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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 24/2015 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 610/2015
Περίληψη
Έγκριση α) συμμετοχής του Δήμου στην αστική μη κερδοσκοπική
εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ» και
διακριτικό τίτλο «ΟΙ ΛΙΜΝΕΣ», β) αποδοχής σκοπού, όρων
λειτουργίας και καταστατικού της, γ) ορισμού εκπροσώπου με τον
αναπληρωτή του στη Γ.Σ., δ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου, ε)
μετακίνησης κι εξόδων μετάβασης εκπροσώπου του Δήμου στην
Γ.Σ. και στ) δαπανών και διάθεσης των σχετικών πιστώσεων.
Σήμερα 26 Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 22-10-2015 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους
Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών
Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, 10)Σ.Διαμάντης,
11)Γ.Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης, 13)Π.Τσαπαρόπουλος, 14)
Β.Λυκοστράτης, 15) Γ. Κάκαρης, 16)Μ. Παπαϊωάννου, 17)Ι.Χειμώνας,
18)Λ.Ακριβόπουλος, 19)Σ.Ασλάνογλου, 20)Γ.Ορφανίδης,
21)Ε.Ιακωβίδου, 22) Χ. Γαϊτάνου, 23) Ν. Μαυροκεφαλίδης,
24)Α.Σιακαβάρας, 25)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 25)Ι.Κυρατλίδης,
27)Ζ.Πατσίκας, 28)Α. Καγκελίδης, 29)Γ.Γουλτίδης, 30)Ι.Παπαγιάννης,
31)Η.Τσιφλίδης, 32)Σ.Ελευθεριάδου, 33)Ν.Μπέκης,
34)Α.Αποστολόπουλος, 35)Α.Μαρκούλης, 36)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Θ.Τέτος, Μ. Σουμελίδης,
Ν.Τσιαμήτρος, Π.Παπαδίνα,
Σ.Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Χ.Σταφυλίδου, Ι.Σιδηρόπουλος, Ι.Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α.
Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Χ.
Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.
Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε η κ.Σ.Ελευθεριάδου
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 601/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ζ.Πατσίκας, Ν.Μωυσιάδης, Γ.Κάκαρης
3) Κατά τη διάρκεια των επί μέρους ψηφοφοριών της υπ’ αριθ. 602/2015 απόφασης αποχώρησαν Α.Αποστολόπουλος,
Ν.Μπέκης κι επανήλθαν οι κ.κ. Α.Αποστολόπουλος, Ζ.Πατσίκας, Ν.Μωυσιάδης, Γ.Κάκαρης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 603/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Β.Λυκοστράτης, Γ.Ορφανίδης και προσήλθε ο κ.
Ν.Μπέκης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 604/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Καγκελίδης, Κ.Καραπαναγιωτίδης, Ι.Χειμώνας
και προσήλθαν οι κ.κ. Β.Λυκοστράτης, Γ.Ορφανίδης
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 606/2015 απόφασης προσήλθε ο κ.Ι.Χειμώνας
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 607/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μαυροκεφαλίδης, Γ.Κάκαρης,
Π.Τσαπαρόπουλος, Ν.Ασλάνογλου.
8) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Μαρκούλης,
Γ.Μελιόπουλος, Γ.Ορφανίδης, Ε.Ιακωβίδου.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 610/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α.Μαρκούλης, Γ.Μελιόπουλος
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 614/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ.Θ.Αγγελίνας
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 615/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Γ.Γουλτίδης, Γ.Σοφιανίδης
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 620/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Παπαγιάννης, Η.Τσιφλίδης, Α.Μαρκούλης.
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 8 θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 22-10-2015 εισηγητικό σημείωμα του Αναπληρωτή Δημάρχου Αθανασίου
Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής:
Το «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες» είναι αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που
συστάθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2012 από τους Δήμους: Αγράφων, Αγρινίου, Αργιθέας, Δωρίδος,
Θηβαίων, Καρδίτσας, Λίμνης Πλαστήρα, Μαραθώνος, Ναυπακτίας, Ορχομενού, Σοφάδων καθώς
και από τους Δήμους Λάρνακας και Παραλιμνίου και των Κοινοτήτων Αλάσσας και Βορόκληνης
της Κύπρου.
