ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 7/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 201/2006
Περίληψη
΄Εγκριση συνδιοργάνωσης του Δήμου με τον
Λαογραφικό Σύλλογο Βλάχων Βέροιας πολιτιστικής
εκδήλωσης 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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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 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 5-4-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Με το από 31-3-06 έγγραφό του ο Λαογραφικός Σύλλογος Βλάχων Βέροιας
μας ενημερώνει ότι προγραμματίζει για το Σάββατο 6/5/06 τη διοργάνωση
πολιτιστικής μουσικοχορευτικής εκδήλωσης αφιερωμένης στην ειρήνη και τη
συνεργασία στα Βαλκάνια με συμμετοχή συγκροτημάτων από όλη την Ελλάδα και
ζητά από τον Δήμο Βέροιας τη συνδιοργάνωσή της.
Με τις διατάξεις
α) της παρ. 3 του άρθρου 262 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) που αναφέρει ότι
΄΄Με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή
χρηματικών επιχορηγήσεων σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την
έδρα τους στο Δήμο ή την Κοινότητα. Η απόφαση λαμβάνεται εφ’ όσον η οικονομική
κατάσταση του Δήμου ή της Κοινότητας το επιτρέπει και έχει εγγραφή πίστωση στον
προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει
το ένα εκατοστό (1/100) των τακτικών εσόδων του΄΄.
β) 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
Α) στον K.A. 00/6735 ΄΄Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς Συλλόγους και
Σωματεία΄΄ υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση ύψους € 60.000,00, με σημερινό
υπόλοιπο € 60.000,00.
Β) στον K.A. 00/6434 ΄΄ Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΄΄ υπάρχει
γραμμένη σχετική πίστωση ύψους € 60.000,00, με σημερινό υπόλοιπο € 60.000,00.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει για την έγκριση ή μη της συνδιοργάνωσης του Δήμου Βέροιας με τον
Λαογραφικό Σύλλογο Βλάχων Βέροιας πολιτιστικής μουσικοχορευτικής εκδήλωσης
αφιερωμένης στην ειρήνη και τη συνεργασία στα Βαλκάνια με συμμετοχή
συγκροτημάτων από όλη την Ελλάδα το Σάββατο 6/5/06 ψηφίζοντας και τις σχετικές
πιστώσεις σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος
έτους.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 13-4-2006
εισήγηση της επιτροπής Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Δ.Σ., με την οποία αυτή
εισηγείται ομόφωνα τη συνδιοργάνωση με τον Λαογραφικό Σύλλογο Βλάχων
Βέροιας πολιτιστικής μουσικοχορευτικής εκδήλωσης αφιερωμένης στην ειρήνη και
τη συνεργασία στα Βαλκάνια με συμμετοχή συγκροτημάτων απ’ όλη την Ελλάδα, το

Σάββατο 6/5/2006 και την κάλυψη μέρους της δαπάνης που θ’ απαιτηθεί μέχρι του
ποσού των € 2.500,00.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δημούλα: Ο Λαογραφικός σύλλογος Βλάχων ζητάει τη συνδιοργάνωση με
τον Δήμο Βέροιας μιας πολιτιστικής μουσικοχορευτικής εκδήλωσης, αφιερωμένης
στην ειρήνη και τη συνεργασία στα Βαλκάνια. Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο στις
6 Μαΐου του 2006. Η επιτροπή εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο την έγκριση της
συνδιοργάνωσης και η συμμετοχή μας θα είναι μέχρι το ποσό των 2.500 ευρώ για την
εκδήλωση αυτή.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Δελαβερίδης: Και εδώ φαίνεται στο εισηγητικό σημείωμα του κου Δημάρχου
το ποσό των 2.500 ευρώ γραμμένο κάτω με το χέρι άρα και εδώ φαίνεται ότι η
επιτροπή διεθνών και δημοσίων σχέσεων πήρε εντολή άνωθεν. Προτείνω να δοθούν
5.000 ευρώ για τη συνδιοργάνωση με το σύλλογο των Βλάχων.
