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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Α Π Ο  Π Α  Μ Α
Απφ ην ππ’ αξηζ. 29/2016 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 705/2016
Πεξίιεςε
Έγθξηζε α) δξάζεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ
Γ.Βέξνηαο θαη β) δαπάλεο θαη δηάζεζεο ηεο
ζρεηηθήο πίζησζεο.
Σήκεξα 5 Γεκεμβπίος ηνπ έηνπο 2016 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεςηέπα θαη ψξα 18:00
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ Βέξνηαο, Μεηξνπφιεσο 46, ζην Γεκαξρείν, χζηεξα απφ ηελ κε
εκεξνκελία 1-12-2016 γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δφζεθε ζ’ φινπο ηνπο Σπκβνχινπο,
ηνπο Πξνέδξνπο Γεκνηηθψλ & Τνπηθψλ Κνηλνηήησλ, ηνπο Δθπξνζψπνπο Τνπηθψλ Κνηλνηήησλ
θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ
επί ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 32 κέιε:
Παπόνηερ
1) Α. Λαδαξίδεο, 2) Θ. Αγγειίλαο, 3) Φ. Κνχηξαο, 4) Τ.
Φαηδεαζαλαζίνπ, 5) Β. Παπαδφπνπινο, 6)Α.Σηδεξφπνπινο,
7)Γ.Κνπινπξηψηεο, 8)Γ.Τξαπεδαλιήο, 9) Θ. Κνξσλάο,
10)Σ.Γηακάληεο, 11)Γ.Σνθηαλίδεο, 12) Ν. Μσπζηάδεο,
13)Π.Τζαπαξφπνπινο, 14) Β.Λπθνζηξάηεο, 15)Μ. Παπατσάλλνπ,
16)Λ.Αθξηβφπνπινο, 17)Σ.Αζιάλνγινπ, 18)Γ.Οξθαλίδεο, 19) Ν.
Μαπξνθεθαιίδεο,
20)Α.Σηαθαβάξαο,
21)Θ.Τέηνο,
22)Κ.Καξαπαλαγησηίδεο, 23) Μ. Σνπκειίδεο, 24) Ν. Τζηακήηξνο,
25)Ε.Παηζίθαο,
26)Γ.Γνπιηίδεο,
27)Ζ.Τζηθιίδεο,
28)Σ.Διεπζεξηάδνπ,
29)Ν.Μπέθεο,
30)Π.Παπαδίλα,
31)Α.Απνζηνιφπνπινο, 32)Σ.Σηνπγηάλλνο.

Απόνηερ
Γ.
Κάθαξεο,
Η.Φεηκψλαο,
Δ.Ηαθσβίδνπ,
Φ.
Γατηάλνπ,
Η.Κπξαηιίδεο, Α. Καγθειίδεο,
Η.Παπαγηάλλεο,
Α.Μαξθνχιεο,
Γ.Μειηφπνπινο

Παπόνηερ ππόεδποι Γημ. & Σοπ. Κοινοηήηων & Δκππόζωποι Σοπ. Κοινοηήηων
Δ.Γθφγθα, Φ.Κεραΐδεο, Ν. Αγγέινπ, Α. Βνξγηαδίδνπ

Απόνηερ ππόεδποι Γημ. & Σοπ. Κοινοηήηων
& Δκππόζωποι Σοπ. Κοινοηήηων
Σ.Κσηζηαληήο, Ν.Γεξνχθεο, Γ.Παπαπεηξίδεο, Σ. Κξνκκχδαο, Δ. Δκκαλνπειίδεο, Ζ.Σνθηαλίδεο, Σ. Μηζνθέθαινο,
Γ.Ληιηφπνπινο, Α. Πέηξνπ, Φ.Σηαθπιίδνπ, Α. Καθαγηάλλεο, Η.Σηδεξφπνπινο, Ζ. Μπαηζαξάο, Κ.Πηζηνθίδεο,
Α.Γθεθφπνπινο, Σ.Λπθνζηξάηεο, Η.Καξαγηάλλεο, Φ. Τζαλαζίδεο, Δ.Μνηζηφπνπινο, Π. Πνηακφπνπινο, Α.
Πηηνχιηαο, Κ. Τδήκαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Μ. Τέηνο.

