ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 10/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 329/2006
Περίληψη
Αποδοχή της αριθ. 10/2006 απόφασης της
δημοτικής
επιχείρησης
Επικοινωνίας
Πληροφόρησης Δημοσιότητας «ΙΡΙΣ» για
υποβολή πρότασης στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
«ΘΗΣΕΑΣ» (Υποπρόγραμμα 3-Μέτρο 3.10.5) και
εξουσιοδότηση του Δήμου Κατερίνης ως
διαχειριστή της παραπάνω πρότασης.

Σήμερα 5 Ιουνίου του έτους 2006 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 1-6-2006 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 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 29 μέλη.
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Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Ντόβας
Κρομμύδας
Ρήσσου
Χιονίδης
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Μηλιόπουλος
Παπαστεργίου
Τσιάρας
Σοφιανίδης
Ορφανίδης

Aπόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Χ. Φουρνιάδης
Κ. Μιχαηλίδης
Κ. Πουλασουχίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης
συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Γκαμπέσης, Γ.
Τροχόπουλος, Χ. Ουσουλτζόγλου, Μ. Γαβρίδης, Δ.
Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Σ.
Μηλιόπουλος, Α. Παπαστεργίου, Α. Τσιάρας, Η.
Σοφιανίδης, Γ. Ορφανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 288/2006
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Κ.
Χιονίδης, Ι. Κουρουζίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 291/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 292/2006
απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Ρήσσου.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 300/2006
απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Γκαμπέσης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος είπε στο
συμβούλιο ότι:
Το Δημοτικό Ραδιόφωνο Βέροιας συμμετέχει μαζί με άλλα δημοτικά
ραδιόφωνα και την ΕΡΤ3 στο περιφερειακό δίκτυο Κεντρικής Μακεδονίας, το μόνο
εν λειτουργία δίκτυο περιφερειακών σταθμών στην Ελλάδα. Στην τελευταία
συνεδρίαση της διοικούσας επιτροπής του εν λόγω δικτύου αποφασίσθηκε και η
υλοποίηση προγενέστερης απόφασής του για ένταξη της χρηματοδότησης των
ραδιοφωνικών σταθμών του δικτύου στο αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» και
συγκεκριμένα στο:
Υποπρόγραμμα 3: Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και
Δραστηριότητες.
Μέτρο: 3.10.5: Ενίσχυση των διαδημοτικών συνεργασιών και των
συνεργασιών των Ο.Τ.Α. 1ου βαθμού σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
καθώς και της συμμετοχής τους σε κοινοτικά προγράμματα και κοινοτικές
πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από τα κεντρικά όργανα της Ευρωπαϊκής
Ενωσης, με αντικείμενο αναφερόμενο σε δράσεις του Υποπρογράμματος 3.5:
Πολιτισμός.
Επειδή η υποβολή του σχετικού φακέλου στην Π.Κ.Μ. πρέπει να γίνει
εγκαίρως και η επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου θα έχει μοναδικό
θέμα τον απολογισμό, προτείνω τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του
θέματος.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση του κ. Δημάρχου;
Σύμβουλοι: Ναι.
Στη συνέχεια αφού δέχθηκε το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το
παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη ο πρόεδρος
εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 5-6-2006 εισηγητικό
σημείωμα του Δημάρχου, το οποίο έχει ως εξής:
H Δημοτική Επιχείρηση Ε.Π.Δ. ΙΡΙΣ μας κοινοποιεί την υπ. αριθμ. 10/06
απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και παρακαλεί για την λήψη απόφασης.
1.- υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα Θησέας και
2.- εξουσιοδότησης του Δήμου Κατερίνης
 ως Διαχειριστή της πρότασης:
Υποπρόγραμμα 3: Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και
Δραστηριότητες.
Μέτρο: 3.10.5: Ενίσχυση των διαδημοτικών συνεργασιών και των
συνεργασιών των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
καθώς και της συμμετοχής τους σε κοινοτικά προγράμματα και κοινοτικές
πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από τα κεντρικά όργανα της Ευρωπαϊκής
Ενωσης, με αντικείμενο αναφερόμενο σε δράσεις του Υποπρογράμματος 3.5:
Πολιτισμός και
 για την προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού για τον Δημοτικό
Ραδιοφωνικό Σταθμό.
Με τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) προβλέπεται ότι
«Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του
Δήμου, εκτός από τα θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή της
δημαρχιακής επιτροπής…».
Υστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την αριθ. 10/2006
απόφαση της δημοτικής επιχείρησης Επικοινωνίας Πληροφόρησης Δημοσιότητας
«ΙΡΙΣ».
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.