Πρόεδρος: Κα Ουσουλτζόγλου, συμφωνείτε με την πρόταση του κου
Δελαβερίδη;
Ουσουλτζόγλου: Κε πρόεδρε, βεβαίως θα συμφωνήσω με την πρόταση γιατί
πρόκειται για μεγάλη διοργάνωση και μάλιστα θα έρθουν και σχήματα από τα
Βαλκάνια. Δεν είναι τοπική εκδήλωση, οπότε νομίζω ότι ο Δήμος πρέπει να βάλει το
χέρι στην τσέπη και να δοθούν 5.000 ευρώ.
Κουρουζίδης: Θα αλλάξω λίγο την νότα γιατί πραγματικά ένας καινούριος
θεσμός γίνεται με τις αποφάσεις που παίρνουμε εμείς εδώ σε αυτή την αίθουσα. Θα
πρέπει να το ξεκαθαρίσουμ,ε αν και δεν είναι ώρα αλλά το έχετε υπόψη όλοι οι
συνάδελφοι, ότι ο όρος συνδιοργάνωση δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει με την έννοια ότι
μακροπρόθεσμα δεν έχει και αποτέλεσμα . Απλά βρήκαμε έναν όρο, έναν τρόπο με
τον οποίο χορηγούμε τα λεφτά και απαλλασσόμαστε σαν Δήμος από την όλη
βαβούρα των πολιτιστικών. Πάρτε εσείς τα λεφτά, βάλτε και τον Δήμο μία σημαία
ότι συμμετέχει και τελείωσε το όλο θέμα. Το βάζω έτσι σαν προζύμι στην σκέψη
όλων. Αυτή δεν είναι λύση. ΄Η θα κάνει ο Δήμος κάποια πράγματα ή κάποιοι
σύλλογοι θα παίρνουν μέσα από την τακτική επιχορήγηση γνωρίζοντας όταν κάνουν
μία μεγάλη εκδήλωση, ένα έργο ή μία φιέστα, οτιδήποτε, ότι θα ενισχυθούν από το
Δήμο με το τάδε ποσό. Έτσι θα είναι ξεκάθαρο για όλους το παιχνίδι και για τους
συλλόγους και για το Δήμο. Γιατί βλέπω κάθε τόσο ένας σύλλογος να έρχεται και να
λέει εγώ θα κάνω εκδήλωση του χρόνου, θέλετε να είσαστε μαζί μας; Και είναι και
εκλογές, άμα θέλετε μην είστε. Τα λέω έτσι απλά γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα,
τα λέω για να λειτουργήσει σωστά το επόμενο δημοτικό συμβούλιο γιατί τώρα αυτό
που γίνεται κατά την δική μου άποψη δεν αποδίδει, δεν έχει μέλλον. Κάποια στιγμή
θα δικαιωθώ, όπως δικαιώθηκα και σε άλλα πράγματα. Πρέπει ο Δήμος να
ξεκαθαρίσει πού παίζει ο Δήμος σαν Δήμος και πού παίζουν οι σύλλογοι σαν
σύλλογοι. Και θα φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που ήταν επιτυχία: τα
Ασώματα στα καρναβάλια με 1.500 ευρώ απέδωσαν πολιτισμό αξίας 50.000 ευρώ.
Εμείς ενισχύουμε κάθε τόσο με 1.500 ευρώ, κάνουμε και συνδιοργανώσεις δύο, τρεις,
πέντε, χωρίς να αποδίδουν τίποτα. Νομίζω ότι σας έχω προβληματίσει γιατί είναι η
πραγματικότητα. Ενόψει εκλογών, ας το σκεφτούν όλοι τι θα γίνει στο μέλλον.
