ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 5/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 134/2010
Περίληψη
Έγκριση της αριθ. 4/2009 πράξης του Ν.Π. «Σχολική
Επιτροπή
Ειδικού
Σχολείου
Βέροιας»
για
παραχώρηση-μεταβίβαση ενός λεωφορείου στον
Δήμο Βέροιας.
Σήμερα 1 Μαρτίου 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 25-2-2010 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
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
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Γ.

Aπόντες
Χατζηαθανασίου
Τρανίδης
Κάκαρης
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

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. Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης και
αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 120/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 123/2010 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Μηλιόπουλος, Α. Δελαβερίδης.
4) Κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας
διάταξης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 124/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 125/2010 απόφασης
προσήλθε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 161/2010 απόφασης
αποχώρησε η κα Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 162/2010 απόφασης προσήλθε
η κα Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 25-2-2010 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Νικολάου Μαυροκεφαλίδη, που έχει ως εξής:
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 243 του Ν.3463/06 (ΚΔΚ) «Σε κάθε
Δήμο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, που
βρίσκονται στα διοικητικά τους όρια, συνιστώνται νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου με την επωνυμία «Σχολικές Επιτροπές» οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις
του παρόντος (ΚΔΚ) και τις διατάξεις του αρ. 5 του ν. 1894/90 (ΦΕΚ 110Α΄), όπως
κάθε φορά ισχύει…».
Με την αριθ. 4/2009 πράξη της η σχολική επιτροπή «Ειδικού Σχολείου»
Δήμου Βέροιας εγκρίνει τη μεταβίβαση - παραχώρηση λεοφωρείου στο Δήμο
Βέροιας με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Να μεριμνήσει για τη νομική πλευρά του θέματος .
2. Κύριο μέλημα του Δήμου να είναι η εξυπηρέτηση του Ειδικού Σχολείου.
3. Ν’ αναλάβει ο Δήμος όλα όσα χρειάζεται το λεωφορείο για να είναι πάντα
έτοιμο και διαθέσιμο (οδηγό, συντήρηση κλπ) και
4. όταν δεν το χρειάζεται το Ειδικό Σχολείο να το χρησιμοποιεί ο Δήμος
όπου ο ίδιος κρίνει.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 240, σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 3
του άρθρου 234 του Ν.3463/06 (ΚΔΚ) «Για αποφάσεις του δ/κού συμβουλίου που
αφορούν μεταξύ άλλων και την αποδοχή κληρονομιών και δωρεών που περιέχουν
όρο, ή κληροδοσιών καθώς και τη συναρμολόγηση δανείων, απαιτείται προηγούμενη
έγκριση του δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον Γ.Γ.Π.,
αποστέλλονται μέσα σε δέκα (10) μέρες, αφότου περιήλθε στο Ν.Π. η εγκριτική
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου».
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το συμβούλιο να εγκρίνει την αριθ.
4/2009 πράξη της ανωτέρω σχολικής επιτροπής.
Επίσης έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την αριθ. 4/2009 πράξη του
Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου του Δήμου «Σχολική Επιτροπή
Ειδικού Σχολείου Βέροιας», με την οποία εγκρίθηκε η μεταβίβαση-παραχώρηση του
εν λόγω λεωφορείου στον Δήμο Βέροιας, εφόσον: α)ο Δήμος μεριμνήσει για τα
νομικά θέματα της μεταβίβασης και ενημερώσει τον δωρητή, β) κύριο μέλημα του
Δήμου θα είναι η εξυπηρέτηση, στον ίδιο βαθμό, όπως δηλαδή μέχρι σήμερα, του
Ειδικού Σχολείου Βέροιας, γ)ο Δήμος αναλάβει όλα όσα χρειάζεται το λεωφορείο για
να είναι πάντα έτοιμο και διαθέσιμο (οδηγός, συντήρηση κ.λ.π.) και δ)ο Δήμος θα
μπορεί να χρησιμοποιεί το λεωφορείο, όταν δεν το χρειάζεται το Ειδικό Σχολείο,
όπου ο ίδιος κρίνει.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Σκουμπόπουλος: Αυτό το λεωφορείο έχει άδεια στο όνομα του ειδικού
σχολείου, έτσι δεν είναι; Θα μας το παραχωρήσουν για να το χρησιμοποιούμε εμείς
με οδηγό που θα εξυπηρετεί και το ειδικό σχολείο; Δεν έχει το ειδικό σχολείο οδηγό;
Μαυροκεφαλίδης: Εμείς ζητήσαμε από το σχολείο τη δωρεάν παραχώρηση
του οχήματος. Προϋπόθεση ήταν βέβαια να έχουμε την έγκριση του αρχικού δωρητή,
δηλαδή του ιδρύματος Νιάρχου, το οποίο έχουμε θετική απάντηση, συναινεί με την
παραχώρηση. Βεβαίως η σχολική επιτροπή βάζει και κάποιες προϋποθέσεις για τη
δωρεάν παραχώρηση, οι όροι έγιναν αποδεκτοί και κινήθηκε διαδικασία να περιέλθει
στην χρήση του δήμου για να καλύπτει τις ανάγκες και του ειδικού σχολείου, όπως το
περιγράφει στο πρακτικό η σχολική επιτροπή, και βεβαίως να είναι και στη διάθεση
του Δήμου για τις υπόλοιπες ώρες.
Σκουμπόπουλος: Άρα δηλαδή μας δωρίζουν την χρήση του λεωφορείου.

Μαυροκεφαλίδης: Είναι δωρεάν παραχώρηση.
Σκουμπόπουλος: Γιατί τότε το θέμα δεν πέρασε από τη δημαρχιακή επιτροπή;
Δήμαρχος: Πέρασε από τη δημαρχιακή επιτροπή.
Σκουμπόπουλος: Πότε πέρασε; Στο εισηγητικό δεν φαίνεται πουθενά.
Μαυροκεφαλίδης: Πέρασε σήμερα το πρωί κε Σκουμπόπουλε.
Δήμαρχος: Όλες οι διαδικασίες είναι σύννομες.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την εισήγηση;
Σύμβουλοι: Ναι.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1. - Το από 25-2-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Ν. Μαυροκεφαλίδη.
2.- Την αριθ. 4/2009 πράξη του Δ.Σ. του Ν.Π. του Δήμου «Σχολική Επιτροπή Ειδικού
Σχολείου Βέροιας».
3.- Την αριθ. 128/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε η αποδοχή δωρεάς του παραπάνω λεωφορείου στον Δήμο Βέροιας.
4. - Τις διατάξεις των άρθρων 240 (παρ. 2), 234 (παρ. 3) & 243 του Ν. 3463/2006
(Κ.Δ.Κ.)
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την αριθ. 4/2009 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου του Δήμου «Σχολική Επιτροπή Ειδικού Σχολείου Βέροιας» για
μεταβίβαση-παραχώρηση του λεωφορείου που δωρήθηκε στο παραπάνω σχολείο από
το ίδρυμα «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» στον Δήμο Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 134 / 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

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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Π.
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Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 22-3-2010
Η Δήμαρχος

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

