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Περίληψη
Έγκριση α) συμμετοχής του Δ.Βέροιας στις
εκδηλώσεις εορτασμού του αδελφοποιημένου
Δήμου Στροβόλου, β) ορισμός εκπροσώπου, γ)
εξόδων μετακίνησης και δ) δαπάνης και διάθεσης
της σχετικής πίστωσης.
Σήμερα 26 Σεπτεμβρίου 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 22-9-2016 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 31 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)Ι.Χειμώνας, 17)Λ.Ακριβόπουλος, 18)Σ.Ασλάνογλου, 19) Ν.
Μαυροκεφαλίδης, 20)Α.Σιακαβάρας, 21)Θ.Τέτος, 22) Μ.
Σουμελίδης, 23)Ζ.Πατσίκας, 24)Γ.Γουλτίδης, 25)Ι.Παπαγιάννης,
26)Η.Τσιφλίδης,
27)Π.Παπαδίνα,
28)Α.Αποστολόπουλος,
29)Α.Μαρκούλης, 30)Σ.Στουγιάννος, 31)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Μ. Παπαϊωάννου, Γ.Ορφανίδης,
Ε.Ιακωβίδου,
Χ.
Γαϊτάνου,
Κ.Καραπαναγιωτίδης, Ι.Κυρατλίδης,
Ν.
Τσιαμήτρος,
Α.Καγκελίδης,
Σ.Ελευθεριάδου, Ν.Μπέκης

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Χ.Κεχαΐδης, Α. Βοργιαζίδου, Ι.Σιδηρόπουλος, Ι.Καραγιάννης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ.
Μισοκέφαλος, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης,
Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ν. Αγγέλου, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας,
Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση:

