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Περίληψη
Έγκριση α) μετάβασης επίσημης αντιπροσωπείας του
Δήμου στο Δήμο Ούζιτσε Σερβίας, στα πλαίσια των
εορταστικών εκδηλώσεων «Ημέρα της πόλης του
Ούζιτσε», β) διενέργειας της προμήθειας αναμνηστικού
δώρου και γ) 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 49ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 21-9-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου
Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:
Με το II -037-Sl./16 έγγραφό του ο Δήμαρχος του αδελφοποιημένου Δήμου Ούζιτσετης
Δημοκρατίας της Σερβίας, Τίχομιρ Πέτκοβιτς,προσκαλεί αντιπροσωπεία του Δήμου Βέροιας
ναεπισκεφτεί το Ούζιτσε με αφορμή τον εορτασμό της «Ημέρας της Πόλης του Ούζιτσε» που
πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 9 Οκτωβρίου. Η περίοδος διαμονής είναι από 6 έως 9
Οκτωβρίου 2016.
Σημειώνεται ότι τα έξοδα διαμονής και γευμάτων κατά την επίσκεψη της επίσημης
αντιπροσωπείας του Δήμου Βέροιας στη Σερβική πόλη πρόκειται να καλυφθούν από το Δήμο του
Ούζιτσε.
Είθισται σε τέτοιες περιπτώσεις να προσφέρεται από την πλευρά του φιλοξενούμενου
αναμνηστικά και για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η προμήθεια αναμνηστικού δώρου το οποίο
πρόκειται να προσφερθεί στη Δημοτική Αρχή του Ούζιτσε.
Σύμφωνα:
1. Με τις διατάξεις τηςπαρ. 1 του αρθ. 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07-06-2010)
«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».
2. Με τις διατάξεις τηςτης παρ. 3 του άρθ. 158 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/0806-2006) «Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού
του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως
πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που
οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα, εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και
συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών
και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του, β) όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι
φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα,γ) Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρακαι
φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων, τα οποία συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο στην
κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς
και οι συνεπαγόμενες δαπάνες δημοσίων σχέσεων δ) Την τουριστική προβολή, με κάθε πρόσφορο
μέσο, του Δήμου ή της Κοινότητας ε) Έκτακτες επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
του Δήμου ή της Κοινότητας».
Με την υπ’ αριθ.516/21.09.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης έχει δεσμευτεί
πίστωση 100,00€από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Βέροιας και τον
Κ.Α.Ε. 02.00.6433.001 με τίτλο «Αναμνηστικά δώρα, τιμητικές διακρίσεις και έξοδα φιλοξενίας
φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:
1. Να εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στις εορταστικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της
«Ημέρας της Πόλης του Ούζιτσε» της αδελφοποιημένης πόλης Ούζιτσε της Δημοκρατίας της
Σερβίας που θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 6-9Οκτωβρίου 2016.
2. Να ορίσει συνολικά έως τρία (3) άτομα ή Δημοτικούς Συμβούλους προκειμένου να
παραστούν ως επίσημη αντιπροσωπεία του Δήμου μας στις σχετικές εκδηλώσεις.
3. Να εγκρίνει ή μη τη διενέργεια προμήθειας αναμνηστικού δώρου προκειμένουνα
προσφερθεί στη Δημοτική Αρχή του Ούζιτσε από την επίσημη αντιπροσωπεία του Δήμου Βέροιας
η οποία θα συμμετέχει στις εορταστικές εκδηλώσεις για την «Ημέρα της Πόληςτου Ούζιτσε».
4. Να ψηφίσει πίστωση ύψους 100,00€ από τον προϋπολογισμό έτους 2016 του Δήμου
Βέροιας και τον Κ.Α.Ε. 02.00.6433.001 με τίτλο «Αναμνηστικά δώρα, τιμητικές διακρίσεις και
έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» για την προμήθεια αναμνηστικών
δώρων.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
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Δήμαρχος: Προτείνω να συμμετέχουν στην επίσημη αντιπροσωπεία που θα εκπροσωπήσει
τον Δήμο Βέροιας στο Δήμο Ούζιτσε Σερβίας, στα πλαίσια εορταστικών εκδηλώσεων της πόλης,
οι δημοτικοί σύμβουλοι Σ.Ασλάνογλου, Δ.Τραπεζανλής και Σ.Στουγιάννος.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 21-9-2016 εισηγητικό σημείωμα και την πρόταση του Δημάρχου.
2.- Το με αρ. πρωτ. ΙΙ 037-Sl/16 έγγραφο του Δήμου Ούζιτσε Σερβίας.
3.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 και στον ΚΑ. 00.6433.001 «Αναμνηστικά
δώρα, τιμητικές διακρίσεις, και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπιών»
υπάρχει γραμμένη η σχετική πίστωση.
4.- Την με α/α καταχώρησης 516/21-9-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης) και των άρθρων 96
και 158 του Ν.3463/2006.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη μετάβαση επίσημης αντιπροσωπείας του Δήμου Βέροιας στον
αδελφοποιημένο Δήμο Ούζιτσε Σερβίας, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων «Ημέρα της
πόλης του Ούζιτσε» από 8-11/10/2015.
Β) Ορίζει τους δημοτικούς συμβούλους του Δ.Βέροιας Στυλιανό Ασλάνογλου, Δημήτριο
Τραπεζανλή και Σωτήριο Στουγιάννο, προκειμένου να παραστούν ως επίσημη αντιπροσωπεία στα
πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων «Ημέρα της πόλης του Ούζιτσε», του αδελφοποιημένου
Δήμου Ούζιτσε Σερβίας.
Γ) Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας εθιμοτυπικού-αναμνηστικού δώρου, για την
οποία έχουν εγγραφεί οι ανάλογες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου, για το έτος 2016.
Δ) Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 100,00€, όπως αυτή βεβαιώθηκε από την
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου με την με α/α καταχώρησης 516/21-9-2016 πρόταση ανάληψης
υποχρέωσης και τη διάθεσή του από τον ΚΑ 00.6433.001 με τίτλο «Αναμνηστικά δώρα, τιμητικές
διακρίσεις, και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπιών» του προϋπολογισμού
του Δήμου έτους 2016, για τον ανωτέρω σκοπό.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 548 / 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 4-10-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

