ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ.19/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 494/2009
Περίληψη
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα
«Νεολαία σε δράση».
Σήμερα 31 Αυγούστου του έτους 2009 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 27-8-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 22 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
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Aπόντες
Συμεωνίδης
Κάκαρης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Σ. Κρομμύδας
Β. Ρήσσου
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε ο κ. Ε.
Σοφιανίδης και αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 458/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Β. Γιαννουλάκης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 459/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Β. Γιαννουλάκης, Μ. Σακαλής.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 460/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ε. Γουναράς.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 461/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.
Τσιαμήτρος.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 462/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος
και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 463/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.
Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 467/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.
Τσιαμήτρος, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 468/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου.
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 482/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.
Δελαβερίδης.
11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 496/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ε.
Σοφιανίδης.
12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 510/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.
Μιχαηλίδης, Μ. Τρανίδης.
13) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 513/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 27-8-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Στο πλαίσιο του Προγράμαμτος «Νεολαία σε Δράση», πολυμερή σχέδια
συνάντησης νέων και υπό την Ευρωπαϊκή προτεραιότητα «δημιουργικότητα και
καινοτομία», οργανώνεται στο Μαγδεμβούργο συνάντηση νέων από τη Γερμανία
(Magdeburg), την Αγγλία (Stevenage) και τη Λετονία (Riga) , στην οποία μπορεί να
συμμετέχεις και ο Δήμος μας με την αποστολή 10 νέων ηλικίας 15-25 ετών. Η
συνάντηση προβλέπεται να διεξαχθεί το διάστημα 1-11/11/2009 και θα περιλαμβάνει
τρία εργαστήρια με θέματα το θέατρο, τη φωτογραφία και το χορό. Η αποστολή θα
συνοδεύεται από ένα συνοδό και ένα διερμηνέα. Στο πλαίσιο του προγράμματος
αυτού προβλέπεται να γίνει προπαρασκευαστική συνάντηση των υπευθύνων (2 άτομα
από κάθε χώρα), εντός του Οκτωβρίου, προκειμένου να συνεργαστούν και να
συμφωνήσουν τις λεπτομέρειες της συνάντησης.
Στόχος
του προγράμματος είναι, στηριζόμενο σε μια διαδικασία
διαπολιτισμικής μάθησης που ενισχύει τη δημιουργικότητα, την ενεργό συμμετοχή
και την πρωτοβουλία, να προάγει:
 Την ενεργό συμμετοχή των νέων στο σχέδιο.
 Την κοινωνική και προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων ώστε να
αποκτούν αυτοπεποίθηση όταν έρχονται αντιμέτωποι με καινούργιες
εμπειρίες, στάσεις και συμπεριφορές, και να αποκτούν ή να καλλιεργούν
δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις που συμβάλλουν στην κοινωνική και
προσωπική ανάπτυξη.
 Τη διαπολιτισμική διάσταση, ενισχύοντας την θετική αντίληψη των νέων για
άλλους πολιτισμούς.
 Την Ευρωπαϊκή διάσταση, ενισχύοντας την επίγνωσή τους για το
ευρωπαϊκό/διεθνές πλαίσιο στο οποίο ζουν.
Τα έξοδα διαμονής καλύπτοντας πλήρως από το πρόγραμμα, ενώ τα έξοδα
μετακίνησης επιχορηγούνται με 120,00€ άτομο ενώ την υπόλοιπη δαπάνη θα πρέπει
να καλύψει ο Δήμος.
Η συνολική δαπάνη εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 4.600,00€
περίπου, η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των 2.450,00€, άρα η συμμετοχή του
Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 2.150,00€ περίπου.