Το κοινό στοιχείο των Δήμων και Κοινοτήτων που συμμετέχουν στο Δίκτυο είναι η
ύπαρξη φυσικών ή τεχνητών λιμνών στις περιοχές τους, με γνώμονα τον κεντρικό ρόλο που αυτές
διαδραματίζουν στο φυσικό περιβάλλον του κάθε Δήμου όπως επίσης και στις αντίστοιχες
οικονομίες τους.
Οι βασικοί στόχοι του Δικτύου είναι:
 Η ορθή περιβαλλοντική διαχείριση λιμνών και περιβάλλοντος χώρου σε σχέση με το
φυσικό δομημένο και ανθρώπινο περιβάλλον
 Η ένταξη σε Ευρωπαϊκά προγράμματα
 Η δημιουργία Ευρωπαϊκού Χάρτη Λιμνών
 Η Έρευνα- Εκπαίδευση/Τηλεεκπαίδευση Πολιτών και Φορέων για την ποιότητα και
τη χρήση των Υδάτινων Πόρων
 Η Πράσινη Ανάπτυξη
 Η ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής συνείδησης
 Η καθιέρωση Βραβείου Ορθής Διαχείρισης Λιμνών
Ο σκοπός, οι επιμέρους στόχοι καθώς και οι όροι λειτουργίας της Αστικής Εταιρίας μη
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα περιγράφονται αναλυτικά στο Καταστατικό Συστάσεως της εταιρίας
το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα.
Σύμφωνα με α) τις διατάξεις των άρθρων 219 παρ. Ιβ’. 3 και 267 του ν.3463/2006
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», β) τις διατάξεις του άρθρου 101 του ν.
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», γ) τις διατάξεις του άρθρου 741 του «Αστικού Κώδικα», ο Δήμος
Βέροιας ως Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε δίκτυα με εταιρική δομή, εν
προκειμένω σε εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2685/99 στους μετακινούμενους εκτός
έδρας με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.
αναγνωρίζονται α) δαπάνες οδοιπορικών εξόδων (αντίτιμο εισιτηρίων συγκοινωνιακών μέσων ή
δαπάνη χρήσης ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου ή μισθωμένου οχήματος), β) έξοδα
διανυκτέρευσης (για τις δαπάνες καταλύματος) γ) ημερήσια αποζημίωση (για την κάλυψη
έκτακτων εξόδων), δ) έξοδα μετάθεσης, τοποθέτησης, απόσπασης και ε) έξοδα αποχωρούντων
από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης (για τη μετάβαση τους στον τόπο της μόνιμης κατοικίας
τους).
Για τις μετακινήσεις στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ:
α) Τα οδοιπορικά έξοδα στο αντίτιμο των εισιτηρίων των συγκοινωνιακών μέσων που
καταβάλλουν οι μετακινούμενοι ή τη χιλιομετρική αποζημίωση όταν μετακινούνται με Ι.Χ.
αυτοκίνητο, του οποίου η χρήση από υπαλλήλους επιτρέπεται ύστερα από έγκριση του αρμοδίου
προς διορισμό οργάνου, για μετακινήσεις εκτός έδρας, εντός νομού ή περιφέρειας, καθώς και για
μετακινήσεις εκτός έδρας, εκτός νομού ή περιφέρειας (όταν η μετάβαση γίνει διαδοχικά σε
περισσότερες από μία περιοχές) ή σε νησί ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις για την αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών. Η χιλιομετρική αποζημίωση καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Μεταφορών - Επικοινωνιών (άρθρα 6, 7 και 3 του πιο πάνω νόμου). Με την
αρ. 2/56533/0022/10-10-2006 κοινή ως άνω υπουργική απόφαση καθορίστηκε η χιλιομετρική
αποζημίωση για μετακίνηση με Ι.Χ. αυτοκίνητο σε 0,15 € το χιλιόμετρο.
