ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 9/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 257/2006
Περίληψη
Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας
υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου στο
Στρόβολο Κύπρου και κάλυψη των
σχετικών δαπανών.
Σήμερα 22 Μαϊου 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 18-5-2006 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 24 μέλη.
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Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
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Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Τροχόπουλος
Φουρνιάδης
Κουρουζίδης
Πουλασουχίδης
Ορφανίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Κ. Μιχαηλίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης
συζήτηση αποχώρησε ο κ. Μ. Γαβρίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 248/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Κ. Χιονίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Γκαμπέσης, Δ. Δάσκαλος, Η. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 249/2006 προσήλθε
ο κ. Δ. Δάσκαλος και αποχώρησε ο κ. Π.
Ποταμόπουλος.
4) απόφασης Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
250/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Η. Σοφιανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 268/2006
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Ε.
Γουναράς.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 269/2006
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Ε.
Γουναράς και αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 286/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 10-5-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Στο πλαίσιο του προγράμματος Φιλοξενίας και Συνεργασίας 2006 – 2007
μεταξύ του Δήμου μας και του Δήμου Στροβόλου της Κύπρου, όπως αυτό εγκρίθηκε
με την αριθ.711/2005 απόφαση του ΔΣ Βέροιας, ο Δήμος Στροβόλου έχει την
υποχρέωση φιλοξενίας τριμελούς αντιπροσωπείας υπηρεσιακών παραγόντων του
Δήμου Βέροιας για χρονικό διάστημα πέντε ημερών.
Με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 299 του ΔΚΚ ( Π.Δ.
410/95) προβλέπεται ότι: ΄΄Οι ανταλλαγές αποστολών και άλλες εκδηλώσεις των
αδελφοποιημένων και μη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με αντίστοιχους ξένων
κρατών και οι ανταλλαγές ή μετακλήσεις πολιτιστικών και καλλιτεχνικών
συγκροτημάτων, γίνονται μέσα στα πλαίσια των διεθνών ή διμερών συμφωνιών που
έχει υπογράψει η Χώρα μας με τα άλλα κράτη ή διεθνείς οργανισμούς και με την αρχή
της αμοιβαιότητας ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών. Η γνώμη
αυτή απαιτείται και για την εμφάνιση των καλλιτεχνικών κ.λπ. συγκροτημάτων σε άλλο
Ο.Τ.Α, εκτός αυτού που αρχικά τα προσκάλεσε.
Οι δαπάνες, που αποφασίζονται από τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια για
την υλοποίηση των σκοπών της αδελφοποίησης και για τις ανταλλαγές και μετακλήσεις
πολιτιστικών ή καλλιτεχνικών συγκροτημάτων, βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των
αντίστοιχων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ΄΄.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους και
α) στον Κ.Α. 10/6422 ΄΄ Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων
υπαλλήλων ΄΄, υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση ύψους € 3.000,00, με σημερινό
υπόλοιπο € 3.000,00
β) στον Κ.Α. 00/6434 ΄΄ Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων ΄΄ υπάρχει γραμμένη
σχετική πίστωση ύψους € 60.000,00 με σημερινό υπόλοιπο € 39.000,00
.
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει τα μέλη
της
αντιπροσωπείας υπηρεσιακών παραγόντων που θα επισκεφθούν το Δήμο
Στροβόλου της Κύπρου, να καθορίσει τις ημερομηνίες μετάβασης και να ψηφίσει τις
σχετικές πιστώσεις που θα απαιτηθούν.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 18-5-2006
εισήγηση της επιτροπής Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Δ.Σ., με την οποία αυτή
εισηγείται ομόφωνα : α) την υλοποίηση του σκέλους του προγράμματος Ανταλλαγών
Δήμων Βέροιας και Στροβόλου Κύπρου για την περίοδο 2006-2007 που αφορά την
επίσκεψη τριμελούς αντιπροσωπείας υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου Βέροιας
στο Δήμο Στροβόλου της Κύπρου για ανταλλαγή εμπειριών, β) τη μετάβαση της
παραπάνω αντιπροσωπείας στην Κύπρο και γ) την κάλυψη των σχετικών δαπανών
που θ’ απαιτηθούν.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Προτείνω στην αντιπροσωπεία των υπηρεσιακών παραγόντων που
θα μεταβεί στο Στρόβολο μαζί με την επίσημη αντιπροσωπεία, να μετέχουν οι
υπάλληλοι του Δήμου K. Τζαφέρη, Κ. Θεοδωρίδης, Ι. Αντωνιάδης.
Δελαβερίδης: Προτείνω να μην πάνε στο Στρόβολο οι υπάλληλοι μαζί με την
επίσημη αντιπροσωπεία γιατί δημιουργούνται διάφορα προβλήματα. Νομίζω πως οι
υπάλληλοι θα νιώθουν πιο άνετα αν μεταβούν μόνοι τους σε διαφορετική
ημερομηνία.
Δήμαρχος: Δεν έχω αντίρρηση επ’ αυτού.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με τις προτάσεις του κ. Δημάρχου και του κ. Α.
Δελαβερίδη;
Σύμβουλοι: Ναι.
Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 10-5-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την από 3-5-2006 επιστολή του Δήμου Στροβόλου.
3.- Την με αριθ. 711/2005 προγενέστερη απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε το
πρόγραμμα συνεργασίας Δήμων Βέροιας και Στροβόλου Κύπρου περιόδου 20062007.
4.- Ότι στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος ο Δήμος Στροβόλου για το έτος
2006 θα δεχθεί τριμελή αντιπροσωπεία υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου μας
κατά το μήνα Ιούνιο για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών, για ανταλλαγή
εμπειριών και αλληλοενημέρωση.
5.- Την από 18-5-2006 εισήγηση της επιτροπής Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του
Δ.Σ.
6.- Ότι στον προϋπ/σμό του Δήμου έτους 2006 και στους Κ.Α. 00/6434 «Λοιπές
δαπάνες δημοσίων σχέσεων» και 00/6422 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση
μετακινούμενων υπαλλήλων» υπάρχουν γραμμένες οι σχετικές πιστώσεις για τον
παραπάνω σκοπό.
7.- Τις προτάσεις του Δημάρχου και του δημ. συμβούλου Α. Δελαβερίδη.
8.- Τις διατάξεις του άρθρου 299 (παρ. 2 & 3) του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και του
Ν.2685/99 (Φ.Ε.Κ. 35Α/18-2-99).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη μετάβαση τριμελούς αντιπροσωπείας υπηρεσιακών
παραγόντων του Δήμου Βέροιας στο Στρόβολο Κύπρου, για χρονικό διάστημα πέντε
(5) ημερών κατά το μήνα Ιούνιο 2006, στα πλαίσια προγράμματος ανταλλαγών
μεταξύ των δύο πόλεων , αποτελούμενη από τους υπαλλήλους:
1.- Κυριακή Τζαφέρη.
2.- Κυριάκο Θεοδωρίδη.
3.- Ιωάννη Αντωνιάδη.
Η παραπάνω αντιπροσωπεία του Δήμου μας θα μεταβεί στον Δήμο
Στροβόλου σε ημερομηνία που θα καθοριστεί ύστερα από συνεννόηση των δύο
Δήμων.
Β) Εγκρίνει την κάλυψη των σχετικών δαπανών που θ’ απαιτηθούν για τον
παραπάνω σκοπό.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 257 / 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 5-6-2006
Ο Δήμαρχος
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