ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 21/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 565/2009
Περίληψη
Ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη της
δαπάνης συμμετοχής του Δήμου στην
έκθεση θρησκευτικού τουρισμού.
Σήμερα 21 Σεπτεμβρίου 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 17-9-2009 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 25 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
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Σ.
Ι.

Aπόντες
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ.
Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Ν. Τσιαμήτριος, Ε. Σοφιανίδης, Γ. Ορφανίδης
και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Ι. Καλαϊτζίδης, Σ. Διαμαντής.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 523/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.
Ορφανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 524/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.
Παπαστεργίου και αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ε. Σοφιανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 525/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.
Δελαβερίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 532/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.
Δελαβερίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Ν. Τσιαμήτρος, Μ.
Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 533/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.
Τσιαμήτρος.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 534/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.
Μωυσιάδης, Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησε ο κ. Γ. Κάκαρης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 536/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.
Κάκαρης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 537/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Β. Γιαννουλάκης.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 546/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Β.
Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Συμεωνίδης, Γ. Κάκαρης.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 548/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.
Τσιαμήτρος, Α. Παπαστεργίου.
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 549/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.
Τσιαμήτρος.
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 550/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.
Μωυσιάδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 15-9-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
O Δήμος Βέροιας με την 230/2009 ομόφωνη απόφασή του
Α) Ενέκρινε την απευθείας ανάθεση στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολλαπλής
Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του Δήμου Βέροιας των εργασιών οργάνωσης της συμμετοχής
και προβολής της Βέροιας στην Έκθεση Θρησκευτικού Τουρισμού στη Γερμανία με
το ποσό των € 9.500,00.
Β) Εξουσιοδότησε την Δήμαρχο Βέροιας για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης.
Γ) Τροποποίησε τον προϋπολογισμό του Δήμου 2009 ως εξής: Στο σκέλος των
εξόδων μεταφέρει από το αποθεματικό (ΚΑ 911) ποσό € 9.500,00 και δημιουργεί νέα
ισόποση πίστωση με Κ.Α. 00/6434.003 και τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου Βέροιας σε
έκθεση θρησκευτικού τουρισμού» και
Δ) Ψηφίζει πίστωση € 9.500,00 σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους
2009 και του K.A. 00/6434.003 «Συμμετοχή του Δήμου Βέροιας σε έκθεση
θρησκευτικού τουρισμού » για να διατεθεί στην Κ.Ε.Π.Α. για τον παραπάνω σκοπό.
Σύμφωνα με τις διατάξεις


της παρ. 1 του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) προβλέπεται ότι «Το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμου,
εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή της
Δημαρχιακής επιτροπής».



της παρ. Ι α 8 του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) προβλέπεται ότι
στις αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων ανήκει και η «Η εκπόνηση,
υλοποίηση και η συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των
περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού…...»



της παρ. Ι στ 5 του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) προβλέπεται ότι
στις αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων ανήκει και η «Η εφαρμογή
πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή
των πολιτιστικών αγαθών …….»



της παρ. Ι στ 10 του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) προβλέπεται ότι
στις αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων ανήκει και η «Η ανάπτυξη του
πολιτιστικού τουρισμού».



της παρ. 1 του άρθρου 268 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) προβλέπεται ότι «
Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται η
απευθείας ανάθεση σε κοινωφελείς επιχειρήσεις ή σε αναπτυξιακές ανώνυμες
εταιρείες Ο.Τ.Α. ή σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. ειδικού σκοπού, παροχής
υπηρεσιών συναφών ή συνδεόμενων με το αντικείμενο της δραστηριότητάς
τους, αν ο προϋπολογισμός του αντικειμένου της ανάθεσης δεν υπερβαίνει το
ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000 €), και υπό την προϋπόθεση
ότι οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Η συνολική
αξία των αναθέσεων Δήμου ή Κοινότητας προς μία επιχείρηση δεν μπορεί να
υπερβαίνει ετησίως το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 €).
Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και για τις
αναθέσεις στις επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου από τα ιδρύματα, τα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. και τους συνδέσμους αυτών. Στα
ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.. Με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης είναι δυνατόν να

αναπροσαρμόζονται τα ποσά της παραγράφου αυτής και να ρυθμίζεται κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ».
Με την 467/2009 απόφαση του ΔΣ Βέροιας ανατέθηκε στην ΚΕΠΑ η
διοργάνωση σειράς εκδηλώσεων για την συμπλήρωση 90 χρόνων από τη
ημέρα ίδρυσης του Δήμου Βέροιας με την διάθεση συνολικού ποσού ύψους
€ 43.000,00.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους και στον K.A. 00/6434.003
«Συμμετοχή του Δήμου Βέροιας σε έκθεση θρησκευτικού τουρισμού » υπάρχει
γραμμένη σχετική πίστωση ύψους € 9.500,00 με σημερινό υπόλοιπο € 9.500,00.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει
ποσό € 9.500,00 σε βάρος του Κ.Α. 00/6434.003 ΄΄ Συμμετοχή του Δήμου Βέροιας
σε έκθεση θρησκευτικού τουρισμού ΄΄ για να διατεθεί στην Δημοτική Κοινωφελή
Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) του Δήμου Βέροιας.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 15-9-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την αριθ. 230/2009 απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση
στην ΚΕΠΑ των εργασιών οργάνωσης συμμετοχής και προβολής της Βέροιας στην
Έκθεση Θρησκευτικού Τουρισμού στην Γερμανία και η τροπ/ση προϋπ/σμού Δήμου
έτους 2009 για τη δημιουργία της σχετικής πίστωσης.
3.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2009 και στον ΚΑ 00/6434.003
«Συμμετοχή του Δήμου Βέροιας σε έκθεση θρησκευτικού τουρισμού» υπάρχει
γραμμένη η σχετική πίστωση.
4.- Ότι σκόπιμο είναι να εγκριθούν οι παραπάνω δαπάνες.
5.- Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη διάθεση ποσού € 9.500,00 σε βάρος της πίστωσης με ΚΑ
00/6434.003 «Συμμετοχή του Δήμου Βέροιας σε έκθεση θρησκευτικού τουρισμού»
του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2009 για να διατεθεί στην Κοινωφελή
Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 565/ 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.
Γ.

Σ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 13/10/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Χ.
Β.
Ε.
Μ.
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Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