β) Η δαπάνη διανυκτέρευσης συνίσταται στο ποσό που καταβάλλουν οι μετακινούμενοι σε
κάθε τύπο ξενοδοχειακής μονάδας με ανώτατο όριο για τους Δημάρχους, Αντιδημάρχους και
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Ειδικούς Συνεργάτες Δήμων πληθυσμού κάτω των 300.000 κατοίκων τα € 52,82 (18.000 δρχ.),
για τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους νομικούς συμβούλους-δικηγόρους του Δήμου και τους
ιδιώτες τα € 44,02 (15.000 δρχ.), και για τους λοιπούς (υπάλληλοι κ.λ.π.) € 35,22 (12.000 δρχ.)
για κάθε διανυκτέρευση, ποσό που προσαυξάνεται κατά 20% για τη θερινή περίοδο ΙουλίουΣεπτεμβρίου (παρ.3 του αρθρ.8 του πιο πάνω νόμου). Η διανυκτέρευση επιτρέπεται, όταν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.2 του αρθρ. 8 του πιο πάνω νόμου.
γ) Η ημερήσια αποζημίωση συνίσταται στο ποσό που καταβάλλεται για την κάλυψη
έκτακτων εξόδων οριζόμενη σε € 29,35 (10.000 δρχ.) - ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του
μετακινούμενου – καταβαλλόμενη ολόκληρη για όλες τις ημέρες (όταν οι μετακινούμενοι
διανυκτερεύουν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του αρθρ. 8 του πιο πάνω νόμου ή όταν οι δαπάνες
διανυκτέρευσης και μόνο αυτές καλύπτονται από το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.), στο ήμισυ
(1/2) όταν οι μετακινούμενοι καλύπτονται από ημιδιατροφή και στο ένα τρίτο (1/3) για την
ημέρα επιστροφής μετά από διανυκτέρευση ή όταν η μετακίνηση γίνει αυθημερόν σε απόσταση
άνω των 40 χιλιομέτρων ή 10 ναυτικών μιλίων ή από νησί σε νησί άνω των 5 ναυτικών μιλίων
(αρθρ.9 του πιο πάνω νόμου).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 140 του N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/08-06-2006)
προβλέπεται ότι: «Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι Κοινοτήτων και οι δημοτικοί ή
κοινοτικοί σύμβουλοι μπορούν να μετακινούνται εκτός της έδρας του Δήμου ή της Κοινότητας για
εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Σε
κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ή ο
πρόεδρος Κοινότητας, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές το
συμβούλιο αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι».
Με την υπ’ αριθ. 537/19-10-2015 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης δεσμεύεται το ποσό
των 265,82ευρώ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑΕ 02.00.6421
«Οδοιπορικά Έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» του οικονομικού έτους 2015, για
τη μετακίνηση του εκπροσώπου του Δήμου Βέροιας (Δημάρχου ή Αντιδημάρχου) στα Καλύβια
Πεζούλας της Λίμνης Πλαστήρα, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου και την επιστροφή του την
Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015.
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 4.2, του καταστατικού της εταιρίας κάθε
νέο μέλος υποχρεούται να καταβάλει την ετήσια εισφορά η οποία για μέλη με πληθυσμό άνω των
15.000 κατοίκων ανέρχεται σε 2.000 ευρώ ετησίως.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:
1) Να εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στην Αστική Εταιρία μη
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες» και διακριτικό τίτλο
«Οι Λίμνες» καθώς και την πλήρη αποδοχή των σκοπών αυτής και των όρων λειτουργίας της
όπως περιγράφονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα.
2) Να ορίσει εκπρόσωπο του Δήμου Βέροιας και αναπληρωματικό μέλος στη Γενική
Συνέλευση της Αστικής Εταιρίας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «Δίκτυο
Πόλεων με Λίμνες» και διακριτικό τίτλο «Οι Λίμνες».
