Α ΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 13/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 419/2006
Περίληψη
Έγκριση συνδρομής του Δήμου στην
πρωτοβουλία
του
μη
Κυβερνητικού
Οργανισμού της Εκκλησίας της Ελλάδας
«Αλληλεγγύη» για αποστολή ανθρωπιστικού
υλικού στην περιοχή του Λιβάνου και της
Μέσης Ανατολής γενικότερα.

Σήμερα 21 Αυγούστου 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 17-8-2006 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 26 μέλη.
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Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Ντόβας
Ρήσσου
Χιονίδης
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Παπαστεργίου
Τσιάρας
Σοφιανίδης

Aπόντες
Χ.
Σ.
Σ.
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Φουρνιάδης
Κρομμύδας
Μηλιόπουλος
Πουλασουχίδης
Ορφανίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθε ο κ. Ν. Κεχαγιόγλου και αποχώρησε ο κ. Μ.
Γαβρίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 412/2006 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Κ. Χιονίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 415/2006 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Α. Γκαμπέσης, Η.
Σοφιανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 419/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Η. Σοφιανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 423/2006 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης, Α. Τσιάρας.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 424/2006 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Α. Τσιάρας και αποχώρησε
ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 431/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 432/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 433/2006 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Τροχόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 11-8-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Με το υπ΄ αριθ. 7036/25-7-06 έγγραφό της η Μη Κυβερνητική Οργάνωση της
Εκκλησίας της Ελλάδος «Αλληλεγγύη» λόγω των τελευταίων γεγονότων στην
περιοχή του Λιβάνου και στην Μέση Ανατολή γενικότερα και με σκοπό την
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την αποστολή ανθρωπιστικού υλικού ζητά
από τον Δήμο μας την παροχή σε είδος ή/και χρήμα ανθρωπιστικού υλικού, μετά και
από την ομόφωνη απόφαση του Δ. Σ. της ΚΕΔΚΕ (υπ’ αρίθμ. 137/24-7-2006) για
συνεργασία της Εκκλησίας της Ελλάδος με την τοπική αυτοδιοίκηση.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει για α) την έγκριση ή μη της ενίσχυσης σε είδος ή/και χρήμα, β) τον
καθορισμό της πιθανής οικονομικής συμμετοχής του Δήμου γ) την εξουσιοδότηση
του Δημάρχου Βέροιας για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου ή παραστατικού
στοιχείου που θα απαιτηθεί και δ) την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του
προϋπολογισμού του Δήμου τρ. έ. που πιθανά να απαιτηθεί.
Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2006 ως εξής:
Α. Μεταφέρει πίστωση 3.000,00 € από το Αποθεματικό Κεφάλαιο 9111 και
δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με Κ.Α. 00/6733.001 «Συμμετοχή του Δήμου στην
Πρωτοβουλία της μη Κ.Ο. της Εκκλησίας της Ελλάδος για αποστολή ανθρωπιστικού
υλικού στον Λίβανο» από έσοδα του Δήμου.
Β. Ψηφίζει την σχετική πίστωση.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις
Ουσουλτζόγλου: Δεν ξέρω γιατί αλλά πάντα ερχόμαστε δεύτεροι σ΄ αυτά τα
πράγματα. Με μία ανακοίνωση, γιατί δεν συνεδρίαζε τότε το δημοτικό συμβούλιο,
είχαμε ζητήσει από τον Δήμο να ξεκινήσει μία πρωτοβουλία μόνος του και μάλιστα
είχαμε προσθέσει ότι εκτός από τη βοήθεια που πρέπει να μαζέψουμε, να δούμε και
το ενδεχόμενο σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών ώστε να φιλοξενήσουμε
και παιδιά από εκεί. Δεν βλέπω να κάνετε τίποτα προς αυτές τις κατευθύνσεις κι
ερχόμαστε τώρα ουραγοί. Βεβαίως θα συμφωνήσουμε απόλυτα στο να συμμετέχουμε
αλλά θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Ειδικά η Βέροια, αυτή την εποχή,
έπρεπε να μπει μπροστά και να κάνει πολλά παραπάνω.
Τσιάρας: Διαδικαστικά. Το θέμα μιλάει για έγκριση ενίσχυσης σε είδος ή και
σε χρήμα. Δεν πρέπει να το καθορίσουμε αυτό για να συμφωνήσουμε;
Δήμαρχος: Προτείνω να δοθούν 3.000,00 ευρώ σε χρήμα..
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 11-8-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Το αριθ. πρωτ. 7036/25-7-2006 έγγραφο του μη Κυβερνητικού Οργανισμού της
Εκκλησίας της Ελλάδας «Αλληλεγγύη», με το οποίο ζητάει την ανάληψη
πρωτοβουλίας του Δήμου στα πλαίσια της παραπάνω προσπάθειας.
3.- Την ανάγκη συμμετοχής του Δήμου στην πρωτοβουλία του μη Κυβερνητικού
Οργανισμού της Εκκλησίας της Ελλάδας «Αλληλεγγύη» για αποστολή ανθρωπιστικού
υλικού στην περιοχή του Λιβάνου και της Μέσης Ανατολής γενικότερα.
4.- Την ανάγκη τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2006 για τη
δημιουργία νέας πίστωσης.
5.- Τις απόψεις και προτάσεις του Δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων, όπως
αυτές αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 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 και λογιστικού
των Δήμων και κοινοτήτων».

Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Διερνηνεύοντας τα αισθήματα συμπάθειας και αλληλεγγύης του συνόλου
των κατοίκων της πόλης και εκφράζοντας την έμπρακτη συμπαράσταση του Δήμου
Βέροιας προς τους πληγέντες κατοίκους της περιοχής του Λιβάνου και της Μέσης
Ανατολής γενικότερα, εγκρίνει τη συνδρομή του Δήμου Βέροιας στη πρωτοβουλία
του μη Κυβερνητικού Οργανισμού της Εκκλησίας της Ελλάδας «Αλληλεγγύη», για την
αποστολή ανθρωπιστικού υλικού στην παραπάνω περιοχή.
Β) Καθορίζει το ποσό της οικονομικής συμμετοχής του Δήμου στην
παραπάνω πρωτοβουλία σε € 3.000,00.
Γ) Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2006, ως εξής:
Μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο (Κ.Α. 9111) ποσό € 3.000,00 και
δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με Κ.Α. 00/6733.001 και τίτλο «Συμμετοχή του
Δήμου στην πρωτοβουλία της μη Κ.Ο. της Εκκλησίας της Ελλάδας για αποστολή
ανθρωπιστικού υλικού στο Λίβανο», από έσοδα του Δήμου.
Δ) Ψηφίζει ποσό € 3.000,00 σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α 00/6733.001
«Συμμετοχή Δήμου στην πρωτοβουλία της μη Κ.Ο. της Εκκλησίας της Ελλάδας για
αποστολή ανθρωπιστικού υλικού στο Λίβανο» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους
2006 για να διατεθεί στην εν λόγω μη Κυβερνητική Οργάνωση για τον παραπάνω
σκοπό, μέσω ειδικού τραπεζικού λογαριασμού.
Ε) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας για την υπογραφή κάθε σχετικού
εγγράφου ή παραστατικού στοιχείου που θ’ απαιτηθεί για την υλοποίηση της
παρούσας απόφασης.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 419 / 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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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 30-8-2006
Ο Δήμαρχος
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Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Παπαστεργίου
Τσιάρας
Σοφιανίδης

