ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 19/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 564/2010
Περίληψη
Έγκριση της αριθ. 23/2010 απόφασης του Δημοτικού
Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός ‘Θ.
Ζωγιοπούλου’» περί εξουσιοδότησης του προέδρου του για
την υπογραφή σύμβασης έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης.
Σήμερα 30 Αυγούστου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 26-8-2010 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη.
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Παρόντες
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης
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Σ.
Ι.
Ε.

Aπόντες
Σουμελίδης
Μηλιόπουλος
Σκουμπόπουλος
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 571/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Χ. Γεωργιάδης και αποχώρησε η κα Μ. Τσιαμήτρου.
3) Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Δ.
Δάσκαλος, Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Α. Δελαβερίδης,
Γ. Ορφανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 572/2010 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης, Γ.
Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Α. Παπαστεργίου.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 573/2010 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Α. Παπαστεργίου, Β. Γιαννουλάκης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 575/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 576/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Μ. Σακαλής.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 579/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο Νικόλαο
Μαυροκεφαλίδη, ο οποίος πρότεινε στο συμβούλιο τη συζήτηση και λήψη απόφασης
εκτάκτως επί του θέματος έκρισης της αριθ. 23/2010 απόφασης του Δημοτικού
Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός ‘Θ. Ζωγιοπούλου’» περί
εξουσιοδότησης του προέδρου του για την υπογραφή σύμβασης έκδοσης εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης που απαιτείται κατεπειγόντως για την υλοποίηση του
προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΖΩΗΣ».
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση του κ. Ν. Μαυροκεφαλίδη;
Σύμβουλοι: Ναι.
Στη συνέχεια αφού συναίνεσε η Δήμαρχος και δέχθηκε ομόφωνα το
συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, ο πρόεδρος
εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 27-8-2010 εισηγητικό
σημείωμα της Δημάρχου, που έχει ως εξής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο του δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία
«Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Θ. Ζωγιοπούλου» με την αριθ. 23/2010
απόφασή του εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο του δ/κού συμβουλίου του για την υπογραφή
σύμβασης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.312,50 ευρώ και για την
σύμβαση ενεχυρίασης μετρητών για την κάλυψη της εγγυητικής καθώς και για
οποιαδήποτε άλλη σύμβαση απαιτείται για την έκδοση της εγγυητικής επιστολής.
Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 234 του Ν. 3463/06 «κύρωση Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων» για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του
Δημοτικού ιδρύματος που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, την
εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους με εμπράγματα
δικαιώματα, την αποδοχή κληρονομιών και δωρεών που περιέχουν όρο, ή
κληροδοσιών, καθώς και τη συνομολόγηση δανείων, απαιτείται προηγούμενη
έγκριση του δημοτικού συμβουλίου.
Οι αποφάσεις υποβάλλονται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας,
αποστέλλονται μέσα σε (10) δέκα ημέρες αφότου περιήλθε στο ίδρυμα η εγκριτική
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 236 του παραπάνω νόμου
προβλέπεται ότι οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον
οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον
απολογισμό, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία,
εφαρμόζονται και στα ιδρύματα.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την υπ’ αριθ. 23/2010
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός
Βρεφονηπιακός Σταθμός ‘Θ. Ζωγιοπούλου’», με την οποία εξουσιοδοτείται ο
πρόεδρός του για την υπογραφή συμβάσεων έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης ύψους 8.312,50 από τη Marfin Egnatia Bank και ενεχυρίασης μετρητών
για την κάλυψη της εγγυητικής καθώς και οποιασδήποτε άλλης σύμβασης απαιτείται
για την έκδοση της εγγυητικής επιστολής, με σκοπό την υλοποίηση του
Προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΖΩΗΣ».
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 27-8-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την υπ’ αριθ. 23/2010 απόφαση του δ/κού συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος
«Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός ‘Θ. Ζωγιοπούλου’».

3.- Τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει την αριθ. 23/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός ‘Θ. Ζωγιοπούλου’», με
την οποία εξουσιοδοτείται ο πρόεδρός του για την υπογραφή συμβάσεων έκδοσης
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ύψους 8.312,50 από τη Marfin Egnatia Bank
και ενεχυρίασης μετρητών για την κάλυψη της εν λόγω εγγυητικής επιστολής καθώς
και οποιασδήποτε άλλης σύμβασης απαιτείται για την έκδοσή της, με σκοπό την
υλοποίηση του Προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ».
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 564/ 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δ.
Τ.
Γ.
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Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 31-8-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

