ΑΔΑ: 6ΗΛΛΩ9Ο-ΛΙΔ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.02.24 13:57:43
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 3/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 69/2016
Περίληψη
Έγκριση α) συνδιοργάνωσης ημερίδας του Δ.Βέροιας σε
συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, β)
διενέργειας της προμήθειας εδεσμάτων/κερασμάτων και
παράθεσης γευμάτων και γ) δαπανών και διάθεσης των
σχετικών πιστώσεων.
Σήμερα 17 Φεβρουαρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη 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 12-2-2016 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 32 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Τραπεζανλής,
8)
Θ.
Κορωνάς,
9)Σ.Διαμάντης,
10)Γ.Σοφιανίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12) Β.Λυκοστράτης,
13)Μ. Παπαϊωάννου, 14)Λ.Ακριβόπουλος, 15)Σ.Ασλάνογλου,
16)Γ.Ορφανίδης, 17)Ε.Ιακωβίδου, 18) Ν. Μαυροκεφαλίδης,
19)Α.Σιακαβάρας, 20)Θ.Τέτος, 21) Μ. Σουμελίδης, 22) Ν.
Τσιαμήτρος,
23)Ζ.Πατσίκας,
24)
Α.
Καγκελίδης,
25)Γ.Γουλτίδης,
26)Η.Τσιφλίδης,
27)Σ.Ελευθεριάδου,
28)Ν.Μπέκης,
29)Π.Παπαδίνα,
30)Α.Αποστολόπουλος,
31)Α.Μαρκούλης, 32)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Δ.Κουλουριώτης,Π.Τσαπαρόπουλος,
Γ.
Κάκαρης,
Ι.Χειμώνας,
Χ.Γαϊτάνου, Κ.Καραπαναγιωτίδης,
Ι.Κυρατλίδης,
Ι.Παπαγιάννης,
Σ.Στουγιάννος

