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Περίληψη
Έγκριση α) τροποποίησης της υπ’ αριθ. 325/2016 απόφασης
του Δ.Σ., περί έγκρισης μετάβασης επίσημης αντιπροσωπείας
του Δήμου στον Δήμο Πούσκιν της Αγίας Πετρούπολης, στα
πλαίσια των εκδηλώσεων εορτασμού της «Ημέρας της
Πόλης», β) εξόδων μετακίνησης αντιπροσωπείας του Δήμου
Βέροιας στον Δήμο Πούσκιν της Αγίας Πετρούπολης και γ)
δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης
Σήμερα 13 Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 9-6-2016
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους
Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 34 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Κουλουριώτης,
8)Δ.Τραπεζανλής,
9)
Θ.
Κορωνάς,
10)Σ.Διαμάντης,
11)Γ.Σοφιανίδης,
12)
Ν.
Μωυσιάδης,
13)Π.Τσαπαρόπουλος, 14) Β.Λυκοστράτης, 15) Γ. Κάκαρης, 16)Μ.
Παπαϊωάννου,
17)Λ.Ακριβόπουλος,
18)Σ.Ασλάνογλου,
19)Ε.Ιακωβίδου, 20) Χ. Γαϊτάνου, 21) Ν. Μαυροκεφαλίδης,
22)Α.Σιακαβάρας, 23)Θ.Τέτος, 24)Ι.Κυρατλίδης, 25) Μ.
Σουμελίδης, 26) Ν. Τσιαμήτρος, 27)Ζ.Πατσίκας, 28) Α.
Καγκελίδης, 29)Γ.Γουλτίδης, 30)Σ.Ελευθεριάδου, 31)Ν.Μπέκης,
32)Α.Αποστολόπουλος, 33)Α.Μαρκούλης, 34)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Ι.Χειμώνας,
Γ.Ορφανίδης,
Κ.Καραπαναγιωτίδης,
Ι.Παπαγιάννης,
Η.Τσιφλίδης,
Π.Παπαδίνα, Σ.Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Ι.Σιδηρόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Ι.Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Χ.Κεχαΐδης, Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ.
Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς,
Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Χ. Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ.
Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.
Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Γ.Κάκαρης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 329/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ζ.Πατσίκας
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 330/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ.Κουλουριώτης και προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Γ.Κάκαρης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 332/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μωυσιάδης και προσήλθαν οι κ.κ. Δ.Κουλουριώτης, Ζ.Πατσίκας
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 333/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Μελιόπουλος
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 334/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Γ.Γουλτίδης και προσήλθε η κ.Σ.Ελευθεριάδου
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 335/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Κυρατλίδης, Τ.Χατζηαθανασίου, Α.Μαρκούλης, Α.Καγκελίδης
και προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Λ.Ακριβόπουλος
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 338/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Σοφιανίδης και προσήλθε ο κ. Α.Καγκελίδης
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 340/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Χ.Κούτρας και προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Σοφιανίδης, Ι.Κυρατλίδης,
Α.Μαρκούλης
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 343/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μπέκης
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 348/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Γ.Γουλτίδης
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 349/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π.Τσαπαρόπουλος, Ν.Μαυροκεφαλίδης, Γ.Γουλτίδης και
προσήλθε ο κ.Ν.Μπέκης
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 9-6-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου
Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:
Με την υπ. αριθμ. 325/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μετάβαση
επίσημης αντιπροσωπείας του Δήμου Βέροιας στον αδελφοποιημένο Δήμο Πούσκιν της Αγίας
Πετρούποληςτης Ρωσικής Ομοσπονδίας ώστε να λάβει μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις στο
πλαίσιο της «Ημέρας της Πόλης».
Τα έξοδα διαμονής και διατροφής για την επίσημη αντιπροσωπεία του Δήμου καλύπτονται
από την πλευρά του Δήμου Πούσκιν. Κατά συνέπεια, προκειμένου τα μέλη της αντιπροσωπείας
να μεταβούν στο Πούσκιν της Αγίας Πετρούπολης με σκοπό να συμμετέχουν στις εορταστικές
εκδηλώσεις για την «Ημέρα της Πόλης» απαιτείται η έγκριση των εξόδων μετακίνησης τους.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθ. 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07-062010) «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από
εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το
ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του».
Όπως ορίζεται από τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2
του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄) και συγκεκριμένα την παράγραφο 1 του άρθρου 16 στους
μετακινούμενους που μεταβαίνουν στο εξωτερικό με εντολή των αρμόδιων οργάνων του φορέα
της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παραπάνω νόμου για εκτέλεση υπηρεσίας ή με ειδική
αποστολή ή για εκπαίδευση στο εξωτερικό μέχρι τριάντα (30) ημέρες, αναγνωρίζονται α) το
αντίτιμο του εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων, β) ημερήσια αποζημίωση και γ) έξοδα
διανυκτέρευσης.
