδηλώσεων ψηφίζοντας τις σχετικές
πιστώσεις σε βάρος του Κ.Α. 00 / 6434-001
΄΄ Λοιπές δαπάνες δημοσίων
σχέσεων ΄΄ του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους
Β) της παραχώρησης χρήσης του ισογείου χώρου του Δημαρχείου στον
Αγιογράφο Ιωάννη Ν. Μαστερόπουλο, για τις ανάγκες διοργάνωσης, έκθεσης
πινάκων με θέμα το Άγιο Όρος, από 22/6 και μέχρι 4/7/2010, έκθεση που εντάσσεται
στο γενικότερο πλαίσιο των εκδηλώσεων « Παύλεια 2010» που διοργανώνει η Ιερά
Μητρόπολη Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Πρόκειται για τη συνδιοργάνωση που γίνεται κάθε χρόνο με την Ιερά
Μητρόπολη για τα Παύλεια και προτείνω την κάλυψη μέρους της δαπάνης μέχρι του ποσού
των € 2.000,00.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την εισήγηση και πρόταση της Δημάρχου.
2.- Το από 7-6-2010 έγγραφο της Ι.Μ. Βεροίας Ναούσης & Καμπανίας.
3.- Την από 8-3-2010 αίτηση του αγιογράφου Ιωάννη Μαστερόπουλου.
4.- Τις διατάξεις των άρθρων 158 & 185 (παρ. 1 & 2) του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) καθώς και
των άρθρων 272 & 286 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση του Δήμου Βέροιας με την Ιερά Μητρόπολη
Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας εκδήλωσης στο πλαίσιο των ετήσιων εκδηλώσεων
«ΙΣΤ΄ ΠΑΥΛΕΙΑ» που θα πραγματοποιηθούν τον μήνα Ιούνιο 2010 στη Βέροια.
Β) Καθορίζει το ποσό συμμετοχής του, για την κάλυψη μέρους των εξόδων
της παραπάνω εκδήλωσης, μέχρι του ποσού των € 2.000,00.
Γ) Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ισογείου χώρου του
Δημαρχείου στον Ιωάννη Μαστερόπουλο κατά το χρονικό διάστημα από 22-6-2010
έως 4-7-2010, για την πραγματοποίηση έκθεσης ζωγραφικής με θέμα το Άγιο Όρος, στο
πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΙΣΤ΄ ΠΑΥΛΕΙΑ».

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 385 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
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-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 25- 6 -2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
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