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Περίληψη
Έγκριση α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικών
εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με την Εύξεινο
Λέσχη Βέροιας και β) δαπάνης και διάθεσης της
σχετικής πίστωσης.
Σήμερα 19 Δεκεμβρίου 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 15-12-2016 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) Γ.
Κάκαρης, 14)Μ. Παπαϊωάννου, 15) Λ. Ακριβόπουλος,
16)Ι.Χειμώνας,
17)Σ.Ασλάνογλου,
18)Γ.Ορφανίδης,
19)Ε.Ιακωβίδου, 20) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 21)Α.Σιακαβάρας,
22)Θ.Τέτος, 23)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 24)Ι.Κυρατλίδης, 25) Μ.
Σουμελίδης,
26)Ζ.Πατσίκας,
27)
Α.
Καγκελίδης,
28)Γ.Γουλτίδης,
29)Ι.Παπαγιάννης,
30)Η.Τσιφλίδης,
31)Σ.Ελευθεριάδου, 32)Α.Αποστολόπουλος, 33)Α.Μαρκούλης,
34)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Π.Τσαπαρόπουλος, Β.Λυκοστράτης,
Χ.
Γαϊτάνου,
Ν.Τσιαμήτρος,
Ν.Μπέκης,
Π.Παπαδίνα,
Σ.Στουγιάννος

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

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
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, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης,
Μ. Τέτος.
Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Καγκελίδης, Ι.Κυρατλίδης, Ι.Παπαγιάννης
και προσήλθε ο κ.Η.Τσιφλίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 729/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι.Κυρατλίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 730/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Θ.Τέτος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 731/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Θ.Τέτος και αποχώρησε ο κ.Μ.Σουμελίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 733/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Μαρκούλης, Η.Τσιφλίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 736/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.Αποστολόπουλος.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 738/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Λαζαρίδης, Κ.Καραπαναγιωτίδης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 739/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Σοφιανίδης, Γ.Ορφανίδης, Ν.Μωυσιάδης,
Γ.Μελιόπουλος και προσήλθε ο κ.Α.Λαζαρίδης
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 747/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.Σοφιανίδης και αποχώρησε ο κ. Ζ.Πατσίκας
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 748/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ζ.Πατσίκας
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 754/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.Ορφανίδης
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 757/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.Μωυσιάδης και αποχώρησε ο κ.Ι.Κυρατλίδης
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 768/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι.Κυρατλίδης και αποχώρησε ο κ. Ν.Μωυσιάδης