Με τις διατάξεις
α)του άρθρου 93 του Ν.3463/2006 προβλέπεται ότι «Το δημοτικό συμβούλιο
αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν
στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή της Δημαρχιακής επιτροπής» και
β)του άρθρου 219 του Ν.3463/2006 προβλέπεται ότι «1.Οι Δήμου και οι
Κοινότητες συνεργάζονται με πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
της αλλοδαπής , στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και υπό την επιφύλαξη των
διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας:
α. Σε διεθνές επίπεδο, για την προαγωγή της διαπεριφερειακής και συνοριακής
συνεργασίας και τη συμμετοχή τους σε δίκτυα πόλεων και ενώσεων . β.Σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη συμμετοχή τους σε δίκτυα, προγράμματα και
πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης.
2.Οι Δήμοι και οι Κοινότητες, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων της προηγούμενης
παραγράφου, μπορούν να πραγματοποιούν πολιτιστικές και καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις και ανταλλαγές αποστολών για την αντιμετώπιση θεμάτων κοινού
ενδιαφέροντος, καθώς και να συνάπτουν συμφωνίες».
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει για την έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου, ως εταίρου, σε πολυμερές

σχέδιο, στα πλαίσια του Προγράμματος «Νεολαία σε Δράση», που θα διεξαχθεί στην
πόλη του Μαγδεμβούργου στο διάστημα 1-11 Νοεμβρίου 2009, να ορίσει επιτροπή
για την επιλογή των δέκα (10) νέων και των δύο (2) συνοδών τους που θα
συμμετέχουν στο πρόγραμμα και να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό τρέχοντος
έτους, ψηφίζοντας τις σχετικές πιστώσεις.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μιχαηλίδης: Προτείνω στην τριμελή επιτροπή να μετέχουμε από την
πλειοψηφία εγώ και ο κ. Π. Παυλίδης και ως συνοδούς των νέων την ειδική
γραμματέα της Δημάρχου κα Κ. Μασάδη και τη δημότισσα κα Χ. Βαλδήρ.
Σκουμπόπουλος: Προτείνω στην επιτροπή τον κ. Μ. Σακαλή.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ., μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 28-8-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την ανάγκη συμμετοχής του Δήμου ως εταίρου στο παραπάνω πρόγραμμα.
3.- Τις προτάσεις των δημ. συμβούλων Γ. Μιχαηλίδη, Χ. Σκουμπόπουλου.
4.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2009 και του Κ.Α. 00/6434.007
«Συμμετοχή του Δήμου στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ‘Νεολαία σε δράση’», υπάρχει
γραμμένη η σχετική πίστωση ποσού € 3.000,00.
5.- Τις διατάξεις των άρθρων 93 & 219 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου ως εταίρου στο πολυμερές σχέδιο
συνάντησης νέων υπό την Ευρωπαϊκή προτεραιότητα «Δημιουργικότητα και
Καινοτομία» του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Νεολαία σε δράση», που θα διεξαχθεί
στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας στις 1-11/11/2009 με τη συμμετοχή σε αυτό δέκα
(10) νέων ηλικίας 15-25 ετών, ενός (1) συνοδού τους και ενός (1) διερμηνέα.
Β) Εγκρίνει τη σύσταση επιτροπής επιλογής των παραπάνω νέων, σύμφωνα
με τις οδηγίες του εν λόγω προγράμματος, αποτελούμενη από τους δημοτικούς
συμβούλους:
1.- Γεώργιο Μιχαηλίδη.
2.- Παύλο Παυλίδη.
3.- Μιχαήλ Σακαλή.
Γ) Ορίζει ως συνοδό της παραπάνω αντιπροσωπείας νέων την ειδική
γραμματέα της Δημάρχου Βέροιας, Αικατερίνη Μασάδη και ως διερμηνέα τη
δημότισσα-κάτοικο Χαρίκλεια Βαλδήρ.
Δ) Εγκρίνει την κάλυψη της δαπάνης που θα απαιτηθεί για τον παραπάνω
σκοπό.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 494 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Τρανίδης
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ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Κρομμύδας
Ρήσσου

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 26/10/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