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε απνρψξεζαλ νη θ.θ. Α.Απνζηνιφπνπινο. Κ.Καξαπαλαγησηίδεο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 672/2016 απφθαζεο πξνζήιζε ν θ. Κ.Καξαπαλαγησηίδεο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 673/2016 απφθαζεο πξνζήιζε ν θ. Ζ.Τζηθιίδεο θαη απνρψξεζαλ νη θ.θ. Ν.Τζηακήηξνο,
Γ.Σνθηαλίδεο, Ζ.Τζηθιίδεο, Ε.Παηζίθαο, Σ.Διεπζεξηάδνπ, Σ.Σηνπγηάλλνο, Γ.Γνπιηίδεο.
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 698/2016 απφθαζεο πξνζήιζαλ νη θ.θ. Γ.Σνθηαλίδεο, Ζ.Τζηθιίδεο, Ε.Παηζίθαο,
Σ.Διεπζεξηάδνπ, Γ.Γνπιηίδεο θαη απνρψξεζαλ νη θ.θ. Θ.Τέηνο, Ν.Μπέθεο
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 699/2016 απφθαζεο πξνζήιζε ν θ. Θ.Τέηνο θαη απνρψξεζαλ νη θ.θ. Τ.Φαηδεαζαλαζίνπ,
Ε.Παηζίθαο
6) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 705/2016 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ. Κ.Καξαπαλαγησηίδεο
7) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 706/2016 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ. Ν.Μσπζηάδεο
8) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 707/2016 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ. Λ.Αθξηβφπνπινο θαη πξνζήιζε ν θ.
Τ.Φαηδεαζαλαζίνπ
9) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 711/2016 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ. Τ.Φαηδεαζαλαζίνπ.
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Σηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 34ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε
ππφςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην απφ 30-11-2016 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ ηνπξηζκνχ
Βαζηιείνπ Λπθνζηξάηε, πνπ έρεη σο εμήο:
Ο Γήκνο Βέξνηαο πξνηίζεηαη λα κηζζψζεη ηνπξηζηηθφ ηξελάθη γηα ηελ ενξηαζηηθή πεξίνδν
ησλ Φξηζηνπγέλλσλ θαη ηεο Πξσηνρξνληάο 2016-2017, κε πξνηεηλφκελν ην δηάζηεκα 16/12/20167/1/2017, ζπκβάιινληαο έηζη θαη ζηηο Φξηζηνπγελληάηηθεο εθδειψζεηο πνπ ζα δηνξγαλψζεη ν
Δκπνξηθφο Σχιινγνο Βέξνηαο.
Τν ηνπξηζηηθφ ηξελάθη ζα εθηειεί, δσξεάλ γηα ηνπο επηβάηεο, ην εμήο δξνκνιφγην :
Αθεηεξία ε πιαηεία Γεκαξρείνπ, νδφο Μεηξνπφιεσο νδφο Βεληδέινπ, νδφο Μαιαθνχζε, νδφο
Κεληξηθήο, νδφο Μεηξνπφιεσο θαη επηζηξνθή ζηελ πιαηεία Γεκαξρείνπ.
Πέξα απφ ηηο ρξηζηνπγελληάηηθεο κεισδίεο πνπ ζα αθνχγνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
δηαδξνκήο ηα παηδηά αιιά θαη νη κεγάινη πνπ ζα επηβαίλνπλ ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα δνπλ θαη
λα κάζνπλ ελδηαθέξνληα πξάγκαηα γηα ζεκαληηθά κλεκεία ηεο Βέξνηαο πνπ παξνπζηάδνπλ
ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ, φπσο είλαη ην θηίξην ηνπ Γεκαξρείνπ, ε αξραία ξσκατθή νδφο, ε
Δθθιεζία ηνπ Φξηζηνχ θαη ε πξφζθαηα απνθαηεζηεκέλε Παιηά Μεηξφπνιε, δχν απφ ηνπο
ζεκαληηθφηεξνπο βπδαληηλνχο λανχο ηεο Βέξνηαο, ην παιηφ Γηθαζηηθφ Μέγαξν, θ.ά. Οπζηαζηηθά ε
δηαδξνκή ζα έρεη ηνπξηζηηθφ, ςπραγσγηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα.
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν. 2636/98 νξίδνληαη ηα εμήο:
«1….. 2. Δπηηξέπεηαη ε θπθινθνξία ηνπξηζηηθψλ ηξαίλσλ γηα εηδηθέο δηαδξνκέο, ζηηο