3) Να εγκρίνει δαπάνη ποσού 2.000,00€ για την ετήσια συμμετοχή του Δήμου Βέροιας
στην Αστική Εταιρία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «Δίκτυο Πόλεων με
Λίμνες» όπως ορίζεται από το άρθρο14 του καταστατικού αυτής.
4) Να εγκρίνει την μετακίνηση του εκπροσώπου του Δήμου Βέροιας στα Καλύβια
Πεζούλας της Λίμνης Πλαστήρα, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, και την επιστροφή του την
Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015 για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του «Δικτύου
Πόλεων με Λίμνες».
5) Να εγκρίνει τα έξοδα διανυκτέρευσης του εκπροσώπου του Δήμου στα Καλύβια
Πεζούλας της Λίμνης Πλαστήρα από 06/11/2015 έως 08/11/2015 δηλαδή δυο (2)
ημέρες*52,82=105,64€.
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6) Να εγκρίνει οδοιπορικά έξοδα ύψους 105,05€ (Βέροια -Θεσσαλονίκη– Καλύβια
Πεζούλας της Λίμνης Πλαστήρα -Βέροια) (75+251+257)*0,15=87,45€ για χιλιομετρική
αποζημίωση και 17,6€ για κάλυψη διοδίων.
7) Να εγκρίνει δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης ύψους 68,48 €, η οποία αναλύεται ως
εξής: δυο (2) ημέρες*29,35€=58,70€ και ημέρα επιστροφής 29,35€/3= 9,78€.
8) Να ψηφίσει πίστωση ποσού 279,17 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6421 του
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μπέκης: Διαφωνώ, δε θα το ψηφίσω.
Παπαγιάννης: Επειδή έχω μπροστά μου όλα τα εισηγητικά, βλέπω ότι η σύμβαση είναι
ήδη υπογεγραμμένη από τον κ.Βοργιαζίδη. Έστω και για λόγους τακτ πρέπει να το προσέχετε,
εκτός και αν έκανα κάποιο λάθος.
Στα εισηγητικά που πήρα από την Γραμματεία είδα μια σύμβαση που είναι
υπογεγραμμένη.
Δήμαρχος: Μήπως είναι από κάποιο άλλο θέμα;
Πρόεδρος: Δεν είναι υπογραμμένη κ.Παπαγιάννη.
(Αδύνατη η απομαγνητοφώνηση διότι ο δημοτικός σύμβουλος Ι.Παπαγιάννης μιλά εκτός
μικροφώνου).
Δήμαρχος: Προτείνω ως εκπρόσωπος του Δ.Βέροιας στη Γενική Συνέλευση της αστικής
μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ» και διακριτικό
τίτλο «ΟΙ ΛΙΜΝΕΣ» να είμαι εγώ ο ίδιος, με αναπληρωτή μου τον δημοτικό σύμβουλο
Αριστομένη Λαζαρίδη.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του Αναπληρωτή Δημάρχου Αθανασίου
Σιδηρόπουλου και την πρόταση του Δημάρχου;
Μέλη: Ναι
Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Γ.Μελιόπουλος,
Α.Αποστολόπουλος, Ν.Μπέκης, Η.Τσιφλίδης, Ι.Παπαγιάννης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 22-10-2015 εισηγητικό σημείωμα του Αναπληρωτή Δημάρχου Αθανασίου
Σιδηρόπουλου.
2.- Την πρόταση του Δημάρχου.
3.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 και στους ΚΑ.: 1) 00.6736.008 «Συμμετοχή
του Δήμου στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες» και 2) 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση
μετακινούμενων αιρετών» υπάρχουν γραμμένες οι σχετικές πιστώσεις.
4.- Τις με α/α καταχώρησης 537/19-10-2015 και 547/26-10-2015 προτάσεις ανάληψης
υποχρέωσης.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
6.- Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 101 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του
άρθρου 741 του Α.Κ., του άρθρου 1 του Ν.2685/1999, καθώς και των άρθρων 96, 140, 219 και
267 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την
επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ» και διακριτικό τίτλο «ΟΙ ΛΙΜΝΕΣ».