Δήμαρχος: Η σύνταξη πλήρους φακέλου για την τεκμηρίωση της παραπάνω
χρηματοδότησης ο οποίος θα υποβληθεί στην Π.Κ.Μ. ανατέθηκε από την παραπάνω
διοικούσα επιτροπή του δικτύου στην εταιρεία «ΠαρΑωγος» του γραφείου
Συμβούλων του κ. Γεωργίου Τζεβελέκη, που εδρεύει στη Θες/νίκη, έναντι του ποσού
των € 2.500,00 συν ΦΠΑ, ποσό που θα επιμερισθεί σε όλους τους συμμετέχοντες
ραδιοφωνικούς σταθμούς μετά την έγκριση της πρότασης και μετά την υπογραφή
σχετικής σύμβασης ανάθεσης έργου. Επειδή οι δικαιούχοι της παραπάνω πρότασης
είναι Δήμοι, προτάθηκε ως φορέας υποβολής και υλοποίησής της ο Δήμος Κατερίνης,
ως εκπρόσωπος των Δήμων Κατερίνης, Βέροιας, Κιλκίς, Πολυγύρου και
Εξαπλατάνου και ως φορέας εκτέλεσης η ΕΡΤ3. Συνεπώς θα πρέπει ο Δήμος μας να
εξουσιοδοτήσει τον Δήμο Κατερίνης για την υποβολή και υλοποίηση της πρότασης
ένταξης χρηματοδότησης του παραπάνω έργου από το αναπτυξιακό πρόγραμμα
«ΘΗΣΕΑΣ».
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 5-6-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την αριθ. 10/2006 απόφαση της δημοτικής επιχείρησης Επικοινωνίας
Πληροφόρησης Δημοσιότητας «ΙΡΙΣ».
3.- Την ανάγκη υποβολής της παραπάνω πρότασης στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
«ΘΗΣΕΑΣ» και την εξουσιοδότηση του Δήμου Κατερίνης ως διαχειριστή της εν
λόγω πρότασης καθώς και για την προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού για τον
δημοτικό ραδιοφωνικό σταθμό.
4.- 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 ) Αποδέχεται την αριθ. 10/2006 απόφαση της δημοτικής επιχείρησης
Επικοινωνίας Πληροφόρησης Δημοσιότητας «ΙΡΙΣ» και εγκρίνει την υποβολή
πρότασης για ένταξη χρηματοδότησης του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού
Βέροιας στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», και ειδικότερα στο:
Υποπρόγραμμα 3: Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και
Δραστηριότητες.
Μέτρο: 3.10.5: Ενίσχυση των διαδημοτικών συνεργασιών και των
συνεργασιών των Ο.Τ.Α. 1ου βαθμού σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
καθώς και της συμμετοχής τους σε κοινοτικά προγράμματα και κοινοτικές
πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από τα κεντρικά όργανα της Ευρωπαϊκής
Ενωσης, με αντικείμενο αναφερόμενο σε δράσεις του Υποπρογράμματος 3.5:
Πολιτισμός.
Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμο Κατερίνης :
1.- Ως διαχειριστή της παραπάνω πρότασης.
2.- Για την προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού για τον Δημοτικό Ραδιοφωνικό Σταθμό
Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 329 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Ντόβας
Κρομμύδας
Ρήσσου

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 3-7-2006
Ο Δήμαρχος
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Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
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