ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 16/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 547/2006
Περίληψη
Έγκριση εξόδων μετακίνησης μελών των
Κ.Α.Π.Η. Δήμου Βέροιας και δύο
συνοδών τους στον Στρόβολο Κύπρου και
ψήφιση πιστώσεων.
Σήμερα 30 Οκτωβρίου 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 26-10-2006 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
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Σοφιανίδης
Κρομμύδας
Ρήσσου
Χιονίδης
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Μηλιόπουλος
Παπαστεργίου
Πουλασουχίδης
Τσιάρας
Σοφιανίδης
Ορφανίδης

Aπόντες
Σ. Παναγιωτίδης
Χ. Ντόβας

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Θ. Σιδηρόπουλος, Μ. Γαβρίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 486/2006 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Κ. Χιονίδης, Ι. Κουρουζίδης, Δ. Δάσκαλος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 489/2006 απόφασης προσήλθε ο κ.
Κ. Πουλασουχίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 490/2006 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Α. Γκαμπέσης, Α. Τσιάρας, Γ. Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 491/2006 απόφασης προσήλθαν
οι κ.κ. Ι. Καλαϊτζίδης, Α. Τσιάρας, Γ. Ορφανίδης και αποχώρησαν οι
κ.κ. Γ. Τροχόπουλος, Κ. Πουλασουχίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 492/2006 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Η. Σοφιανίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 494/2006 απόφασης προσήλθε ο
κ. Α. Δελαβερίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 495/2006 απόφασης προσήλθε ο
κ. Κ. Πουλασουχίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 497/2006 απόφασης αποχώρησε ο
κ. Π. Ποταμόπουλος.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 498/2006 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 500/2006 απόφασης προσήλθαν
οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας και αποχώρησε ο κ. Ι.
Κουρουζίδης.
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 503/2006 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Κ. Πουλασουχίδης.
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 507/2006 απόφασης προσήλθε ο
κ. Η. Σοφιανίδης.
14) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 518/2006 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Ε. Γουναράς, Δ. Δάσκαλος.
15) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 530/2006 απόφασης προσήλθαν
οι κ.κ. Ε. Γουναράς, Δ. Δάσκαλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 43ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη του Συμβουλίου το από 11-10-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου, που έχει ως
εξής:
Με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2685 / 99 στους μετακινούμενους που
μεταβαίνουν στο εξωτερικό με εντολή του Δημοσίου ή Ν.Π,Δ.Δ. για εκτέλεση υπηρεσίας ή
με ειδική αποστολή ή για εκπαίδευση, μέχρι τριάντα (30) ημέρες (για χρονικό διάστημα άνω
των τριάντα (30) ημερών καταβάλλεται επίδομα αλλοδαπής, όπως ο νόμος ορίζει),
καταβάλλονται
α) έξοδα μετακίνησης β) ημερήσια αποζημίωση και γ) έξοδα
διανυκτέρευσης.
