Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Από το υπ’ αριθ. 10/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 330/2006
Περίληψη
΄Εγκριση σύναψης σύμβασης για ανάθεση στη δημοτική
επιχείρηση «Κέντρο Πολιτιστικών Πρωτοβουλιών &
Επικοινωνίας ΟΤΑ Δήμου Βέροιας» της διοργάνωσης
πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων και τροποποίηση
προϋ/σμού Δήμου έτους 2006.

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

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.

29. Γ.

Ορφανίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος εξέθεσε στο
συμβούλιο ότι:
Εκ παραδρομής δεν μπήκε στην πρόσκληση της σημερινής συνεδρίασης η
ανάθεση πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων, όπως οι εκδηλώσεις «Βεροιέων
Πολιτεία» στο ΚΠΠΕ, γι’ αυτό και προτείνουμε τη συζήτηση και λήψη απόφασης
εκτάκτως επί του θέματος.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως
επί του θέματος;
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:
Προκειμένου να διοργανωθούν πολιτιστικές, μορφωτικές, καλλιτεχνικές και
άλλες εκδηλώσεις ποικίλου περιεχομένου, κατά το β΄ εξάμηνο του 2006 (κύκλος
εκδηλώσεων «Βεροιέων Πολιτεία», υποστήριξη παρουσιάσεων εκδοτικών
πρωτοβουλιών του Δήμου Βέροιας, υποστήριξη διοργάνωσης εγκαινίων νέων
δημοτικών κτιρίων στα τοπικά διαμερίσματα και τους οικισμούς του Δήμου,
προώθηση και προβολή δράσεων σχετικών με την επικείμενη έναρξη της σχολικής,
της ακαδημαϊκής και της αθλητικής περιόδου 2006-2007, υποστήριξη της προβολής
δραστηριοτήτων δημοτικών υπηρεσιών και επιχειρήσεων, συμμετοχής σε συνέδρια
και ημερίδες, συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με την συνεργασία τοπικών συλλογικών
και εκπαιδευτικών φορέων, κ.λπ.), απαιτείται η ανάθεσή τους στη Δημοτική
Επιχείρηση «Κέντρο Πολιτιστικών Πρωτοβουλιών & Επικοινωνίας ΟΤΑ Δήμου
Βέροιας», η οποία διαθέτει την καταστατική αρμοδιότητα, αλλά και την τεχνογνωσία
και την εμπειρία, για την άρτια, πλήρη, απρόσκοπτη και άψογη υλοποίησή τους.
Οι Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις κατάλληλες, κάθε φορά,
ημερομηνίες, και θα συντίθενται από ποικίλες δραστηριότητες, όπως ενδεικτικά,
υποστήριξη και προβολή των δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνολικά και των
συγκεκριμένων δημοτικών πρωτοβουλιών με κάθε πρόσφορο διαφημιστικό μέσο
(δημοσιεύσεις, παραγωγή, εκτύπωση, ανάρτηση, κ.λπ. αφισών και έντυπων
προγραμμάτων, κ.α.), αναπαραγωγή και διανομή έντυπου και άλλου χρηστικού
διαφημιστικού υλικού (με αναγραφή συνθημάτων σχετικών με την προστασία του
περιβάλλοντος) στον πληθυσμό και τους πολίτες της Βέροιας, κ.λπ.
Το συνολικό ποσό της ανάθεσης της διοργάνωσης των ως άνω Εκδηλώσεων
προϋπολογίζεται σε 45.000,00 € (σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ).
Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 291 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 410/1995, ΦΕΚ
Α΄ 231), όπως έχουν αντικατασταθεί από εκείνες της παρ. 12 του άρθρου 19 του Ν.
3242/2004 (ΦΕΚ Α΄ 102), και ισχύουν, προβλέπεται ότι : «Η παράγραφος 4 του
άρθρου 291 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/1995, ΦΕΚ 231/Α΄)
αντικαθίσταται, ως ακολούθως: «4. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου
επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης, με την οποία δήμος ή κοινότητα αναθέτει σε επιχείρηση
οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης την εκτέλεση έργου, εργασίας ή μεταφοράς ή τη διενέργεια
προμήθειας, αν ο προϋπολογισμός καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα πέντε
χιλιάδων (45.000) ευρώ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται αναλόγως και για
την ανάθεση σε επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης έργου, εργασίας, μεταφοράς
και προμήθειας από τα ιδρύματα, τους συνδέσμους και τα άλλα νομικά πρόσωπα των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.»

Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας τρ. έ. δεν υπάρχει γραμμένη σχετική
πίστωση.
Με βάση τα ανωτέρω παρακαλείται το Συμβούλιο να εγκρίνει :
Α) Την ανάθεση διοργάνωσης πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων ύψους
45.000,00 € (σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ) στη Δημοτική Επιχείρηση «Κέντρο
Πολιτιστικών Πρωτοβουλιών & Επικοινωνίας ΟΤΑ Δήμου Βέροιας» σύμφωνα με
το συνημμένο σχέδιο.
Β) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της.
Γ) Την τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου μας τρ. έ. ως εξής:
1. Μεταφέρει μέσω Αποθεματικού πίστωση 45.000 € από τον Κ.Α. 30-6021
«Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου» και δημιουργεί νέα
ισόποση πίστωση με Κ.Α. 00/6434.004 «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Βεροιέων
Πολιτεία» με ίδια Έσοδα.
2. Ψηφίζει τη σχετική πίστωση.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 5-6-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την ανάγκη ανάθεσης των παραπάνω εργασιών διοργάνωσης στη δημ. επιχείρηση
«Κέντρο Πολιτιστικών Πρωτοβουλιών & Επικοινωνίας ΟΤΑ Δήμου Βέροιας», η
οποία διαθέτει την καταστατική αρμοδιότητα αλλά και την τεχνογνωσία καθώς και
την εμπειρία για την άρτια, πλήρη, απρόσκοπτη και άψογη υλοποίησή της.
3.- Την ανάγκη τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2006 για τη
δημιουργία νέας πίστωσης.
4.- Τις διατάξεις των άρθρων 98, 106, 108, 119, 218 & 291 (όπως αυτές
αντικαταστάθηκαν από αυτές τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 25 του Ν. 3202/03) του
Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) καθώς και αυτές του άρθρου 8 του από 17/5-15/6/59 Β.Δ. «περί
οικονομικής διοικήσεως.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης για ανάθεση στη δημοτική επιχείρηση
«Κέντρο Πολιτιστικών Πρωτοβουλιών & Επικοινωνίας ΟΤΑ Δήμου Βέροιας»
εκτέλεσης των εργασιών διοργάνωσης σειράς εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν
στη Βέροια, με το ποσό των € 45.000,00 πλέον Φ.Π.Α., και συγκεκριμένα την
υποστήριξη και κάλυψη των δαπανών που θ’ απαιτηθούν για τη διοργάνωση
πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, μορφωτικών, συνεδριακών, και λοιπών εκδηλώσεων
που αποτελούν πρωτοβουλίες του Δήμου Βέροιας, των Δημοτικών Νομικών
Προσώπων και των Επιχειρήσεών του (ή κατά περίπτωση, συμμετοχές και
συνδιοργανώσεις σε πρωτοβουλίες άλλων Φορέων) κατά το β΄ εξάμηνο του 2006, και
ειδικότερα την υποστήριξη της διοργάνωσης του κύκλου εκδηλώσεων «Βεροιέων
Πολιτεία», την υποστήριξη παρουσιάσεων εκδοτικών πρωτοβουλιών του Δήμου
Βέροιας, την υποστήριξη διοργάνωσης εγκαινίων νέων δημοτικών κτιρίων στα τοπικά
διαμερίσματα και τους οικισμούς του Δήμου, την προώθηση και προβολή δράσεων
σχετικών με την επικείμενη έναρξη της σχολικής, της ακαδημαϊκής και της αθλητικής
περιόδου 2006-2007, την υποστήριξη της προβολής δραστηριοτήτων δημοτικών
υπηρεσιών και επιχειρήσεων, της συμμετοχής σε συνέδρια και ημερίδες, της

συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων με τη συνεργασία τοπικών συλλογικών και
εκπαιδευτικών φορέων κ.λ.π.
Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας για την κατάρτιση και υπογραφή της
σχετικής σύμβασης.
Δ) Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2006, ως εξής:
Μεταφέρει μέσω Αποθεματικού κεφαλαίου (Κ.Α. 9111) ποσό € 53.550,00
από την πίστωση με Κ.Α. 30/6021 και τίτλο «Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με
σύμβαση αορίστου χρόνου» και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με Κ.Α.
00/6434.004 και τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Βεροιέων Πολιτεία», με ίδια έσοδα.
Ε) Ψηφίζει τη σχετική πίστωση.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 330 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
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 25-10-2006
Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
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Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Μηλιόπουλος
Παπαστεργίου
Τσιάρας
Σοφιανίδης
Ορφανίδης