Δήμαρχος: Χαίρομαι που ο κος Κουρουζίδης μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα
άλλαξε άποψη και θέση. Όταν είχαμε την συνδιοργάνωση για το ερασιτεχνικό θέατρο
του Προμηθέα, ο κος Κουρουζίδης και άλλοι συνάδελφοι εισηγούνταν να πάρει ο
Προμηθέας 15.000 ευρώ για το ερασιτεχνικό θέατρο, σήμερα που δεν έχουμε η
Καλλιθέα αλλά άλλη συνοικία και ο σύλλογος των Βλάχων είναι άλλος σύλλογος
λένε ότι δεν πρέπει να κάνει συνδιοργανώσεις ο Δήμος γιατί βρήκαμε ένα τρόπο

έμμεσα να βοηθάμε τους συλλόγους. Κε Κουρουζίδη εγώ θα δεχόμουν την πρότασή
σας αυτή την τετραετία είχατε αυτή τη θέση από την αρχή αλλά δεν μπορεί από
συνεδρίαση σε συνεδρίαση και από σύλλογο, σε σύλλογο να αλλάζετε θέση. Όλα τα
προηγούμενα χρόνια των παλιότερων δημοτικών αρχών είχαν στραγγαλιστεί οι
πολιτιστικοί σύλλογοι. Η δραστηριότητά τους το πολύ-πολύ να ήταν εκεί στην
γειτονιά τους. Η Στέγη, ο Χώρος Τεχνών, εμείς εδώ μέσα οι σοφοί, ξέραμε τα πάντα,
εμείς ξέραμε τον πολιτισμό όλοι οι άλλοι τίποτε. Η ερασιτεχνική δημιουργία ή το
αγκάλιασμα των εκδηλώσεων από το Δήμο ήταν απαγορευμένο είδος, είχαμε
ταμπουρωθεί από το 1% των τακτικών εσόδων που προβλέπει ο κώδικας και λέγαμε
«χαίρεται, αυτά έχουμε να σας μοιράσουμε». Ολη την τριετία, συνειδητά ,και ας λέτε
εσείς εδώ μέσα αλλά και άλλοι έξω από την αίθουσα αυτή, ότι δεν έχει πολιτιστική
πολιτική ο Δήμος για αυτό κάνει συνδιοργανώσεις με συλλόγους. Και πολιτιστική
πολιτική έχει ο Δήμος και την εφαρμόζει. Μα αυτό είναι πολιτιστική πολιτική,
δηλαδή να κάνει συνδιοργανώσεις με τους συλλόγους, να τους βοηθάει στο μέτρο του
δυνατού. Εμείς πάντα συνειδητά αυτό που λέγαμε στο προεκλογικό μας πρόγραμμα
αυτό εφαρμόσαμε όλη την τετραετία και θα συνεχίσουμε και στην επόμενη τετραετία
κε Κουρουζίδη γιατί εμείς θα είμαστε διοίκηση και πιστεύουμε ότι σωστά
λειτουργούμε και νόμιμα και έτσι θα συνεχίσουμε.
Ουσουλτζόγλου: Δεν περίμενα να αντιληφθείτε απολύτως τα πράγματα. Ο κος
Κουρουζίδης έθεσε ένα θέμα, το οποίο είναι σημαντικό και μίλησε για την έννοια της
συνδιοργάνωσης όχι για την ενίσχυση των συλλόγων. Άλλο πράγμα είναι να
ενισχύουμε έναν σύλλογο να κάνει κάτι και άλλο να συνδιοργανώνουμε. Εδώ έχουμε
μπερδέψει λιγάκι τα πράγματα, διότι επί της θητείας σας της μίας και μοναδικής, η
οποία τελειώνει, συνδιοργάνωση σημαίνει τρία-τέσσερα πράγματα. Συνδιοργάνωση
κατά την άποψη μας σημαίνει κατάργηση και αμφισβήτηση του ρόλου των αρμοδίων
δημοτικών επιχειρήσεων του πολιτισμού, οι οποίες είναι 3. Συνδιοργάνωση επί της
θητείας σας σημαίνει έτοιμο κοινό προς «εκμετάλλευση». Συνδιοργάνωση επί της
θητείας σας σημαίνει ότι ο Δήμος δεν κάνει απολύτως τίποτε, περί άλλων τυρβάζει
και οικειοποιείται, για να δείξει ότι κάνει κάτι, τη δουλειά άλλων φορέων και τους
φορτώνει το φέσι, κοινώς τους καπελώνει. Συνδιοργάνωση επί της θητείας σας
σημαίνει ότι δίνουν στο χέρι οι συνεργάτες του Δημάρχου ένα λόγο ένα χαιρετισμό.