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

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, Σ.Λυκοστράτης, 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. Γ.Μελιόπουλος, Ν.Μωυσιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 59/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.Μωυσιάδης και αποχώρησε ο
κ.Η.Τσιφλίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 61/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου, Λ.Ακριβόπουλος,
Α.Σιακαβάρας, Α.Αποστολόπουλος και προσήλθε ο κ. Η.Τσιφλίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 62/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ν.Μπέκης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 66/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Α.Σιακαβάρας
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 69/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ζ.Πατσίκας και προσήλθε ο κ. Ν.Μπέκης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 76/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ζ.Πατσίκας
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 79/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Τ.Χατζηαθανασίου
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 10-2-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τουρισμού
Βασιλείου Λυκοστράτη, που έχει ως εξής:
Η Αντιδημαρχεία Τουρισμού Βέροιας και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας πρόκειται να
συνδιοργανώσουν, μετά από πρόσκλησή μας, εκπαιδευτική ημερίδα για τα μέλη του Συνδέσμου
ξεναγών Θεσσαλονίκης, τα οποία θα ανέρχονται περίπου στα 50 άτομα και η οποία θα διεξαχθεί
στις 2/3/2016.
Στόχος της συγκεκριμένης εκδήλωσης-δράσης είναι η προώθηση του τουριστικού
προϊόντος και των θέλγητρων της Βέροιας μέσω του ανωτέρω Συνδέσμου. Πιο συγκεκριμένα,
ενισχύοντας τις σχέσεις μας με τους ξεναγούς αλλά και με τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους
γύρω από τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης μας στοχεύουμε:
 Στην προώθηση της πόλης της Βέροιας μέσω των ξεναγών, δεδομένου ότι η γνώμη
τους είναι κρίσιμη κατά την τελική διαμόρφωση των τουριστικών πακέτων και προγραμμάτων
των τουριστικών γραφείων.
 Στην βέλτιστη παρουσίαση-ξενάγηση των επισκεπτών της πόλης μας από τους
επαγγελματίες ξεναγούς, μέσω της καλύτερης ενημέρωσης και εκπαίδευσής τους γύρω από τα
μνημεία και αξιοθέατα της Βέροιας.
 Στον καλύτερο σχεδιασμό τουριστικών πακέτων και διαδρομών, μέσω της επιτόπιας
επίσκεψης και ενημέρωσης των ξεναγών στην πόλη μας.
Επειδή η παραπάνω δράση θα συμβάλλει τα μέγιστα στην τουριστική προβολή του Δήμου
Βέροιας και στα πλαίσια υποδοχής και φιλοξενίας, κρίνεται απαραίτητη, σύμφωνα με το
εθιμοτυπικό, η προσφορά εδεσμάτων, στα μέλη του ανωτέρω συνδέσμου που θα συμμετέχουν
στην ημερίδα.
Γενικότερα, ο Δήμος Βέροιας λόγω της εξωστρέφειας που άρχισε να αναπτύσσει, το
τελευταίο διάστημα, στον τομέα του τουρισμού, καλείται να υποδεχτεί και να φιλοξενήσει
αποστολές δημοσιογράφων, τουριστικών πρακτόρων και άλλων παραγόντων του τουρισμού, που
συμβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη και
τουριστική προβολή του Δήμου Βέροιας, γεγονός που απαιτεί την παράθεση γευμάτων ή
εδεσμάτων/κερασμάτων, που πολλές φορές προκύπτουν απρόβλεπτα και εντάσσονται στους
κανόνες φιλοξενίας, φιλίας και συνεργασίας και στην ανάγκη προβολής του Δήμου Βέροιας.
Προκειμένου να γίνουν οι παραπάνω ενέργειες παρακαλείται το δημοτικό συμβούλιο να
εγκρίνει την διενέργεια προμηθειών γευμάτων και εδεσμάτων/κερασμάτων για το έτος 2016,
καθώς και την ψήφιση των σχετικών πιστώσεων.
Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 158 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/08-06-2006)
« 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) ….., β)…… γ) Τιμητικές διακρίσεις,
αναμνηστικά δώρα και 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».
Στον Προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 και στον Κ.Α.Ε. 02.6442.001 με τον τίτλο
«Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, ημερίδων, διαλέξεων» υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική
πίστωση ποσού 8.000,00€, ενώ στον Κ.Α.Ε. 00.6433.001 με τον τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις,
αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» υπάρχει
εγγεγραμμένη σχετική πίστωση ποσού 5.000,00€. Με τις αριθ 242/10-2-2016 & 243/10-2-2016
προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης έγινε δέσμευση ποσού 500,00€ και 2.000,00€ αντίστοιχα για
τους ανωτέρω σκοπούς.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο
1. Να εγκρίνει ή μη τη διενέργεια της ανωτέρω ημερίδας και την προμήθεια εδεσμάτων