Συγκεκριμένα, για μετακινήσεις στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ:
α) Τα έξοδα μετακίνησης συνίστανται στο αντίτιμο των εισιτηρίων των συγκοινωνιακών
μέσων που καταβάλλουν οι μετακινούμενοι για τη μετάβαση προς και την επιστροφή τους από το
εξωτερικό εντός τριάντα ημερών.
β) Η ημερήσια αποζημίωση για τους Δημάρχους, Αντιδημάρχους και Ειδικούς
Συνεργάτες Δήμων πληθυσμού κάτω των 300.000 κατοίκων ορίζεται σε 100€ για τις χώρες της
κατηγορίας Α’, σε 80€ για τις χώρες της κατηγορίας Β’, σε 60€ για τις χώρες της κατηγορίας
Γ’ ενώ για τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους νομικούς συμβούλους- δικηγόρους και τους
υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. σε 80€ για τις χώρες της κατηγορίας Α’, σε 60€ για τις χώρες της
κατηγορίας Β’, σε 50€ για τις χώρες της κατηγορίας Γ’ (παρ. 1 αρθρ. 17 του πιο πάνω νόμου).
Η ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού καταβάλλεται ως εξής (παρ. 3 αρθρ. 17 του πιο πάνω
νόμου):
A. Ολόκληρη:
α. Για την ημέρα μετάβασης, καθώς και την ημέρα επιστροφής μόνο όταν αυτή συμπίπτει
με την ημέρα λήξης εργασιών.
β. Για κάθε ημέρα παραμονής και διανυκτέρευσης στη χώρα μετάβασης.
Β. Μειωμένη κατά πενήντα τοις εκατό (50%):
α. Όταν πραγματοποιείται μετακίνηση των υπηρετούντων στο εξωτερικό για εκτέλεση
υπηρεσίας ή με ειδική αποστολή ή εκπαίδευση στην ίδια ή άλλη χώρα του εξωτερικού με
αυθημερόν επάνοδο στην έδρα τους.
β. Σε περίπτωση αυθημερόν μετάβασης και επιστροφής από την Ελλάδα στο εξωτερικό.
γ. Σε περίπτωση που παρέχεται ημιδιατροφή.
Γ. Μειωμένη κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), σε περίπτωση μετακίνησης με
πληρωμένα ή καλυμμένα όλα τα έξοδα διατροφής και διανυκτέρευσης.
Δ.Σε περίπτωση καταβολής μέρους της αποζημίωσης αυτής από άλλο φορέα,
καταβάλλεται ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του ποσού της αποζημίωσης της παραγράφου 1.
Ε. Δεν παρέχεται ημερήσια αποζημίωση για την ημέρα επιστροφής.
γ) Τα έξοδα διανυκτέρευσης για τους Δημάρχους, Αντιδημάρχους και Ειδικούς
Συνεργάτες Δήμων πληθυσμού κάτω των 300.000 κατοίκων ορίζεται σε 220€ ανά διανυκτέρευση
ενώ για τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους νομικούς συμβούλους- δικηγόρους και τους
υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. σε 160€ (παρ. 1 αρθρ. 19 του παραπάνω νόμου). Σε περίπτωση
διανυκτέρευσης στη Νέα Υόρκη τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά εκατό (100) ευρώ. Σε
περίπτωση διανυκτέρευσης σε κατάλυμα κόστους υψηλότερου του οριζομένου, ανά κατηγορία,
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στην παρούσα παράγραφο, η δαπάνη αναγνωρίζεται μέχρι του οριζομένου αυτού ποσού (παρ. 1
αρθρ. 19 του παραπάνω νόμου).
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:
1. Να εγκρίνειέξοδα μετακίνησης ύψους 1800,00€ για το αντίτιμο των εισιτηρίων των
συγκοινωνιακών μέσων (αεροπορικό εισιτήριο) για τα μέλη της επίσημης αντιπροσωπείας του
Δήμου τα οποία θα μεταβούν στο Πούσκιν της Αγίας Πετρούπολης ώστε να συμμετέχουν στις
εορταστικές εκδηλώσεις για την «Ημέρα της Πόλης»
2. Να ψηφίσει πίστωση ποσού 1800,00ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6421.001 του
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Στο σημείο αυτό θα ήθελα να προτείνω και την τροποποίηση της απόφασης
που είχαμε λάβει στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ., στο οποίο αποφασίσαμε να συμμετέχει
στην αντιπροσωπεία του Δήμου ο δημοτικός σύμβουλος Α.Λαζαρίδης. Ο κ.Λαζαρίδης όμως ήταν
αδύνατον να μετακινηθεί εκείνες της ημέρες λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.