Αφήστε αυτό το τροπάρι. Απλώς, τώρα ποια είναι η διαφορά: Προστίθεται στην
εκδήλωση, που ούτως ή άλλως θα έκαναν οι σύλλογοι, ένας χαιρετισμός του
Δημάρχου για τους λόγους που προανέφερα. Για να τα βάλουμε τα πράγματα στη
θέση τους για να καταλαβαινόμαστε και να μιλάμε ελληνικά.
Κουρουζίδης: Κε Δήμαρχε, ελληνικά πρέπει να καταλαβαίνετε, γιατί ποντιακά
δεν καταλαβαίνετε και εγώ μίλησα ελληνικά και είπα πολύ απλά ότι πρέπει να ξέρουν
οι σύλλογοι τι κάνουν και ο Δήμος το τι κάνει. Αναφορικά με αυτό που είπατε, ότι
δηλαδή στο προηγούμενο συμβούλιο έλεγα να ενισχυθεί ο Προμηθέας και σήμερα
επειδή είναι η Καλλιθέα ή οι βλάχοι, λέω όχι, θα σας πω μόνο αυτό: ότι στο Σέλι
βγαίνω τρίτος μέσα στους βλάχους. Είμαι δημοτικός σύμβουλος και μη με
αναγκάζετε να παραμείνω. Ένα πράγμα θα σας πω, ότι έθεσα μία πολιτική θέση και
δεν είπα κόψτε ή μη δίνετε ενίσχυση. Τον όρο «συνδιοργάνωση», με όλα που
ακολουθούν αυτόν τον όρο, δεν τον αποδέχομαι. Θέλετε να ενισχύσουμε τους
βλάχους με τακτική επιχορήγηση; Όπως είπα και στο προηγούμενο συμβούλιο, όταν
συζητούσαμε το θέμα του Προμηθέα, να εφαρμόζουμε την εξής τακτική: όταν ένας
σύλλογος λειτουργεί και κάνει μια ενέργεια πολιτιστική, η οποία είναι μόνο για τη
Βέροια, να βάλουμε 1.000 ευρώ ταρίφα. Όταν είναι για το νομό 2.000, όταν είναι για
όλη την Ελλάδα 5.000, όταν είναι διεθνές γεγονός 10.000. Έτσι είναι ξεκάθαρο το
παιχνίδι για όλους τους συλλόγους και δεν κάνουμε πολιτική ούτε παρεμβατική ούτε

παραπολιτική. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά που είπατε, με ερμηνεύσατε λάθος.
Ούτε σήμερα μίλησα για το θέμα, δεν αναφέρθηκα καν για το σημερινό θέμα. Θα
μπορούσε ο κύριος Πρόεδρος να μου πει ΄΄ Κύριε Κουρουζίδη είσαστε εκτός
θέματος΄΄. Πολιτικά είμαι εντός.
Ακριβόπουλος: Αφού ξέρετε ότι δεν το κάνω.
Κουρουζίδης: Δεν το κάνετε γιατί είμαι εντός θέματος. Με αυτή την έννοια
στη δευτερολογία μου θέλω να σας εξηγήσω ότι δεν είμαι κατά της ενίσχυσης, είμαι
κατά του όρου και της όλης λειτουργίας της συνδιοργάνωσης και αυτή είναι μια
πολιτική θέση.
