ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 25/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 659/2009
Περίληψη
Αποδοχή όρων υλοποίησης της πρότασης «Επαγγελματική
Κατάρτιση, Μοχλός στην Ολοκληρωμένη Τουριστική
Ανάπτυξη (ΕΚΜΟΤΑ)» στο πλαίσιο της δράσης «Κινητικότητα
2009» του προγράμματος «Διά Βίου Μάθηση-LDV» για
σύσταση επιτροπής επιλογής συμμετεχόντων, δημιουργία
τραπεζικού λογαριασμού και εξουσιοδότηση ειδικού ταμία του
Δήμου & Δημάρχου.

Σήμερα 9 Νοεμβρίου 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 5-11-2009 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 24 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
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Σ. Παναγιωτίδης
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή

22. Ε.
23. Ι.
24. Γ.

Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

Aπόντες
Γ. Κάκαρης
Β. Γιαννουλάκης
Ι. 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
προσήλθε ο κ. Σ. Διαμαντής και αποχώρησε ο κ. Χ.
Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 658/2009 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Ι. Καλαϊτζίδης, Σ.
Διαμαντής.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 659/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 3-11-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Ο Δήμος μας, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση – LDV»,
και στη Δράση «Κινητικότητα 2009», υπέβαλλε αίτηση στην Εθνική Μονάδα του
παραπάνω προγράμματος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, για τη λήψη
κοινοτικής επιχορήγησης πρότασής του με τίτλο «Επαγγελματική Κατάρτιση,
Μοχλός στην Ολοκληρωμένη Τουριστική Ανάπτυξη (ΕΚΜΟΤΑ)».
Στόχος της πρότασης είναι η βελτίωση της τουριστικής προβολής του Δήμου
και η καλύτερη παροχή υπηρεσιών στον τουριστικό τομέα με την εκπαίδευση των
ατόμων που απασχολούνται ήδη στον τομέα για τη βελτίωση των επιδόσεων και
δεξιοτήτων τους και με την εκπαίδευση ατόμων ανέργων, με σχετικές σπουδές, ώστε
να καλύψουν κενές θέσεις εργασίας που υπάρχουν ή προβλέπεται να δημιουργηθούν
στο προσεχές μέλλον και στον Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα.
Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο απευθύνεται σε ενήλικες, ηλικίας άνω των 20
ετών, που σπούδασαν ή απέκτησαν γνώση και εμπειρία από την απασχόλησή τους για
μια τριετία τουλάχιστον σε τομείς που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την τουριστική
ανάπτυξη, όπως διαχείριση και προβολή των τοπικών προϊόντων και πλεονεκτημάτων
της περιοχής, υποδοχή – πληροφορίες – εξυπηρέτηση επισκεπτών, μουσεία (φύλαξη
– εκπαιδευτικά προγράμματα – καταγραφές), ξεναγήσεις, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
και εστιατόρια – ταβέρνες. Τα άτομα αυτά προβλέπεται να κάνουν πρακτική άσκηση
διάρκειας 14 εβδομάδων σε τέσσερις διαφορετικές περιοχές της Μεσογείου, στο
Παλέρμο της Σικελίας, στην Καλαβρία (Rende) στη Νότια Ιταλία, στη Φλωρεντία
στη Βόρεια Ιταλία και στην Γρανάδα στην Ισπανία. Η εκπαίδευσή τους προβλέπεται
να γίνει μέσα από την απασχόλησή τους σε μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις και
οργανισμούς, που ειδικεύονται στους παρακάτω τομείς: τουριστική προβολή και
διαχείριση, προβολή και διαφήμιση τοπικών προϊόντων (οπτικοακουστικά μέσα,
γραφικές τέχνες), υποδοχή – πληροφορίες επισκεπτών, μουσεία (φύλαξη, υποδοχή,
εκπαιδευτικά προγράμματα), ξενοδοχεία (υποδοχή – μαγειρική), εστιατόρια,
ταβέρνες (μαγειρική, σερβίρισμα).
Το Δ.Σ. με την 424/2009 απόφασή του ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου
Βέροιας στο πρόγραμμα Leonardo daVinci για την της υλοποίησης της πρότασής του
με τίτλο « Επαγγελματική Κατάρτιση, Μοχλός στην Ολοκληρωμένη Τουριστική
Ανάπτυξη (ΕΚΜΟΤΑ)» και όρισε συντονιστή του παραπάνω προγράμματος την
Ειδική συνεργάτιδα της Δημάρχου κ. Κλεοπάτρα Θεολογίδου και υπεύθυνο
γραμματειακής και λογιστικής του παρακολούθησης τον υπάλληλο του Γραφείου
Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου κ. Ιωάννη Παντερμαράκη.
Η Εθνική Μονάδα του προγράμματος Leonardo da Vinci του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών με το υπ αριθ. 7937/18-5-09 έγγραφό της μας ενημέρωσε ότι
εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου μας με εγκεκριμένο προϋπολογισμό ύψους €
136.185,00 που περιλαμβάνει έξοδα οργάνωσης / διαχείρισης, έξοδα προετοιμασίας
καθώς και δαπάνες ταξιδίου και διαβίωσης των συμμετεχόντων.
Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης υλοποίησης του έργου απαιτούνται
Α) η σύσταση τριμελούς επιτροπής επιλογής των συμμετεχόντων στο
πρόγραμμα
Β) τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού του φορέα ο οποίος να αφορά μόνο
στο πρόγραμμα Leonardo da Vinci
Γ) εξουσιοδότηση της Δημάρχου για τη ρύθμιση κάθε αναγκαίας πρακτικής
λεπτομέρειας, για τη διεκπεραίωση κάθε απαραίτητης διαδικασίας, για την υπογραφή
της σχετική σύμβασης ώστε να προωθηθεί απρόσκοπτα η υλοποίηση του
εγκεκριμένου έργου και του Ειδικό Ταμία του Δήμου Βέροιας για τη δημιουργία
χωριστού τραπεζικού λογαριασμού και τη διαχείρισή του.
Με τις διατάξεις