Για τις μετακινήσεις στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ:
α) Τα έξοδα μετακίνησης συνίστανται στο αντίτιμο των εισιτηρίων που καταβάλλουν
οι μετακινούμενοι. Όταν η μετακίνηση γίνεται με άλλο μέσο , εκτός αεροπορικού ή με Ι.Χ.
αυτοκίνητο καταβάλλεται το αντίτιμο του εισιτηρίου του μεταφορικού μέσου, του οποίου
έγινε χρήση και ποσοστό 10% επί του εισιτηρίου για μικροδαπάνες ταξιδιού. Οι
μετακινούμενοι από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα καθώς και οι
μετακινούμενοι εντός της ίδιας ή άλλης χώρας του εξωτερικού, μπορούν να χρησιμοποιούν
το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, δικό τους ή της συζύγου και τους καταβάλλεται η χιλιομετρική
αποζημίωση που προβλέπεται από το άρθρο 6 του πιο πάνω νόμου. Η αποζημίωση αυτή
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το αντίτιμο του αεροπορικού εισιτηρίου και, σε
περίπτωση που η διαδρομή αυτή δεν καλύπτεται από αεροπορική σύνδεση, τη δαπάνη του
αντίστοιχου συγκοινωνιακού μέσου.
Ως ημέρες ταξιδιού δικαιολογούνται μόνο οι απαιτούμενες για τη μετακίνηση με
αεροπορικό μέσο (παρ. 4 αρθρ. 17 του πιο πάνω νόμου).
β) Η ημερήσια αποζημίωση καθορίζεται για την Α' κατηγορία χωρών, (όπου συνήθως
γίνονται οι μετακινήσεις) για τους Δημάρχους, Αντιδημάρχους και Ειδικούς Συνεργάτες
Δήμων πληθυσμού κάτω των 300.000 κατοίκων κατ' αποκοπή σε € 95,00 για τους
Δημοτικούς Συμβούλους σε € 85,00, για τους νομικούς συμβούλους- δικηγόρους του
Δήμου και τους ιδιώτες σε € 75,00 και για τους λοιπούς (υπάλληλοι κ.λ.π.) σε € 70,00
(αρθρ. 19 του πιο πάνω νόμου).
Η ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται ( αρθρ. 21 του πιο πάνω νόμου ):
* Ολόκληρη:
- Για κάθε ημέρα παραμονής & διανυκτέρευσης στη χώρα μετάβασης.
- Για την ημέρα μετάβασης & επιστροφής.
- Σε περίπτωση πρόσκλησης, όταν προσφέρεται από την ίδια ή άλλη πηγή, μόνο το
αντίτιμο του εισιτηρίου και τα έξοδα διανυκτέρευσης.
* Συμπληρωματικά: Ποσό της δικαιούμενης ολόκληρης, σε περίπτωση καταβολής
μέρους της αποζημίωσης αυτής από άλλη πηγή.
* Μειωμένη κατά 30%: Όταν πραγματοποιείται μετακίνηση των υπηρετούντων στο
εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας ή με ειδική αποστολή ή εκπαίδευση στην ίδια ή άλλη
χώρα του εξωτερικού και αυθημερόν επάνοδος στην έδρα τους.
* Μειωμένη κατά 50% :
Σε περίπτωση αυθημερόν μετάβασης και επιστροφής από την Ελλάδα στο
εξωτερικό.
- Σε περίπτωση που παρέχεται δωρεάν ημιδιατροφή ή διατροφή με μειωμένες τιμές.
* Μειωμένη κατά 75% : Σε περίπτωση μετακίνησης με πληρωμένα ή καλυμμένα
όλα τα έξοδα διατροφής και διανυκτέρευσης, από φορέα άλλον από εκείνο στον οποίο
ανήκει ο μετακινούμενος.
γ) Τα έξοδα διανυκτέρευσης συνίστανται στο ποσό που καταβάλλουν οι
μετακινούμενοι για τη διαμονή τους στο ξενοδοχείο και υπολογίζονται κατά κανόνα στο
νόμισμα της χώρας μετάβασης, όταν αυτό εντάσσεται στην κατηγορία των σταθερών
ισοτιμιών, άλλως σε ΕΥΡΩ . Η κάλυψη των εξόδων διανυκτέρευσης γίνεται με διαμονή των
μετακινουμένων ως αντιστοίχως: για τους Δημάρχους, Αντιδημάρχους και Ειδικούς
Συνεργάτες Δήμων πληθυσμού κάτω των 300.000 κατοίκων κάλυψη μέχρι του ποσού
διανυκτέρευσης ξενοδοχείων 4 αστέρων , για τους Δημοτικούς Συμβούλους , τους νομικούς