Μπορείτε αν θέλετε να προτείνετε εσείς έναν δημοτικό σύμβουλο.
Μαρκούλης: Θα μπορούσε να πάει ίσως ο δημοτικός σύμβουλος Γ.Μελιόπουλος
Μαυροκεφαλίδης: Αν δεν υπάρχει κάποιος ενδιαφερόμενος ή δεν υπάρχει κάποιο άλλο
τυπικό κώλυμα, θα μπορούσε να συμμετέχει ένας εκπρόσωπος κάποιου φορέα π.χ. από την
εκπαίδευση, τον πολιτισμό (ΚΕΠΑ), το Επιμελητήριο ή ακόμη κι έναν εκπρόσωπο από τον
αθλητικό χώρο.
Δήμαρχος: Κε Μαυροκεφαλίδη, ως Δήμος δεν μπορούμε να αναλάβουμε τα έξοδα
μετακίνησης αυτού του ανθρώπου.
Σουμελίδης: Προτείνω να συμμετέχει ο δημοτικός σύμβουλος Κ.Καραπαναγιωτίδης
Δήμαρχος: Πολύ ευχαρίστως. Αποδεχόμαστε την πρότασή σας.
Μελιόπουλος: Η λευκή ψήφος που θα δώσουμε δεν έχει να κάνει με τα συγκεκριμένα
πρόσωπα που προτάθηκαν. Έχει να κάνει με τη φιλοσοφία αυτών των αποστολών, το υπόβαθρο
και για ποιον λόγο χρησιμοποιούνται αυτές οι επαφές
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση και την πρόταση του Δημάρχου;
Μέλη: Ναι
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Μελιόπουλος, Α.Μαρκούλης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 9-6-2016 εισηγητικό σημείωμα και την πρόταση του Δημάρχου.
2.- Την υπ’ αριθ. 325/2016 απόφαση του Δ.Σ.
3.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 και στον Κ.Α. 02.00.6421.001 με τίτλο
«Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» υπάρχει γραμμένη σχετική
πίστωση.
4.- Την με α/α καταχώρησης 433/13-2-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4336/2015, του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα
Καλλικράτης), καθώς και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθ. 325/2016 απόφασής του, περί έγκρισης μετάβασης
επίσημης αντιπροσωπείας του Δήμου στον Δήμο Πούσκιν της Αγίας Πετρούπολης, στα πλαίσια
των εκδηλώσεων εορτασμού της «Ημέρας της Πόλης» και ειδικότερα την τροποποίηση της
παραγράφου Β, ως εξής:
«Β) Ορίζει τους δημοτικούς συμβούλους του Δ.Βέροιας ΚωνσταντίνοΚαραπαναγιωτίδη
και Νικόλαο Μαυροκεφαλίδη, προκειμένου να παραστούν ως επίσημη αντιπροσωπεία του Δήμου,
στα πλαίσια των εκδηλώσεων εορτασμού της «Ημέρας της Πόλης», της αδελφοποιημένης με τη
Βέροια πόλης Πούσκιν της Αγίας Πετρούπολης της Ρωσικής Ομοσπονδίας».
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 325/2016 απόφαση του Δ.Σ.
Β) Εγκρίνει τα έξοδα μετακίνησης της αντιπροσωπείας του Δήμου Βέροιας, συνολικού
ποσού 1.800,00€, για τη μετάβασή τους στην πόλη Πούσκιν της Αγίας Πετρούπολης της Ρωσικής
Ομοσπονδίας.
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Γ) Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 1.800,00€, όπως αυτή βεβαιώθηκε από την
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου με την με α/α καταχώρησης 433/13-2-2016 πρόταση ανάληψης
υποχρέωσης και τη διάθεσή της από τον Κ.Α. 02.00.6421.001 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016 για τον
σκοπό που έχει προβλεφθεί.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 348 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Θ.

Κορωνάς

Ι.
Σ.
Ι.
Ν.

Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Γ.
Μ.
Λ.
Σ.
Ε.
Χ.
Ν.
Α.
Θ.
Ι.
Μ.
Ν.
Ζ.
Α.
Γ.
Σ.
Ν.
Α.
Γ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Κάκαρης
Παπαϊωάννου
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ιακωβίδου
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Κυρατλίδης
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Ελευθεριάδου
Μπέκης
Μαρκούλης
Μελιόπουλος

Γκόγκα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Σιδηρόπουλος
Λυκοστράτης
Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 16-6-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