α) της παραγράφου δ1 του άρθρου 75 του ν 3463/2006 προβλέπεται ότι ΄΄ Η
υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης
και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της
απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο
πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. ΄΄
β) του άρθρου 93 του ν 3463/2006 , προβλέπεται ότι ΄΄ Το Δημοτικό
Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του Δήμου, εκτός από
τα θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή της δημαρχιακής
επιτροπής…΄΄
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για
την έγκριση ή μη
Α) Της σύστασης τριμελούς επιτροπής επιλογής των συμμετεχόντων στο
πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση – Leonardo da Vinci (LDV)», και στη Δράση
«Κινητικότητα 2009», ορίζοντας και τα μέλη της
Β) Της δημιουργίας χωριστού τραπεζικού λογαριασμού στην τράπεζα με την
οποία συνεργάζεται ο Δήμος μας, μέσω του οποίου θα διακινούνται οι πιστώσεις και
οι πληρωμές αποκλειστικά του συγκεκριμένου προγράμματος.
Γ) Να εξουσιοδοτήσει τη Δήμαρχο Βέροιας για την υπογραφή της σχετική
σύμβασης και για τη ρύθμιση κάθε αναγκαίας πρακτικής λεπτομέρειας, και τη
διεκπεραίωση κάθε απαραίτητης διαδικασίας, ώστε να προωθηθεί απρόσκοπτα η
υλοποίηση του εγκεκριμένου έργου.
Δ) Να εξουσιοδοτήσει τον Ειδικό Ταμία του Δήμου Βέροιας για την για τη
δημιουργία χωριστού τραπεζικού λογαριασμού και τη διαχείρισή του.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 3-1-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την αριθ. 424/2009 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου στο
Πρόγραμμα «Leonardo da Vinci» για την υλοποίηση της πρότασης «Επαγγελματική
Κατάρτιση, Μοχλός στην Ολοκληρωμένη Τουριστική Ανάπτυξη (ΕΚΜΟΤΑ)».
3.- Το αριθ. πρωτ. 7937/18-5-09 έγγραφο της Εθνικής Μονάδας του προγράμματος
«Leonardo da Vinci» του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, με το οποίο γνωρίζει
στον Δήμο ότι εγκρίθηκε η παραπάνω πρόταση του Δήμου, με εγκεκριμένο
προϋπολογισμό ύψους € 136.185,00.
4.- Ότι για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος είναι αναγκαία η σύσταση
τριμελούς επιτροπής επιλογής των συμμετεχόντων στο παραπάνω πρόγραμμα, η
δημιουργία χωριστού τραπεζικού λογαριασμού, η εξουσιοδότηση του ειδικού ταμία
του Δήμου για τη δημιουργία του και της Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη σύσταση τριμελούς επιτροπής των συμμετεχόντων στο
πρόγραμμα «Επαγγελματική Κατάρτιση, Μοχλός στην Ολοκληρωμένη Τουριστική
Ανάπτυξη (ΕΚΜΟΤΑ)» στο πλαίσιο της δράσης «Κινητικότητα 2009» του
προγράμματος «Διά Βίου Μάθηση-LDV» αποτελούμενης από τους δημοτικούς
συμβούλους Νικόλαο Μαυροκεφαλίδη, Γεώργιο Μιχαηλίδη και την ειδική συνεργάτη
της Δημάρχου Πάτρα Θεολογίδου.
Β) Εγκρίνει τη δημιουργία τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Marfin
Εγνατία Bank, κατάστημα Βέροιας, μέσω του οποίου θα διακινούνται οι πιστώσεις
και οι πληρωμές αποκλειστικά του παραπάνω προγράμματος.
Γ) Εξουσιοδοτεί τον Ειδικό Ταμία του Δήμου Βέροιας για την υλοποίηση του
περιγραφόμενου στην αριθ. (Β) παράγραφο της παρούσας απόφασης σκοπού.

Δ) Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο Βέροιας Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και για τη ρύθμιση κάθε αναγκαίας
λεπτομέρειας και τη διεκπεραίωση κάθε απαραίτητης διαδικασίας ώστε να προωθηθεί
απρόσκοπτα η υλοποίηση του παραπάνω εγκεκριμένου προγράμματος.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 659 / 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.

Σ.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 16-11-2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Σ.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Παναγιωτίδης
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