Β) Αποδέχεται πλήρως τους σκοπούς, τους όρους λειτουργίας και το καταστατικό της
αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ» και
διακριτικό τίτλο «ΟΙ ΛΙΜΝΕΣ»
Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη για την υπογραφή του
καταστατικού της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ
ΛΙΜΝΕΣ» και διακριτικό τίτλο «ΟΙ ΛΙΜΝΕΣ».
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Δ) Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Βέροιας στην Γενική Συνέλευση της αστικής μη
κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ» και διακριτικό
τίτλο «ΟΙ ΛΙΜΝΕΣ» τον Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη, με αναπληρωτή του τον
δημοτικό σύμβουλο Αριστομένη Λαζαρίδη.
Ε) Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 2.000,00€, όπως αυτή βεβαιώθηκε από την
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου με την με α/α καταχώρησης 547/26-10-2015 πρόταση ανάληψης
υποχρέωσης και τη διάθεσή του από τον ΚΑ. 00.6736.008 «Συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο
Πόλεων με Λίμνες» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015 ως ετήσια εισφορά για την
συμμετοχή του Δήμου στην παραπάνω εταιρία.
ΣΤ) Εγκρίνει την μετακίνηση του Δημάρχου Βέροιας Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη στον
οικισμό Καλύβια Πεζούλας της Τ.Κ. Πεζούλας του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, από 6 ως
8/11/2015, προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δ.Βέροιας στη Γ.Σ. της παραπάνω εταιρίας.
Ζ) Εγκρίνει τα έξοδα μετακίνησής του, εξ ευρώ 105,05€ {ήτοι (75χλμ Βέροια-Θεσ/κη Χ
0,15€/χλμ = 11,25€) + (251χλμ. Θεσ/κη-Καλύβια Πεζούλας Χ0,15€/χλμ = 37,65€) + (257χλμ.
Καλύβια Πεζούλας -Βέροια Χ 0,15€/χλμ=38,55€) + (17,60€ δαπάνη διοδίων) = 105,05€} για τη
μετάβασή του στην Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια στον οικισμό Καλύβια Πεζούλας της Τ.Κ.
Πεζούλας του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Η) Εγκρίνει τα έξοδα διανυκτέρευσης συνολικού ποσού 105,64€ (δηλ. 2 διανυκτερεύσεις
στις 6 και 7/11/2015 Χ 52,82 ευρώ/διανυκτέρευση=105,64€) για την εκεί διαμονή του.
Θ) Εγκρίνει την ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωσή του, συνολικού ποσού 68,48€ {ήτοι
58,70€ (29,35 € Χ 2 ημέρες διανυκτέρευσης) + 9,78 για την ημέρα επιστροφής (29,35 € Χ 1/3
ημέρα επιστροφής)=68,48€} για την κάλυψη των έκτακτων εξόδων του.
Ι) Ψηφίζει συνολικό ποσό 279,17€ (ήτοι 105,05€ έξοδα μετακίνησης+105,64€ έξοδα
διανυκτέρευσης + 58,70€ ημερήσια αποζημίωση=279,17€) σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α.
00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» του προϋπ/σμού του
Δήμου έτους 2015 για να διατεθεί στον Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη.

ΑΔΑ: 66Α4Ω9Ο-ΚΙΖ
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 610 / 2015
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.
Χ.

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Θ.

Κορωνάς

Χ.
Ι.
Ι.
Ν.

Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Γ.
Μ.
Ι.
Λ.
Σ.
Γ.
Ε.
Χ.
Ν.
Α.
Κ.
Ι.
Ζ.
Α.
Γ.
Ι.
Σ.
Η.
Ν.
Α.
Γ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Κάκαρης
Παπαϊωάννου
Χειμώνας
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Ιακωβίδου
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Καραπαναγιωτίδης
Κυρατλίδης
Πατσίκας
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Παπαγιάννης
Ελευθεριάδου
Τσιφλίδης
Μπέκης
Μαρκούλης
Μελιόπουλος

Γκόγκα
Κεχαΐδης
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Σταφυλίδου
Σιδηρόπουλος
Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 30-10-2015
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