Δήμαρχος: Την ευθύνη κατάρτισης του ψηφοδελτίου του δικού σας
συνδυασμού, τον έχει άλλος κε Κουρουζίδη και όχι εγώ. Μακάρι να μπορούσα να
βοηθήσω στη συγκρότηση του ψηφοδελτίου αν και με αυτό που είπατε θέλετε να σας
εξαναγκάσω να βάλετε και πάλι υποψηφιότητα. Με χαρά εγώ θα ήθελα να είστε και
πάλι υποψήφιος και δημοτικός σύμβουλος. Γνωριζόμαστε από παλιά. Κα
Ουσουλτζόγλου, δώσατε πολλές ερμηνείες στη λέξη συνδιοργάνωση σε ό,τι αφορά
τον τύπο, στην ουσία όμως δεν μπήκατε. Ο Δήμος αγκάλιασε και αγκαλιάζει τους
ντόπιους δημιουργούς και τους ντόπιους συλλόγους κι ας λέτε εσείς ότι δεν έχουμε
πολιτιστική πολιτική κι ας λέτε ότι δεν κάνουμε εκδηλώσεις. Και ούτε έχω ανάγκη να
πάω να κάνω χαιρετισμό και το ξέρετε ότι στις πιο πολλές εκδηλώσεις δεν πηγαίνω
να κάνω χαιρετισμό. Το κάνω όταν μου επιτρέπει ο χρόνος. Δεν έχω ανάγκη από
ακροατήριο γιατί όταν θέλω να έχω ακροατήριο έχω και το έχω αποδείξει. Εσείς
ψάξτε τις άδειες καρέκλες που είχατε.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Δελαβερίδη για κάλυψη
μέρους της δαπάνης μέχρι του ποσού των € 5.000,00;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 9 σύμβουλοι:
Α. Γκαμπέσης, Χ. Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδου, Ι. Κουρουζίδης, Μ. Γαβρίδης, Δ.
Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Σ. Μηλιόπουλος, Α. Τσιάρας.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 15 σύμβουλοι:
Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Καλαϊτζίδης, Ν. Κεχαγιόγλου,
Ε. Δημούλα, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου – Καραχατζή, Θ. Σιδηρόπουλος, Γ.
Τροχόπουλος, Χ. Τζήκα – Μπατσαρά, Μ. Σακαλής, Χ. Φουρνιάδης, Χ. Ντόβας, Σ.
Κρομμύδας.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση της επιτροπής Διεθνών &
Δημοσίων Σχέσεων;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 15 σύμβουλοι:
Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Καλαϊτζίδης, Ν. Κεχαγιόγλου,
Ε. Δημούλα, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου – Καραχατζή, Θ. Σιδηρόπουλος, Γ.
Τροχόπουλος, Χ. Τζήκα – Μπατσαρά, Μ. Σακαλής, Χ. Φουρνιάδης, Χ. Ντόβας, Σ.
Κρομμύδας.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 9 σύμβουλοι:
Α. Γκαμπέσης, Χ. Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδου, Ι. Κουρουζίδης, Μ. Γαβρίδης, Δ.
Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Σ. Μηλιόπουλος, Α. Τσιάρας.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 5-4-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την από 31-3-2006 επιστολή του Λαογραφικού Συλλόγου Βλάχων Βέροιας.
3.- Την από 13-4-2006 εισήγηση της Επιτροπής Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του
Δ.Σ.
4.- Τις προτάσεις και απόψεις του Δημάρχου και των δημ. συμβούλων, όπως αυτές
αναπτύχθηκαν κατά τη συζήτηση του παρόντος θέματος.

5.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2006 και στον Κ.Α. 00/6434 «Λοιπές
δαπάνες δημοσίων σχέσεων» υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.
6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
7.- 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 Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση του Δήμου Βέροιας με τον Λαογραφικό
Σύλλογο Βλάχων Βέροιας, πολιτιστικών μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων, με τη
συμμετοχή συγκροτημάτων από περιοχές της Ελλάδας και τις Βαλκανικές χώρες, στη
Βέροια στις 6 Μαϊου 2006.
Β) Καθορίζει το ποσό συμμετοχής του, για την κάλυψη μέρους των εξόδων
της παραπάνω εκδήλωσης, μέχρι του ποσού των € 2.500,00.
Γ) Ψηφίζει ποσό € 2.500,00 € σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 00/6434
«Λοιπές δημοσίων σχέσεων» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2006 για την
κάλυψη μέρους των δαπανών που θ’ απαιτηθούν για τον παραπάνω σκοπό.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 201 / 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 Σ.
Ι.
Ν.
Ε.
Ε.
Μ.
Θ.
Γ.
Χ.
Μ.
Χ.
Χ.
Σ.
Β.

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

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 28-4-2006
Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

Χ.
Ι.
Μ.
Δ.
Α.
Γ.
Σ.
Α.
Α.

Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Μηλιόπουλος
Παπαστεργίου
Τσιάρας