1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Παπαγιάννης, Γ.Γουλτίδης, Α.Μαρκούλης,
Γ.Μελιόπουλος, Σ.Στουγιάννος, Η.τσιφλίδης, Ζ.Πατσίκας
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 501/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ν.Μωυσιάδης και προσήλθε ο κ.Ζ.Πατσίκας
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 503/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.Μωυσιάδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 508/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ζ.Πατσίκας
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 510/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Τ.Χατζηαθανασίου
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 522/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Τ.Χατζηαθανασίου
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 48ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 21-9-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου
Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:
Ο Δήμαρχος του αδελφοποιημένου Στροβόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λάζαρος
Σαββίδης, με πρόσκλησή του καλεί το Δήμο Βέροιας να συμμετέχει στις εκδηλώσεις εορτασμού
για τα 30 χρόνια από την ίδρυση του Δήμου Στροβόλου που θα λάβουν χώρα το διάστημα 3-6
Νοεμβρίου 2016.
Σημειώνεται ότι τα έξοδα διαμονής και διατροφής του αντιπροσώπου του Δήμου Βέροιας
πρόκειται να καλυφθούν από τον αδελφοποιημένο δήμο. Κατά συνέπεια, προκειμένου ο
αντιπρόσωπος του Δήμου Βέροιας να μεταβεί στο Στρόβολο της Κύπρου με σκοπό να συμμετέχει
στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 30 χρόνων από την ίδρυση του Δήμου Στροβόλου
απαιτείται η έγκριση των εξόδων μετακίνησης του.
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
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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,
στην παρούσα παράγραφο, η δαπάνη αναγνωρίζεται μέχρι του οριζομένου αυτού ποσού (παρ. 1
αρθρ. 19 του παραπάνω νόμου).
Με την υπ’ αριθ. 501/13-09-2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης δεσμεύεται το ποσό
των 150,00€σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑΕ 02.00.6421.001
«Οδοιπορικά Έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» του οικονομικού έτους 2016, για
τη μετακίνηση του επίσημου αντιπροσώπου του Δήμου Βέροιας προκειμένου να συμμετέχει στις
εορταστικές εκδηλώσεις για τα 30 χρόνια από την ίδρυση του Δήμου Στροβόλου που θα λάβουν
χώρα το διάστημα 3-6 Νοεμβρίου 2016.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο
1. Να εγκρίνει ή μη τη συμμετοχή του Δήμου στις εκδηλώσεις στο πλαίσιο εορτασμού
για τα 30 χρόνια από την ίδρυση του Δήμου Στροβόλου που θα λάβουν χώρα το διάστημα 3-6
Νοεμβρίου 2016.
2. Να ορίσει ένα άτομο ή Δημοτικό Σύμβουλο προκειμένου να παραστεί ως επίσημος
αντιπρόσωπος του Δήμου μας στις σχετικές εκδηλώσεις.
3. Να εγκρίνει έξοδα μετακίνησης ύψους 150,00€ για το αντίτιμο των εισιτηρίων των
συγκοινωνιακών μέσων (αεροπορικό εισιτήριο) του επίσημου αντιπροσώπου του Δήμου που θα
μεταβεί στο Στρόβολο για τις εορταστικές εκδηλώσεις.
4. Να ψηφίσει πίστωση ποσού 150,00ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6421.001 του
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Προτείνω ως εκπρόσωπο του Δήμου στις εκδηλώσεις εορτασμού των 30
χρόνων από την ίδρυση του αδελφοποιημένου Δήμου Στροβόλου της Κύπρου, τον πρόεδρο του
Δ.Σ. Τηλέμαχο Χατζηαθανασίου.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 21-9-2016 εισηγητικό σημείωμα και την πρόταση του Δημάρχου.
2.- Την ανάγκη μετακίνησης του Πρόεδρου του Δ.Σ. Τηλέμαχου Χατζηαθανασίου στο
Δ.Στροβόλου της Κύπρου, από 3 ως 6/11/2016, προκειμένου να συμμετέχει ως εκπρόσωπος του
Δ.Βέροιας στις εκδηλώσεις εορτασμού των 30 χρόνων από την ίδρυση του αδελφοποιημένου
Δήμου Στροβόλου.
3.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 και στον ΚΑ 02.00.6421.001 με τίτλο
«Οδοιπορικά Έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» υπάρχει γραμμένη σχετική
πίστωση.
4.- Την με α/α καταχώρησης 501/13-9-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.
5.- Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 16 του Ν. 4336/2015, του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του
άρθρου 96 του Ν.3463/2006.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δ.Βέροιας στις εκδηλώσεις εορτασμού των 30 χρόνων από
την ίδρυση του αδελφοποιημένου Δήμου Στροβόλου.
Β) Ορίζει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Τηλέμαχο Χατζηαθανασίου, ως εκπρόσωπο του
Δ.Βέροιας στις εκδηλώσεις εορτασμού των 30 χρόνων από την ίδρυση του αδελφοποιημένου
Δήμου Στροβόλου.
Γ) Εγκρίνει τα έξοδα μετακίνησής του, συνολικού ποσού 150,00€ (ήτοι ένα (1)
αεροπορικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη-Λάρνακα με επιστροφή) για τη μετάβασή του στον Δήμο
Στροβόλου Κύπρου από 3 ως 6/11/2016.
Δ) Ψηφίζει συνολικό ποσό 150,00€ σε βάρος της πίστωσης με ΚΑ 02.00.6421.001 με
τίτλο «Οδοιπορικά Έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» του προϋπ/σμού του
Δήμου έτους 2016 για να διατεθεί στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Τηλέμαχο Χατζηαθανασίου.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 547 / 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

Χ.

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Α.
Ι.
Ι.

Θ.

Κορωνάς

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

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Κάκαρης
Χειμώνας
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Σουμελίδης
Πατσίκας
Γουλτίδης
Παπαγιάννης
Τσιφλίδης
Παπαδίνα
Μαρκούλης
Στουγιάννος
Μελιόπουλος

Κεχαΐδης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βοργιαζίδου
Σιδηρόπουλος
Καραγιάννης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 28-9-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

