ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 7/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 191/2006
Περίληψη
΄Εγκριση συνδιοργάνωσης του Δήμου με το Κέντρο
Ευρωπαϊκών Μελετών, ημερίδας για το ΕΣΠΑ 20072013 και κάλυψης μέρους των δαπανών.
Σήμερα 17 Απριλίου 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 13-4-2006 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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Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
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Τσαμήτρου-Καραχατζή
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Χιονίδης
Παπαστεργίου
Πουλασουχίδης
Σοφιανίδης
Ορφανίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης
συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Τροχόπουλος, Ι.
Κουρουζίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 201/2006
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Μ.
Γαβρίδης και αποχώρησε ο κ. Ε. Γουναράς.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 203/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 204/2006
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ε. Γουναράς, Β.
Ρήσσου και αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 211/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 212/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 218/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 13-4-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Το Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (Νομικό Πρόσωπο του Δήμου μας), με την
συνεργασία του «Ινστιτούτου Δημοκρατίας “Κωνσταντίνος Καραμανλής”»,
προγραμματίζει την διεξαγωγή Ημερίδας (εντός του Ιουνίου 2006, στην Αντωνιάδειο
Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών), με θέμα το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
(«Δ΄ ΚΠΣ») 2007-2013.
Σύμφωνα με τον πρώτο, αρχικό σχεδιασμό, μεταξύ των Εισηγητών
συγκαταλέγονται Εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, των
Περιφερειών Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας, κ.λπ.
Λόγω της επικαιρότητας του θέματος, το ενδιαφέρον συμμετοχής (εκ μέρους
Δημοσίων Λειτουργών, Εκπροσώπων Φορέων της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανώσεων των Κοινωνικών Εταίρων,
κ.α.), αναμένεται να είναι σημαντικό.
Είναι, επομένως, φανερό πως με την Ημερίδα αυτή αφενός μεν παρέχεται η
δυνατότητα έγκυρης ενημέρωσης των Δημοσίων Υπηρεσιών, των Φορέων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και του ευρύτερου κοινού, για τις διαδικασίες και την εν
γένει προετοιμασία του Δ΄ ΚΠΣ, και αφετέρου παρέχεται μια ακόμη ευκαιρία
ευρύτερης προβολής της πόλης και της περιοχής της Βέροιας, τόσο στο ακροατήριο
της Ημερίδας, όσο και στους αποδέκτες των ανακοινώσεων, των πορισμάτων και του
λοιπού υλικού της Ημερίδας (δηλαδή στους κεντρικούς και περιφερειακούς φορείς,
στα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, κ.λπ.).
Γι αυτό και προτείνεται να συμμετάσχει και ο Δήμος μας στην διοργάνωση
της Ημερίδας, αναλαμβάνοντας, κατά περίπτωση, είτε ένα μέρος των σχετικών
προπαρασκευαστικών ενεργειών, είτε και καλύπτοντας ένα μέρος των δαπανών της
(όπως, ενδεικτικά, φιλοξενίες εισηγητών, αναπαραγωγή έντυπου υλικού,
φωτογραφική ή μαγνητοσκοπική κάλυψη των εργασιών της, κ.λπ.). Βεβαίως, το
μεγαλύτερο μέρος των σχετικών δαπανών θα καλυφθεί από τους άλλους
συνδιοργανωτές (ή ακόμη και από χορηγίες, που τυχόν θα δοθούν), όμως,
επικουρικά, ένα μέρος τους θα μπορεί, αν απαιτηθεί, να καλυφθεί από τον Δήμο μας.
Έτσι, η σημερινή απόφαση προτείνεται να αποτελέσει απλώς την κατ αρχήν
απόφαση, για την συμμετοχή του Δήμου μας στην ως άνω συνδιοργάνωση, ενώ οι
δαπάνες, που θα προκληθούν από την συνδιοργάνωση αυτή θα αντιμετωπισθούν και
θα τεθούν προς έγκριση, μετά από την διεξαγωγή της Ημερίδας, και θα βαρύνουν την
με Κ.Α. 00/6441 πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2006.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Με πρωτοβουλία του Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών, όπως
γνωρίζετε, αλλά και την συμμετοχή του Δήμου μας, διεξήχθησαν δύο ημερίδες. Η μία
για την νέα αγροτική πολιτική τον Δεκέμβριο και η δεύτερη, που είχε και πολύ
μεγάλη επιτυχία, για την Ευρωπαϊκή προοπτική της ελληνικής εκπαίδευσης. Το
Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών, υλοποιώντας τους σκοπούς για τους οποίους
ιδρύθηκε, αποφάσισε τη συνδιοργάνωση με το Δήμο, εφόσον το αποφασίσει το
δημοτικό συμβούλιο, και με το Ινστιτούτο Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος
Καραμανλής», μιας νέας ημερίδας τον Ιούνιο γύρω στις 15 Ιουνίου με θέμα το νέο
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, όπως λέγεται πλέον το Δ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης 2007 – 2013. Προτείνω κε πρόεδρε και το δημοτικό συμβούλιο να
συναποφασίσει για την συνδιοργάνωση αυτής της ημερίδας και να καλύψει μέρος
των δαπανών ψηφίζοντας σε βάρος του Κ.Α. 00/6441.

Δελαβερίδης: Πόσα είναι τα έξοδα; Η κάλυψη μέρους των εξόδων δεν λέει
τίποτα. Πείτε μας τα έξοδα επακριβώς.
