ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 20/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 627/2010
Περίληψη
Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου & ειδικής συνεργάτιδάς
της Π. Θεολογίδου στη Λιέγη Βελγίου στο ετήσιο συνέδριο
του Urbact..
Σήμερα 20 Σεπτεμβρίου 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 16-9-2010 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
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
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Σ.
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Γ.

Aπόντες
Χατζηαθανασίου
Τσαπαρόπουλος
Συμεωνίδης
Παναγιωτίδης
Σακαλής
Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Σ. Κρομμύδας
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
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 προσήλθαν οι κ.κ. Ν.
Τσιαμήτρος, Α. Παπαστεργίου, Ε. Σοφιανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Γ. Κάκαρης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 623/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 6242010 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Τρανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 628/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Χ. Γεωργιάδης, Ι. Ακριβόπουλος, Ε. Σοφιανίδης, Ε. Γουναράς.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 629/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 630/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
7) Κατά τη συζήτηση του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Α.
Δελαβερίδης και.
8) Κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.
Κάκαρης, Ι. Καλαϊτζίδης και αποχώρησε ο κ. Ν. Μωυσιάδης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 634/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ι.
Ακριβόπουλος, Ε. Γουναράς, Ι. Καλαϊτζίδης.
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 643/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.
Μωυσιάδης, Γ. Κάκαρης.
11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 651/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ. Σουμελίδης.
12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 655/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Σουμελίδης
και αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
13) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 662/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.
Ακριβόπουλος.
14) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 663/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
15) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 664/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
16) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 665/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος είπε στο σώμα τα εξής:
Πρόεδρος: Ήρθε ένα έγγραφο από τη γραμματεία του προγράμματος Urbact,
με το οποίο προσκαλείται η Δήμαρχος από 30 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου, για ένα
συνέδριο στη Λιέγη για να διατυπωθούν οι απόψεις και πρέπει να εγκριθεί απ’ το
Δ.Σ.
Δήμαρχος: Το θέμα έρχεται εκτάκτως γιατί πρέπει να απαντήσουμε αν θα
συμμετέχει ο Δήμος της Βέροιας ή όχι στη μεγάλη τιμή που του γίνεται, να
καθίσουμε σ’ ένα στρογγυλό τραπέζι 5 Ευρωπαίοι Δήμαρχοι και να συζητήσουμε για
τα μέτρα τα οποία λάβαμε για την οικονομική κρίση και το σχεδιασμό που έχουμε.
Είναι τιμή για την πόλη, δεν θα προκύψουν δαπάνες για τη δική μου μετακίνηση και
διαμονή γιατί τα πληρώνει όλα η Ευρωπαϊκή Ένωση παρά μόνο για την κα Π.
Θεολογίδου που είναι απαραίτητο να με συνοδεύσει, ως υπεύθυνη του Προγράμματος
Urbact και προτείνω και τη δική της μετακίνηση.
Προεδρεύων: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση της Δημάρχου για συζήτηση
και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος;
Σύμβουλοι: Ναι.
Στη συνέχεια αφού δέχθηκε το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το
παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε
ως κατεπείγον, ο προεδρεύων αντιπρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του
συμβουλίου το από 20-9-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου, που έχει ως
εξής:
Με το από 15/9/2010 έγγραφο της Γραμματείας του προγράμματος Urbact
μας ενημερώνει ότι τα αποτελέσματα της μελέτης «Απαντήσεις Πόλεων στην
Οικονομική Κρίση» στη σύνταξη της οποίας είχε εμπλακεί ενεργά και η πόλη μας, θα
παρουσιαστούν στο ετήσιο συνέδριο του URBACT, που θα πραγματοποιηθεί στη
Λιέγη του Βελγίου στις 30 Νοεμβρίου με 1 Δεκεμβρίου 2010. Το συνέδριο του
URBACT θα συγκεντρώσει όσους συνδέονται με τη λήψη αποφάσεων στην
πολεοδομική πολιτική και ασκούντες το επάγγελμα, προκειμένου να ανταλλάξουν
απόψεις πάνω σε ολοκληρωμένες βιώσιμες αστικές πολιτικές.
Την 1η Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια της ολομέλειας (11.00-12.30), πέντε
αιρετοί από τις πόλεις που συμμετείχαν στη μελέτη θα έχουν την ευκαιρία να
παρουσιάσουν και να συζητήσουν πολιτικές και εμπειρίες και ζητούν από την
Δήμαρχο να συμμετέχει στην στρογγυλή τράπεζα παρουσιάζοντας τις προκλήσεις
λόγω Οικονομικής Κρίσης και πως αντιμετωπίζονται στη πόλη μας και
περιγράφονται στην σχετική μελέτη.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 140 του N 3463/2006 προβλέπεται οτι
΄΄ Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι Κοινοτήτων και οι δημοτικοί ή
κοινοτικοί σύμβουλοι μπορούν να μετακινούνται εκτός της έδρας του Δήμου ή της
Κοινότητας για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο
δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ή ο πρόεδρος Κοινότητας, χωρίς προηγούμενη απόφαση του
συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές το συμβούλιο αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η
μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι.΄΄.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους και στον Κ.Α. 00/6421 ΄΄
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών ΄΄, υπάρχει γραμμένη
σχετική πίστωση ύψους € 4.000,00, με σημερινό υπόλοιπο € 4.000,00.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
για την έγκριση ή μη της μετακίνησης της Δημάρχου στην Λιέγη του Βελγίου στις 29
Νοεμβρίου με 2 Δεκεμβρίου 2010 προκειμένου να συμμετάσχει στο ετήσιο συνέδριο
του URBACT παρουσιάζοντας τις προκλήσεις λόγω Οικονομικής Κρίσης και πως
αντιμετωπίζονται στη πόλη μας και περιγράφονται σε σχετική μελέτη.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 20-9-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Το από 15-9-2010 έγγραφο της Γραμματείας του Προγράμματος Urbact.
3.- Την ανάγκη μετακίνησης της Δημάρχου και της ειδικής συνεργάτιδάς της, Π.
Θεολογίδου, υπεύθυνης του προγράμματος Urbact, στη Λιέγη του Βελγίου

προκειμένου να συμμετάσχουν στο ετήσιο συνέδριο του Urbact για το χρονικό
διάστημα από 30 Νοεμβρίου 2010 έως 1-Δεκεμβρίου 2010.
4.- Τις προτάσεις της Δημάρχου.
5.- Τις διατάξεις των άρθρων 95 & 140 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) Αποδέχεται την από 15-9-2010 πρόσκληση της Γραμματείας του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Urbact και εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στο
Ετήσιο Συνέδριο του Προγράμματος, που θα διεξαχθεί στη Λιέγη του Βελγίου από 30
Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 2010.
Γ) Εγκρίνει τη μετακίνηση της Δημάρχου, κας Χαρίκλειας ΟυσουλτζόγλουΓεωργιάδη, στη Λιέγη του Βελγίου από 29 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2010,
προκειμένου να συμμετάσχει στο παραπάνω συνέδριο καθώς και της ειδικής
συνεργάτιδάς της, κας Πάτρας Θεολογίδου, ως υπεύθυνης του εν λόγω
προγράμματος.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 627/ 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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Π.
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Σουμελίδης
Δάσκαλος
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Τρανίδης
Κάκαρης
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ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Κρομμύδας

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 12-11-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης

