ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 9/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 230/2009
Περίληψη
Έγκριση απευθείας ανάθεσης στην ΚΕΠΑ των εργασιών
οργάνωσης συμμετοχής και προβολής της Βέροιας στην
Έκθεση Θρησκευτικού Τουρισμού στην Γερμανία και
τροπ/ση προϋπ/σμού Δήμου έτους 2009.
Σήμερα 23 Μαρτίου 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 19-3-2009 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
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς

Α.
Χ.
Σ.
Ι.
Γ.

Aπόντες
Τσιάρας
Γεωργιάδης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 222/2009
απόφασης αποχώρησε η κα Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 223/2009 απόφασης
προσήλθε η κα Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 225/2009 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ε. Σοφιανίδης και
αποχώρησε ο κ. Μ. Τρανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 227/2009 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Τσαπαρόπουλος, Γ. Κάκαρης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 228/2009 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Π. Τσαπαρόπουλος, Σ. Διαμαντής.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 229/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Μ. Τρανίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 236/2009 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Π. Παυλίδης, Ν.
Μωυσιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ 237/2009 απόφασης προσήλθαν
οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Π. Παυλίδης, Ν. Μωυσιάδης, Β.
Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 19-3-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Το έτος 2009 έχει οριστεί από τον Πάπα Βενέδικτο και τον οικουμενικό
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο ως έτος Αποστόλου Παύλου, μια χρονιά με πολλές
εκδηλώσεις για το χριστιανισμό και τον Απόστολο Παύλο.
Με αφορμή αυτό το γεγονός διοργανώνεται στη Γερμανία η πρώτη έκθεση
θρησκευτικού τουρισμού. Την ευθύνη της διοργάνωσης έχουν οι εταιρείες Chirst und
Reisen και η Caritas, οι οποίες είναι οι μεγαλύτερες οργανώσεις της καθολικής
εκκλησίας της Γερμανίας. Η έκθεση αυτή θα γίνει στη Φρανκφούρτη από τις 23 έως
26 Απριλίου 2009 στην πόλη Mainz.
Στην έκθεση αυτή θα συμμετάσχει και η Ημαθία με σύμπραξη των
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας, της Ιεράς Μητρόπολης Βέροιας και του
Δήμου Βέροιας.
Οι ανωτέρω φορείς επιμερίζονται τις εργασίες που απαιτεί η συμμετοχή αυτή
αλλά και τις δαπάνες που αυτή συνεπάγεται. Αιχμή της παρουσίας στην έκθεση όπως
είναι φυσικό θα είναι το βήμα του Αποστόλου Παύλου, ενώ παράλληλα θα
προβληθούν και άλλα μνημεία και χώροι που συνδέονται με το θρησκευτικό
τουρισμό.
Ο Δήμος Βέροιας στο πλαίσιο της συμμετοχής του ανέλαβε τον σχεδιασμό ,
την εκτύπωση και την μεταφορά ειδικού εντύπου για τον παραπάνω σκοπό καθώς και
τμήμα του περιπτέρου αποκλειστικής προβολής του Δήμο μας.
Το κόστος των ανωτέρω ενεργειών υπολογίζεται όπως παρακάτω.
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Είδος δαπάνης
Σχεδιασμός εντύπου
Εκτύπωση εντύπου
Μεταφορά εντύπου
Διαμόρφωση περιπτέρου
Διάθεση ενός ατόμου για την έκθεση
Λειτουργία χώρου προβολής
ΣΥΝΟΛΟ

Προϋπολογισμός
1.000,00 €
3.000,00 €
500,00 €
2.000,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
9.500,00 €

Επομένως το σύνολο των δαπανών, με βάση τον ανωτέρω προϋπολογισμό,
ανέρχεται στο ποσό των 9.500,00 €.
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».

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.
Επίσης με τις διατάξεις 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 ».
Για τα παραπάνω, μπορεί να ενεργοποιηθεί η Κοινωφελής Επιχείρηση
Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) του Δήμου Βέροιας η οποία έχει την αναγκαία
τεχνογνωσία, εμπειρία, τις υποδομές αλλά και το προσωπικό για το σχεδιασμό και
την υλοποίηση παρόμοιων εκδηλώσεων, αλλά και το όλο έργο συνάδει με τους
καταστατικούς σκοπούς της επιχείρησης, που δημοσιεύονται στο ΦΕΚ 608/τεύχος
2ο/9 Απριλίου 2008. Συγκεκριμένα στην παρ. 13 του άρθρου 4 της συστατικής
πράξης της ΚΕΠΑ προβλέπεται ότι στην αρμοδιότητα της είναι και «η οργάνωση της
προβολής του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος».
Στο πλαίσιο αυτό η ΚΕΠΑ αναλαμβάνει.
 Το σχεδιασμό ενός ειδικού εντύπου για την έκθεση.
 Την εκτύπωση του εντύπου
 Τη μεταφορά του στην έκθεση
 Την διαμόρφωση μέρους του περιπτέρου
 Τη διάθεση ενός ατόμου που θα έχει την ευθύνη της ενημέρωσης των
επισκεπτών.
 Την οργάνωση των επαφών και της επικοινωνίας με γερμανούς
τουριστικούς πράκτορες.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει:
1) Τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του Δήμου Βέροιας για την ανάθεση
της οργάνωσης της συμμετοχής και προβολής της Βέροιας στην Έκθεση
Θρησκευτικού Τουρισμού στη Γερμανία.
2) Να εξουσιοδοτήσει τη Δήμαρχο Βέροιας για την υπογραφή της παραπάνω
σύμβασης.

3) Την κάλυψη των εξόδων της παραπάνω σύμβασης ποσού € 9.500,00
4) Τη διάθεση ποσού € 9.500,00 σε βάρος του K.A. 00/6434.003 «Συμμετοχή
του Δήμου Βέροιας σε έκθεση θρησκευτικού τουρισμού » του προϋπολογισμού του
Δήμου τρέχοντος έτους στην Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης
(ΚΕΠΑ) του Δήμου Βέροιας για την υλοποίηση του παραπάνω σκοπού.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 19-3-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
3.- Ότι στους σκοπούς της Κ.Ε.Π.Α. περιλαμβάνονται και οι παραπάνω δράσεις.
3.- Την ανάγκη τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2009 για τη
δημιουργία νέας πίστωσης.
4.- Τις διατάξεις των άρθρων 93, 161 και 268 (παρ. 1) του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), ως
και αυτές του άρθρου 8 του από 17/5-15/6/59 Β.Δ. «περί οικονομικής διοικήσεως και
λογιστικού των Δήμων και κοινοτήτων».
.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολλαπλής
Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας των εργασιών οργάνωσης συμμετοχής και προβολής της
Βέροιας στην Έκθεση Θρησκευτικού Τουρισμού στην Γερμανία, με το ποσό των €
9.500,00.
Β) Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο Βέροιας για την κατάρτιση και υπογραφή της
σχετικής σύμβασης.
Γ) Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2009, ως εξής:
Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο (Κ.Α. 9111) 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».
Δ) Ψηφίζει πίστωση € 9.500,00 σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
έτους 2009 και του Κ.Α. 00/6434.003 «Συμμετοχή του Δήμου Βέροιας σε έκθεση
θρησκευτικού τουρισμού» για να διατεθεί στην Κ.Ε.Π.Α. για τον παραπάνω σκοπό.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 230/ 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.
Ν.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Κ.
Μ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Γ.

Σ.
Η.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Σοφιανίδης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 3/4/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Β.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.

Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