συμβούλους-δικηγόρους του Δήμου, τους ιδιώτες και τους λοιπούς (υπάλληλοι κ.λ,π.)
κάλυψη μέχρι του ποσού διανυκτέρευσης ξενοδοχείων 3 αστέρων (άρθρ. 22 του πιο πάνω
νόμου).
Στις 4/9-9/9/2006 οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Εμμανουήλ Γουναράς και Κων/νος
Μιχαηλίδης οι οποίοι ορίσθηκαν με την αρ. 258/2006 απόφαση του Δ.Σ. που εγκρίθηκε με
την 7395/2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως
συνοδοί δημοτικοί σύμβουλοι της οκταμελούς αντιπροσωπείας μελών των ΚΑΠΗ του
Δήμου Βέροιας που επισκέφθηκε τον Δήμο Στροβόλου στην Κύπρο στο πλαίσιο του
προγράμματος φιλίας και συνεργασίας 2006-2007 μεταξύ του Δήμου Βέροιας και του Δήμου
Στροβόλου. Η παραπάνω αντιπροσωπεία και οι συνοδοί δημοτικοί σύμβουλοι
μετακινήθηκαν οδικώς με λεωφορείο του πρακτορείου ταξιδιών «Φιλιππίδη» από και προς
το Αεροδρόμιο «Μακεδονία» στην Θεσσαλονίκη και αεροπορικώς στην Κύπρο, ενώ
διανυκτέρευσαν κατά το πιο πάνω διάστημα σε ξενοδοχείο με έξοδα του Δήμου Στροβόλου.
Η αποστολή προμηθεύτηκε επίσης δύο εικόνες από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως
προκειμένου να προσφερθούν ως δώρα στο αντίστοιχο ΚΑΠΗ του Δ. Στροβόλου στην
Κύπρο.
Συνεπώς στους πιο πάνω Δημοτικούς Συμβούλους πρέπει να καταβληθούν τα έξοδα
μετακίνησης και η ημερήσια αποζημίωση τους μειωμένη κατά 75% καθώς επίσης θα πρέπει
να καταβληθούν και τα έξοδα μετακίνησης των οκτώ (8) μελών των ΚΑΠΗ του Δήμου
Βέροιας.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους
α) στον Κ.Α. 00/6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση
μετακινούμενων αιρετών» υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση ύψους € 4.000,00 με
σημερινό υπόλοιπο € 3.626,32.
β) στον Κ.Α. 00/6444 «Εξοδα αδελφοποιήσεων» υπάρχει γραμμένη σχετική
πίστωση ύψους € 5.000 με σημερινό υπόλοιπο € 5.000.
Ύστερα από τα πιο πάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:
1. Να εγκρίνει:
α) Τα έξοδα μετακίνησης {(288,66Χ3=865,92 €) + (280,97Χ3=841,92
€)
(263,64Χ4=1054,56 €) 2762,40 € για τα εισιτήρια από Θεσσαλονίκη για Λάρνακα με
επιστροφή των οκτώ μελών των ΚΑΠΗ και των συνοδών Δημοτικών Συμβούλων που
προμηθευτήκαμε από το ταξιδιωτικό γραφείο του Π.Ε. Καλογήρου, καθώς και τα έξοδα του
λεωφορείου από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» στην Θεσσαλονίκη με λεωφορείο
του Πρακτορείου Φιλιππίδη με δαπάνη 490,50 €.
β) Την ημερήσια αποζημίωση μειωμένη κατά 75% ύψους € 255,00 ως εξής:
Για τον κ. Εμμανουήλ Γουναρά, 6 ημέρες Χ € 85,00 = € 510,00 * 25% = € 127,50
Για τον κ. Μιχαϊλίδη Κων/νο
6 ημέρες Χ € 85,00 = € 510,00 * 25% = € 127,50
γ) Το αντίτιμο των δύο εικόνων από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητρόπολης,
δαπάνης ύψους 80,00 €.
2. Να ψηφίσει πίστωση
α) ποσού € 782,28 σε βάρος του Κ.Α. 00/6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους
για να διατεθεί ως εξής.
α) Ταξιδιωτικό πρακτορείο Π. Ε. Καλογήρου ποσό
€
527,28 (ήτοι
263,64Χ2)
β) Εμμανουήλ Γουναράς
€ 127,50
γ) Κων/νος Μιχαϊλίδης
€ 127,50
β) ποσού € 2805,62 σε βάρος του Κ.Α. 00/6444 «Εξοδα αδελφοποιήσεων» για να
διατεθεί ως εξής:
α) στο Πρακτορείο Π.Ε. Καλογήρου
€ 2235,12
ήτοι {(2Χ263,64)+(288,66Χ3=865,92 €) + (280,97Χ3=841,92 €)}
β) Ταξιδιωτικό πρακτορείο Φιλιππίδης
€ 490,50
γ) Παύλειο Πολιτισμικό & Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Ιεράς Μητρόπολης Βέροιας &
Νάουσας
€ 80,00

Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 11-10-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την αριθ. 258/2006 προγενέστερη απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η μετάβαση
μελών των Κ.Α.Π.Η. Δήμου Βέροιας και δύο συνοδών τους δημ. συμβούλων στον Στρόβολο
Κύπρου και η κάλυψη των σχετικών δαπανών.
3.- Την αριθ. 7395/2006 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ., με την οποία εγκρίθηκε η παραπάνω
απόφαση του Δ.Σ.
4.- Το γεγονός ότι στις 4-9/9/2006 μετακινήθηκαν οι παραπάνω αεροπορικώς στον Στρόβολο
Κύπρου και διανυκτέρευσαν σε ξενοδοχείο φιλοξενούμενοι του Δήμου Στροβόλου.
5.- Ότι προμηθευτήκαμε δύο (2) εικόνες από το Παύλειο Πολιτισμικό & Εκπαιδευτικό
Ιδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας Καμπανίας & Ναούσης, οι οποίες προσφέρθηκαν
στο αντίστοιχο ΚΑΠΗ του Δήμου Στροβόλου Κύπρου.
6.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2006 και στους Κ.Α. 00/6421 με τίτλο
«Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» και 00/6444 «Εξοδα
αδελφοποιήσεων» υπάρχουν γραμμένες σχετικές πιστώσεις.
6.- Τις διατάξεις των άρθρων 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.), των άρθρων 140 (παρ. 1 & 2),
158 (παρ. 3γ) και 220 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων)
καθώς και των άρθρων 17, 18, 19 και 21 του Ν. 2685/99 (Φ.Ε.Κ. 35Α΄/18-2-99).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τα έξοδα μετακίνησης των οκτώ (8) μελών των Κ.Α.Π.Η. Δήμου Βέροιας
και των συνοδών τους Εμμανουήλ Γουναρά, δημοτικού συμβούλου και Κων/νου Μιχαηλίδη,
δημαρχιακού παρέδρου, ποσού € 2.762,40 {€ 865,92 (€ 288,66 Χ 3) + € 841,92 (€ 280,97Χ3)
+ € 1054,56 (€ 263,64Χ4)} για τα αεροπορικά εισιτήρια, από Θεσσαλονίκη για Λάρνακα με
επιστροφή στις 4 - 9/9/2006, και ποσού € 490,50 για τη μεταφορά τους οδικώς με λεωφορείο
από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη.
Β) Εγκρίνει την ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση των παραπάνω συνοδών,
μειωμένη κατά 75%, για την κάλυψη των εξόδων τους, η οποία ανέρχεται συνολικά σε €
255,00 ευρώ (€ 85,00 κατ’ αποκοπή/άτομο Χ 6 ημέρες παραμονής = € 510,00 Χ 25% = €
127,50 /άτομο Χ 2 άτομα = €255,00).
Γ) Ψηφίζει συνολικό ποσό € 782,28 σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α 00/6421
"Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών" του προϋπολογισμού του
Δήμου έτους 2006 για να διατεθεί ως εξής:
1. Ποσό € 127,50 στον δημοτικό σύμβουλο Εμμανουήλ Γουναρά.
2. Ποσό € 127,50 στον δημαρχιακό πάρεδρο Κων/νο Μιχαηλίδη.
3. Ποσό € 527,28 (€ 263,64 Χ 2 άτομα) στον Πάρη Ε. Καλογήρου για την εξόφληση των
αεροπορικών εισιτηρίων των παραπάνω συνοδών.
Δ) Ψηφίζει συνολικό ποσό € 2.805,62 σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α 00/6444
«Εξοδα αδελφοποιήσεων» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2006 για να διατεθεί ως
εξής:
1.- Ποσό € 2.235,12 {€ 527,28 (2 Χ € 263,64 ) + € 865,98 (2 Χ € 288,66) + € 842,91(3 Χ €
280,97)}στον Πάρη Ε. Καλογήρου για την εξόφληση των αεροπορικών εισιτηρίων των οκτώ
(8) μελών των ΚΑΠΗ.
2.- Ποσό € 490,50 στον Δανιήλ Δ. Φιλιππίδη, για τη μεταφορά τους με λεωφορείο από και
προς το αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» Θεσ/νίκη.
Ε) Εγκρίνει τη διάθεση ποσού € 80,00 σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α 00/6444
«Εξοδα αδελφοποιήσεων» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2006 υπέρ του Παύλειου
Πολιτισμικού & Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας Καμπανίας &
Ναούσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας δύο (2) εικόνων.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 547/ 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χ.
Α.
Β.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ Ι.
Ν.
Ε.
Ε.
Μ.
Θ.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ.
Χ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ
Μ.
Ε.
Σ.
Β.

Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Σοφιανίδης
Κρομμύδας
Ρήσσου

Χ.
Ι.
Μ.
Δ.
Α.
Γ.
Σ.
Α.
Κ.
Α.
Η.
Γ.

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 7-11-2006
Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

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

