ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 2/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 67/2006
Περίληψη
΄Εγκριση σύναψης σύμβασης για ανάθεση στη δημοτική
επιχείρηση Επικοινωνίας Πληροφόρησης & Δημοσιότητας
«ΙΡΙΣ» της συνδιοργάνωσης του Δήμου με τη Δημόσια
Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας εκδηλώσεων και ψήφιση
πίστωσης.

Σήμερα 23 Ιανουαρίου 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 19-1-2006 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 28 μέλη.
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Aπόντες
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Καλαϊτζίδης
Κ. Πουλασουχίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Μιχαηλίδης

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Π. Ποταμόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
63/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ. Κρομμύδας
και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Α.
Γκαμπέσης, Γ. Τροχόπουλος, Ι. Κουρουζίδης, Δ.
Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 64/2006
απόφασης προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος και
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Γαβρίδης, Γ. Ορφανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 72/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ. Κρομμύδας.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 75/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 18-1-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Με την 157/2005 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η σύναψη
Μνημονίου Συνεργασίας, μεταξύ του Δήμου και της Δημόσιας Κεντρικής
Βιβλιοθήκης Βέροιας (Δ.Κ.Β.Β.), με αντικείμενο την συνεργασία για την
εκπλήρωση των σκοπών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIGHT ΄΄ Φως στον
πολιτισμό ΄΄ (προώθηση της σύνδεσης του πολιτιστικού αποθέματος με την
οικονομική ανάπτυξη, σε τοπικό επίπεδο), το οποίο υλοποιεί, ως Συντονιστής, η
Δ.Κ.Β.Β., με εταίρους Βιβλιοθήκες από άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες (Πορτογαλία,
Δανία, Ιταλία, Ουγγαρία).
Στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω Προγράμματος και με σκοπό την
βελτίωση της πρόσβασης του κοινού στις πολιτιστικές πηγές του τόπου μας, η
Δ.Κ.Β.Β. έχει αναπτύξει τον πρώτο ηλεκτρονικό πολιτιστικό τουριστικό οδηγό της
πόλης δράση που έχει άμεση σχέση με τον Δήμο μας και τον στρατηγικό του
σχεδιασμό.
Με το από 16-1-06 έγγραφό της η Δ.Κ.Β.Β., προτείνει την συνδιοργάνωση
εκδηλώσεων με την συμμετοχή του Δήμου και της Δημοτικής Επιχείρησης
Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Δημοσιότητας ΙΡΙΣ (Δ.Ε.Ε.Π.Δ. ΄΄ΙΡΙΣ΄΄).
Συγκεκριμένα προτείνεται:
(α) η από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων με πολιτιστικό εκπαιδευτικό
αντικείμενο με παράλληλη προβολή και ενημέρωση για τον πρώτο ηλεκτρονικό
πολιτιστικό τουριστικό οδηγό της πόλης.
(β) η από κοινού εξέταση και εύρεση με την Δ.Ε.Ε.Π.Δ. ΄΄ΙΡΙΣ΄΄ τρόπων
προώθησης του παραπάνω οδηγού.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των παραπάνω εκδηλώσεων ανέρχεται στο
ποσό των € 7.000,00
Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρο 218 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.), όπως
αυτή αντικαταστάθηκε με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 25 του Ν. 3202/03
προβλέπεται ότι ΄΄Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς
του προϋπολογισμού του Δήμου μπορούν να διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών και που αφορούν : α) εθνικές ή τοπικές γιορτές
ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές εκδηλώσεις που τις
οργανώνει ο Δήμος εφ όσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται
με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών
και πνευματικών ενδιαφερόντων των δημοτών του, β) όμοιες εκδηλώσεις που
οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος γ) «απονομή τιμητικών διακρίσεων,
αναμνηστικών δώρων και φιλοξενία προσωπικοτήτων και αντιπροσωπειών εσωτερικού
ή εξωτερικού, δ) Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία φυσικών
προσώπων, τα οποία συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο στην κοινωνική οικονομική και
πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου.΄΄.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους και στον K.A. 00/6434
΄΄Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων΄΄ υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση ύψους €
60.000,00, με σημερινό υπόλοιπο € 60.000,00.
Με τις διατάξεις της § 4 του άρθρου 291 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 410/1995, ΦΕΚ Α΄
231), όπως έχει αντικατασταθεί με την § 12 του άρθρου 19 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ
Α΄ 102) προβλέπεται ότι ΄΄Με απόφαση του Δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου
επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης, με την οποία ο δήμος ή η 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 ευρώ (€ 45.000,00)΄΄
Για τις παραπάνω προτεινόμενες Εκδηλώσεις, μπορεί να ενεργοποιηθεί, η
Δημοτική Επιχείρηση «ΙΡΙΣ», στους σκοπούς της οποίας συμπεριλαμβάνεται
σαφέστατα και η διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει:
1) Τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της Δημοτικής
Επιχείρησης Επικοινωνίας Πληροφόρησης Δημοσιότητας «ΙΡΙΣ» Δήμου Βέροιας για
την ανάθεση της συνδιοργάνωσης με την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
(α) εκδηλώσεων με πολιτιστικό εκπαιδευτικό αντικείμενο με παράλληλη
προβολή και ενημέρωση για τον πρώτο ηλεκτρονικό πολιτιστικό τουριστικό οδηγό
της πόλης.
(β) της από κοινού εξέτασης και εύρεσης τρόπων προώθησης του παραπάνω
οδηγού.
2) Να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο Βέροιας για την υπογραφή της παραπάνω
σύμβασης.
3) Την κάλυψη των εξόδων των παραπάνω εκδηλώσεων ποσού € 7.000,00
4) Τη διάθεση ποσού € 7.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 00/6434 ΄΄Λοιπές δαπάνες
δημοσίων σχέσεων΄΄ του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους στην
Δ.Ε.Ε.Π.Δ. ΄΄ΙΡΙΣ΄΄ για την υλοποίηση του παραπάνω σκοπού.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 18-1-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την από 16-1-2006 επιστολή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας.
3.- Την αριθ. 157/2005 προγενέστερη απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η
σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της Δημόσιας Κεντρικής
Βιβλιοθήκης Βέροιας για την εκπλήρωση των σκοπών του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Light.
4.- Την ανάγκη ανάθεσης των παραπάνω εργασιών διοργάνωσης στη δημ. επιχείρηση
Επικοινωνίας Πληροφόρησης Δημοσιότητας «ΙΡΙΣ», στους σκοπούς της οποίας
περιλαμβάνεται και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου και Τοπικών Φορέων.
5.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2006 και στον Κ.Α. 00/6434 «Λοιπές
δαπάνες δημοσίων σχέσεων» υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.
6.- Τις διατάξεις των άρθρων 106, 218 & 291 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με τις
παρ. 3 και 4 του άρθρου 25 του Ν. 3202/03) του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης για ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών
συνδιοργάνωσης με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, εκδηλώσεων, στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Light, στη Δημοτική Επιχείρηση
Επικοινωνίας Πληροφόρησης Δημοσιότητας «ΙΡΙΣ» Δήμου Βέροιας, με το ποσό των
€ 7.000,00, και συγκεκριμένα της μέριμνας και κάλυψης των δαπανών που θ’
απαιτηθούν για:
1) Εκδηλώσεις με πολιτιστικό εκπαιδευτικό αντικείμενο, με παράλληλη
προβολή και ενημέρωση για τον πρώτο ηλεκτρονικό πολιτιστικό τουριστικό οδηγό
της πόλης.
2) Την εξέταση και εξεύρεση τρόπων προώθησης του παραπάνω Οδηγού.

Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας για την κατάρτιση και υπογραφή της
σχετικής σύμβασης.
Γ) Ψηφίζει ποσό € 7.000,00 σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 00/6434 «Λοιπές
δαπάνες δημοσίων σχέσεων» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2006, για να
διατεθεί στη Δημοτική Επιχείρηση Επικοινωνίας Πληροφόρησης Δημοσιότητας
«ΙΡΙΣ» Δήμου Βέροιας για τον παραπάνω σκοπό.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 67 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κ. Μιχαηλίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 30-1-2006
Ο Δήμαρχος
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