στα πλαίσια φιλοξενίας των συμμετεχόντων.
2. Να εγκρίνει ή μη τη διενέργεια της παράθεσης γευμάτων και προμήθειας
εδεσμάτων/κερασμάτων για το έτος 2016, στα πλαίσια φιλοξενίας φορέων και προσωπικοτήτων
του εσωτερικού και του εξωτερικού, μετά των συνοδών αυτών, που συμβάλλουν με οποιονδήποτε
τρόπο στην τουριστική προβολή του Δήμου Βέροιας.
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3. Να ψηφίσει ή μη α) πίστωση ύψους 500,00€ από τον προϋπολογισμό έτους 2016 του
Δήμου Βέροιας και τον Κ.Α.Ε. 02.6442.001 με τον τίτλο « Διοργάνωση συνεδρίων,
συναντήσεων, ημερίδων, διαλέξεων»και β) πίστωση ύψους 2.000,00€ από τον προϋπολογισμό
έτους 2016 του Δήμου Βέροιας και τον Κ.Α.Ε. 02.6433.001 με τον τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις,
αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» αντίστοιχα,
για τους παραπάνω σκοπούς.
Η ανωτέρω δαπάνη θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.
Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Γουλτίδης: Η διοργάνωση της ημερίδας αφορά μόνο τη Βέροια;
Λυκοστράτης: Σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων θα κάνουμε μια ημερίδα στην
οποία είναι προσκεκλημένοι περίπου 50 ξεναγοί, οι οποίοι θα ενημερωθούν από την Εφορεία
Αρχαιοτήτων για το Ανάκτορο της Βεργίνας από την κ.Κωτταρίδη, για το μουσείο και για την
Μητρόπολη. Γίνεται περισσότερο για τα νέα μνημεία που θα λειτουργήσουν εντός του 2016.
Αναλάβαμε μια πρωτοβουλία που πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ,
συμφώνησε κι η Εφορεία Αρχαιοτήτων να λειτουργήσει ως εκπαιδευτής. Η ημερίδα θα λάβει
χώρα σε αυτόν τον χώρο, όπου και θα τους δώσουμε ένα μικρό κέρασμα.
Μπέκης: Στη δαπάνη συμπεριλαμβάνονται κι έξοδα διαμονής;
Λυκοστράτης: Όχι, δεν υπάρχουν έξοδα διαμονής, παρά μόνο ένα μικρό κέρασμα στο
Δημαρχείο.
Λαζαρίδης: Είναι σοφή κίνηση και από τις ενέργειες που πρέπει να γίνονται για το καλό
και των δύο, πρωτίστως όμως του Δήμου μας.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τουρισμού Βασιλείου
Λυκοστράτη;
Μέλη: Ναι
Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Α.Μαρκούλης για την 2 και 3 παράγραφο της
εισήγησης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 10-2-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τουρισμού Βασιλείου
Λυκοστράτη.
2.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 και στους ΚΑ: 1) 02.6442.001 με τίτλο
«Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, ημερίδων, διαλέξεων» και 2) 00.6433.001 με τίτλο
«Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και
αντιπροσωπειών» υπάρχει γραμμένες οι σχετικές πιστώσεις.
3.- Τις υπ’ αριθ. 242 και 243/10-2-2016 προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και των άρθρων 96
και 158 του Ν.3463/2006.
Αποφασίζει
Α) Ομόφωνα: Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση του Δ.Βέροιας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Ημαθίας εκπαιδευτικής ημερίδας για την τουριστική προβολή του Δ.Βέροιας, στις 2 Μαρτίου
2016, για τα μέλη του Συνδέσμου Ξεναγών Θεσσαλονίκης.
Β) Κατά πλειοψηφία: Εγκρίνει
1) Διενέργεια της προμήθειας: α) εδεσμάτων/κερασμάτων και β) παράθεσης γευμάτων,
στα πλαίσια φιλοξενίας φορέων και προσωπικοτήτων του εσωτερικού και του εξωτερικού, για τις
οποίες έχουν εγγραφεί οι ανάλογες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου, για το έτος 2016.
2) Δαπάνη συνολικού ποσού 2.500,00€, όπως αυτή βεβαιώθηκε από την αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου με τις με α/α καταχώρησης 242 και 243/10-2-2016 προτάσεις ανάληψης
υποχρέωσης και τη διάθεσή του από τους ΚΑ: 1) 02.6442.001 με τίτλο «Διοργάνωση συνεδρίων,
συναντήσεων, ημερίδων, διαλέξεων» και 2) 00.6433.001 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις,
αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» του
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016, για τους σκοπούς που έχουν προβλεφθεί.
Η ανωτέρω δαπάνη θα γίνει τμηματικά.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 69 / 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.

Δ.
Δ.

Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Θ.

Κορωνάς

Ι.
Ι.
Ν.

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

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Λυκοστράτης
Παπαϊωάννου
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Ιακωβίδου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Ελευθεριάδου
Τσιφλίδης
Μπέκης
Παπαδίνα
Μαρκούλης
Μελιόπουλος

Γκόγκα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Σιδηρόπουλος
Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 24-2-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