ΑΔΑ: Ω5ΞΟΩ9Ο-ΝΜΓ
Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 43ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 15-12-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου
Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:
Ο Πρόεδρος της «Ευξείνου Λέσχης Βέροιας», Σαρημιχαηλίδης Παύλος, με αίτησή του
(αρ. πρωτ. 47175/14-12-2016) ζητά εκ μέρους του Συλλόγου τη συνδιοργάνωση με το Δήμο
Βέροιας του εθίμου των Μωμόγερων που πρόκειται να πραγματοποιηθεί, την Παρασκευή 30
Δεκεμβρίου 2016.
Οι Μωμόγεροι είναι ένα πανάρχαιο ποντιακό λαϊκό δρώμενο που λαμβάνει χώρα τις
ημέρες των εορτών με ευχετήριο χαρακτήρα. Σκοπός του δρώμενου είναι οι συμμετέχοντες σ’
αυτό να έρθουν σε επαφή πρώτα με τους κατοίκους της περιοχής, θυμίζοντας τους την παράδοση
του τόπου και δευτερευόντως με τους επισκέπτες και τους τουρίστες της πόλης, προβάλλοντας
την τοπική πολιτιστική κληρονομιά. Η κληρονομιά αυτή διαφημίζεται και σε άλλες πόλεις μέσω
των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που καλύπτουν και προβάλλουν το γεγονός.
Μάλιστα, φέτος το έθιμο θα παρουσιαστεί διευρυμένο λόγω της συμμετοχής στο δρώμενο
δυο πολιτιστικών συλλόγων από την περιοχή της Κοζάνης, του Συλλόγου Τετραλόφου Κοζάνης
και του Συλλόγου Ροδίτη Κοζάνης. Κατά συνέπεια, η φετινή εκδήλωση αναμένεται να τύχει
ιδιαίτερης προβολής στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης αλλά και να προσελκύσει επισκέπτες
από το γειτονικό νομό κι άλλες περιοχές.
Ένας από τους βασικούς στόχους του Δήμου Βέροιας είναι η ανάδειξη της πλούσιας και
ποικιλόμορφης τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από τη διοργάνωση μορφωτικών και
πολιτιστικών εκδηλώσεων και η συνδιοργάνωση της παραπάνω εκδήλωσης με τηνΕύξεινο Λέσχη
Βέροιας κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, εξυπηρετώντας παράλληλα τον σκοπό της
τουριστικής προβολής της πόλης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις:
Α) Του άρθρου 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010): «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».
Β) 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 μπορούν να διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την
πληρωμήδαπανών και που αφορούν : α) εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές,
μορφωτικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές εκδηλώσεις που τις 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 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 ε) Έκτακτες επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου ή της
Κοινότητας».
Με την υπ’ αριθ.624/14.12.2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης έχει δεσμευτεί πίστωση
ύψους 850,00 € από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Βέροιας και τον
Κ.Α.Ε. 02.00.6434.001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» με σκοπό την κάλυψη των
εξόδων συνδιοργάνωσης από πλευράς δήμου.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:
1. Να εγκρίνει ή μη τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας ως συνδιοργανωτή στο έθιμοτων
Μωμόγερων που πρόκειται να πραγματοποιηθεί, την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016, σε
συνεργασία με την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας.
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Να εγκρίνει ή μη τη διάθεση πίστωσης ύψους 850,00€ από τον προϋπολογισμό έτους
2016 του Δήμου Βέροιας, σε βάρος του Κ.Α.Ε. 02.00.6434.001με τίτλο «Λοιπές δαπάνες
δημοσίων σχέσεων» για την κάλυψη των εξόδων συνδιοργάνωσης.
2.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 15-12-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την με αρ. πρωτ. 47175/14-12-2016 αίτηση του Π.Σαρημιχαηλίδη, Προέδρου της Ευξείνου
Λέσχης Βέροιας.
3.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 και στον ΚΑ: 00.6434.001 με τίτλο «Λοιπές
δαπάνες δημοσίων σχέσεων» υπάρχει γραμμένη η σχετική πίστωση.
4.- Την υπ’ αριθ. 624/14-12-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), καθώς και των
άρθρων 96 και 158 (παρ. 1 & 2) του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δ.Βέροιας ως συνδιοργανωτή, στο έθιμο των Μωμόγερων,
που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016, σε συνεργασία με την Εύξεινο
Λέσχη Βέροιας.
Β) Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 850,00€, όπως αυτή βεβαιώθηκε από την
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου με την με α/α καταχώρησης 624/14-12-2016 πρόταση ανάληψης
υποχρέωσης και τη διάθεσή του από τον ΚΑ 00.6434.001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων
σχέσεων» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016, για τον ανωτέρω σκοπό.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 772 / 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.
Χ.

Α.
Δ.
Δ.
Θ.
Σ.
Γ.
Ν.
Γ.
Μ.
Ι.
Λ.
Σ.
Γ.
Ε.
Ν.
Α.
Θ.
Κ.
Ι.
Μ.
Ζ.
Α.
Γ.
Ι.
Σ.
Η.
Α.
Γ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής
Κορωνάς
Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Κάκαρης
Παπαϊωάννου
Χειμώνας
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Ιακωβίδου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Καραπαναγιωτίδης
Κυρατλίδης
Σουμελίδης
Πατσίκας
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Παπαγιάννης
Ελευθεριάδου
Τσιφλίδης
Μαρκούλης
Μελιόπουλος

Ι.
Ι.
Ν.
Ε.

Γκόγκα
Κεχαΐδης
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Σιδηρόπουλος
Καραγιάννης
Αγγέλου
Μοτσιόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 20-12-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