νπνίεο ην φρεκα κεηαθέξεη επηβάηεο ζε πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ ηνπξηζηηθφ ή πνιηηηζηηθφ
ελδηαθέξνλ κε δπλαηφηεηα απνβίβαζεο θαη επηβίβαζεο ζε πξνθαζνξηζκέλεο ζηάζεηο ηεο
δηαδξνκήο κε εηζηηήξην πνπ εθδίδεηαη κφλν ζηελ αθεηεξία. H αθεηεξία, ε δηαδξνκή θαη νη
ζηάζεηο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Δ.Ο.Τ., κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ νηθείνπ Ο.Τ.Α.,
ζρεηηθά κε ηε βαηφηεηα ηεο νδνχ. 3………… 'Δγθξηζε ζέζεο ζε θπθινθνξία ηνπξηζηηθνχ ηξαίλνπ
δίδεηαη θαη ζε νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ο.Τ.Α.) ρσξίο ηελ ππνρξέσζε θαηνρήο
άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ.»
Τν ζέκα ηεο βαηφηεηαο ησλ νδψλ ζα ην επηκειεζεί θαη εηζεγεζεί ε Τερληθή Υπεξεζία ηνπ
Γήκνπ.
Δπεηδή ε παξαπάλσ δξάζε ζα ζπκβάιιεη, κεηαμχ άιισλ, ζηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ
Γήκνπ Βέξνηαο παξαθαιείηαη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην λα εγθξίλεη ηελ παξαπάλσ δξάζε, θαζψο
θαη ηελ ςήθηζε ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ.
Τελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ησλ θαπζίκσλ θαη ηεο ακνηβήο ηνπ νδεγνχ αλαιακβάλεη ν
Δκπνξηθφο Σχιινγνο Βέξνηαο.
Με ηιρ διαηάξειρ ηηρ παπ. 3 ηος άπθ. 158 ηος Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ Α’ 114/08-06-2006)
« Πηζηψζεηο πνπ είλαη γξακκέλεο ζηνπο νηθείνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο κπνξεί λα δηαηεζνχλ, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ
ζπκβνπιίνπ γηα ηελ πιεξσκή δαπαλψλ, πνπ αθνξνχλ: α) ….., β)…… γ) Τιμηηικέρ διακπίζειρ,
αναμνηζηικά δώπα και θιλοξενία ανηιπποζωπειών ή θςζικών πποζώπων, ηα οποία ζςνέβαλαν με
οποιοδήποηε ηπόπο ζηην κοινωνική, οικονομική και πολιηιζηική ανάπηςξη ή πποβολή ηος Δήμος ή ηηρ
Κοινόηηηαρ, καθώρ και οι ζςνεπαγόμενερ δαπάνερ δημοζίων ζσέζεων δ) Την ηοςπιζηική πποβολή, με κάθε
ππόζθοπο μέζο, ηος Δήμος ή ηηρ Κοινόηηηαρ».
Σηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2016 θαη ζηνλ Κ.Α.Δ. 02.15.6474.001 κε ηνλ
ηίηιν «Έμνδα ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο –δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο» ππάξρεη εγγεγξακκέλε
ζρεηηθή πίζησζε πνζνχ 19.000,00€, ελψ κε ηελ αξηζ 605/29-11-2016 πξφηαζε αλάιεςεο
ππνρξέσζεο έγηλε δέζκεπζε πνζνχ 6.200,00€ γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ.
Ύζηεπα από ηα παπαπάνω παπακαλείηαι ηο Γημοηικό ςμβούλιο
1. Να εγθξίλεη ή κε ηε κίζζσζε ηνπξηζηηθνχ ηξαίλνπ γηα ηελ ενξηαζηηθή πεξίνδν ησλ
Φξηζηνπγέλλσλ θαη ηεο Πξσηνρξνληάο 2016 -2017.
2. Να ςεθίζεη ή κε πίζησζε χςνπο 6.200,00€ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2016 ηνπ
Γήκνπ Βέξνηαο θαη ηνλ Κ.Α.Δ. 02.15.6474.001 κε ηνλ ηίηιν «Έμνδα ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο –
δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ.
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Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Διεπζεξηάδνπ: Μήπσο είλαη κεγάιν ην πνζφ ησλ 6.200€ γηα ηε κίζζσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ
ηξέλνπ, εθφζνλ ην θφζηνο ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ νδεγνχ θαη ησλ θαπζίκσλ ζα θαιπθζεί απφ ηνλ
Δκπνξηθφ Σχιινγν Βέξνηαο;
Γήκαξρνο: Όιν απηφ ήηαλ πξφηαζε ηνπ Δκπνξηθνχ Σπιιφγνπ πνπ ηελ απνδερζήθακε κε
κεγάιε ραξά.
Ο Δκπνξηθφο Σχιινγνο έθαλε έξεπλα αγνξάο θαη θαηέιεμε ζε απηή ηελ πξφηαζε, δηφηη ε
άιιε πξφηαζε πνπ δηεξεχλεζε πξνζέγγηδε ζην πνζφ ησλ 15.000€.
Πξφεδξνο: Σπκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ ηνπξηζκνχ Βαζηιείνπ
Λπθνζηξάηε;
Μέιε: Ναη.
Λεπθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Μ.Σνπκειίδεο, Γ.Γνπιηίδεο.
Τν Γ.Σ. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Τν απφ 30-11-2016 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ ηνπξηζκνχ Βαζηιείνπ
Λπθνζηξάηε.
2.- Όηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2016 θαη ζηνλ ΚΑ.02.15.6474.001 «Έμνδα
ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο-δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο» ππάξρεη γξακκέλε ζρεηηθή πίζησζε.
3.- Τελ ππ’ αξηζ. 605/29-11-2016 πξφηαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο
4.- Τν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
5.- Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010 (Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο), ησλ άξζξσλ 96 θαη
158 ηνπ Ν.3463/2006 θαη ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν.2636/1998.
Απνθαζίδεη θαηά Πιεηνςεθία
Α) Δγθξίλεη ηελ κίζζσζε ηνπξηζηηθνχ ηξέλνπ απφ ηνλ Γ.Βέξνηαο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα
απφ 16/12/2016 σο 7/1/2017 (Δνξηαζηηθή πεξίνδνο Φξηζηνπγέλλσλ θαη Πξσηνρξνληάο 20162017), ζπκβάιινληαο σο Γήκνο ζηηο Φξηζηνπγελληάηηθεο εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλεη ν
Δκπνξηθφο Σχιινγνο Βέξνηαο.
Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο παξαπέξα ελέξγεηεο.
Β) Δγθξίλεη ηε δαπάλε ζπλνιηθνχ πνζνχ 6.200,00€, φπσο απηή βεβαηψζεθε απφ ηελ
αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ κε ηελ κε α/α θαηαρψξεζεο 605/29-11-2016 πξφηαζε αλάιεςεο
ππνρξέσζεο θαη ηε δηάζεζή ηνπ απφ ηνλ ΚΑ. 02.15.6474.001 «Έμνδα ηνπξηζηηθήο πξνβνιήοδξάζεσλ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2016 γηα ηνλ ζθνπφ πνπ
έρεη πξνβιεθζεί.
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Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 705 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Σηλέμασορ Χαηζηαθαναζίος
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Αθανάζιορ Αποζηολόποςλορ

Α.
Θ.
Φ.
Β.

Λαδαξίδεο
Αγγειίλαο
Κνχηξαο
Παπαδφπνπινο

Δ.
Φ.

Α.
Γ.
Γ.

Σηδεξφπνπινο
Κνπινπξηψηεο
Τξαπεδαλιήο

Α.
Ν.

Θ.

Κνξσλάο

Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Μ.
Λ.
Σ.
Γ.
Ν.
Α.
Θ.
Κ.
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Σηαθαβάξαο
Τέηνο
Καξαπαλαγησηίδεο
Σνπκειίδεο
Τζηακήηξνο
Παηζίθαο
Γνπιηίδεο
Διεπζεξηάδνπ
Τζηθιίδεο
Μπέθεο
Παπαδίλα
Σηνπγηάλλνο

Γθφγθα
Κεραΐδεο
ΠΡΟΔΓΡΟΗ & ΔΚΠΡΟΩΠΟΗ
ΣΟΠΗΚΩΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Βνξγηαδίδνπ
Αγγέινπ

Ακπιβέρ απόζπαζμα
Βέποια 19-12-2016
Ο Γήμαπσορ

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