Δήμαρχος: Όπως είναι γνωστό, οι δαπάνες δημοσίων σχέσεων γιατί τέτοιες
είναι αυτές, ψηφίζονται από το δημοτικό συμβούλιο καταρχήν χωρίς να
προσδιορίζονται στην αρχή και στο τέλος έρχονται οι δαπάνες των τιμολογίων. Θα
μοιραστούν τα έξοδα μεταξύ των τριών συνδιοργανωτών, δηλαδή του ιδρύματος
Καραμανλή, του Δήμου Βέροιας και του Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών. Η
συνδιοργάνωση, επειδή είναι ημερίδα που κυρίως αφορά την αυτοδιοίκηση, θα έχει
μεγάλη απήχηση, μια που έχουμε εξασφαλίσει τη συμμετοχή του κυρίου Φόλια κατά
99%.
Κουρουζίδης: Δέχομαι αυτό που λέει ο Δήμαρχος στην απάντηση του
συναδέλφου κου Δελαβερίδη αλλά αν πάρουμε μία εκδοχή ότι μπορεί να στοιχίσει
50.000 ή 100.000 ευρώ είναι δυνατόν να πάρουμε μία καταρχήν απόφαση ότι
συμμετέχουμε; Μας καλύπτει; Μήπως γνωρίζετε περίπου σε ποιο ύψος θα κυμανθεί η
δαπάνη; Να πούμε π.χ. 2.000, 3.000, 5.000 αλλά να ξέρουμε περίπου τι
αποφασίζουμε. Αυτό θέλουμε να ξέρουμε. Δεν ζητάμε να μας πείτε ακριβώς το ποσό
αλλά περίπου για να πούμε αν συμφωνούμε ή όχι.
Δήμαρχος: Δεν γνωρίζω κε Κουρουζίδη, από την εμπειρία που έχω, κάποια
ημερίδα να στοίχισε 50.000 ευρώ. Το πολύ-πολύ να στοιχίσει από 5.000 έως 6.0007.000. Τόσο περίπου θα κοστίσει η ημερίδα ανάλογα βέβαια με την συμμετοχή του
κόσμου. Άμα δεν έχουμε κανέναν εκεί, δεν θα στοιχίσει τίποτα.
Πρόεδρος: Η δαπάνη αφορά γεύματα, ξενοδοχεία κ.λ.π.
Δήμαρχος: Στην ημερίδα για την Ευρωπαϊκή προοπτική της ελληνικής
εκπαίδευσης ήρθαν 800 εκπαιδευτικοί από όλη την Κεντρική Μακεδονία.
Κουρουζίδης: Μετά τη διευκρίνιση του κ. Δημάρχου ότι το ποσό δεν θα
ανέρθει πάνω από 7.000 ευρώ, εγώ προτείνω να πούμε ναι αλλά να μην υπερβεί η
κάλυψη μέρους της δαπάνης από το Δήμο, τα 3.000 ευρώ, αφού είμαστε κατά το 1/3
συνδιοργανωτές .
Δελαβερίδης: Καλύφθηκα με την πρόταση του κ. Κουρουζίδη.
Γεωργιάδης: Κε πρόεδρε, συμφωνώ με την εισήγηση του κ. Δημάρχου γιατί
το θέμα είναι πάρα πολύ επίκαιρο και είναι χρέος μας να βοηθούμε τέτοιες
συνδιοργανώσεις.
Πρόεδρος: Κε Κουρουζίδη ποια ακριβώς είναι η πρότασή σας;
Κουρουζίδης: Να εγκρίνουμε την κάλυψη της δαπάνης μέχρι του ποσού των
3.000 ευρώ.
Δήμαρχος: Ενδεχομένως να μην χρειαστούν καν 3.000 ευρώ αλλά λιγότερα
χρήματα.
Πρόεδρος: Κε Δήμαρχε συμφωνείτε με την πρόταση του κ. Κουρουζίδη;
Δήμαρχος: Ναι.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την εισήγηση του κ. Δημάρχου για τη
συνδιοργάνωση της ημερίδας και την πρόταση του κ. Κουρουζίδη, για κάλυψη
μέρους των εξόδων μέχρι του ποσού των 3.000 ευρώ;
Σύμβουλοι: Ναι.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 13-4-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την αναγκαιότητα συμμετοχής του Δήμου στην παραπάνω ημερίδα που
διοργανώνει το νομικό πρόσωπο του Δήμου «Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών», σε
συνεργασία με το «Ινστιτούτο Δημοκρατίας ‘Κωνσταντίνος Καραμανλής’», για την
έγκυρη ενημέρωση των Δημοσίων Υπηρεσιών, των Φορέων Τ.Α. και του ευρύτερου
κοινού για τις διαδικασίες και την εν γένει προετοιμασία του Δ΄ Κ.Π.Σ.

3.- Τις προτάσεις του Δημάρχου και των δημ. συμβούλων, όπως αυτές αναπτύχθηκαν
κατά τη συζήτηση του παρόντος θέματος.
4.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2006 και στον Κ.Α. 00/6441
«Συμμετοχή σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» υπάρχει γραμμένη σχετική
πίστωση.
5.- Τις διατάξεις των άρθρων 106 και 218 (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 συνδιοργάνωση του Δήμου Βέροιας με το Κέντρο
Ευρωπαϊκών Μελετών, σε συνεργασία με το «Ινστιτούτο Δημοκρατίας
‘Κωνσταντίνος Καραμανλής’» ημερίδας για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς (Δ΄ ΚΠΣ) 2007-1013, στη Βέροια.
Β) Καθορίζει το ποσό συμμετοχής του, για την κάλυψη μέρους των εξόδων
της παραπάνω εκδήλωσης, μέχρι του ποσού των € 3.000,00.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 191/ 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 28-4-2006
Ο Δήμαρχος
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