ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 7/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 233/2010
Περίληψη
Έγκριση μετάβασης επίσημης αντιπροσωπείας του Δήμου
στον Δήμο Laktasi της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης και κάλυψης
των σχετικών δαπανών.
Σήμερα 30 Μαρτίου 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 26-3-2010 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 22 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
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Aπόντες
Χατζηαθανασίου
Τσιάρας
Παπαστεργίου
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

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 προσήλθαν οι κ.κ.
Μ. Τρανίδης, Κ. Συμεωνίδης, Χ. Γεωργιάδης και αποχώρησε ο κ. Σ.
Μηλιόπουλος.
2) Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ.
Ν. Τσιαμήτρος, Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Ε.
Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι
κ.κ. Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Ακριβόπουλος,
Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου, Ε. Γουναράς.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 223/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.
Δελαβερίδης.
5) Κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι
κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι.
Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου, Ε. Γουναράς.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 224/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Σακαλής.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 233/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ.
Δάσκαλος.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 234/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.
Δελαβερίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 235/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 236/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π.
Παυλίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Ν. Τσιαμήτρος.
11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 238/2010 απόφασης αποχώρησε η κα Μ.
Τσιαμήτρου.
12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 239/2010 απόφασης προσήλθε η κα Μ.
Τσιαμήτρου.
13) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 241/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Π.
Παυλίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Ν. Τσιαμήτρος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 26-3-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Με το από 24-3-2010 έγγραφό της η Πρεσβεία της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης
στην Αθήνα, μας διαβίβασε, επίσημη πρόσκληση του Δήμου Laktasi για την
επίσκεψη από 22-25 Απριλίου 2010, αντιπροσωπείας του Δήμου μας για να παραστεί
στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Ημέρας του Δήμου Laktasi και να διερευνηθεί
η δυνατότητα αδελφοποίησης των δύο Δήμων σε συνάντησή της με εκπροσώπους του
Δήμου Laktasi.
Η Πρεσβεία της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης στην Αθήνα, ανέλαβε την
πρωτοβουλία για αδελφοποίηση των Δήμων Βέροιας και Laktasi μετά από ενδελεχή
μελέτη του προφίλ της πόλης μας.
Με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 220 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)
προβλέπεται ότι ΄΄ Για τη μετακίνηση κάθε εκπροσώπου Δήμου ή Κοινότητας στο
εξωτερικό για τις ανάγκες των αδελφοποιήσεων απαιτείται απόφαση του οικείου
συμβουλίου…. ΄΄
Στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους και στον K.A.
00/6421"Οδοιπορικά Έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών"

υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση ύψους € 4.000,00 με σημερινό υπόλοιπο €
3.214,00.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει για την έγκριση ή μη της μετάβασης και τον ορισμό μελών της επίσημης
αντιπροσωπείας του Δήμου Βέροιας, στο Δήμο Laktasi της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης,
από 22 έως 26 Απριλίου 2010, ψηφίζοντας και τις σχετικές πιστώσεις σε βάρος του
K.A. 00/6421 "Οδοιπορικά Έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών"
του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Είχαμε μια πρόταση εδώ και ένα 6μηνο ή 8μηνο, δεν θυμάμαι
ακριβώς, από την πρεσβεία της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης, η οποία επέλεξε την Βέροια
και πρότεινε να γίνει μια αδελφοποίηση του Δήμου Βέροιας με τον Δήμο Laktasi της
Βοσνίας & Ερζεγοβίνης. Η πρεσβεία πιστεύει ότι η Βέροια θα μπορούσε να
λειτουργήσει καλά ως αδερφή της συγκεκριμένης πόλης και μάλιστα υπήρχε και μια
επιμονή ως προς αυτό αλλά προφανώς δεν απαντήσαμε θετικά ή αρνητικά. Τώρα
λάβαμε μια πρόσκληση για να παραστεί μια αντιπροσωπεία εκεί για να συμμετέχει σε
σε κάποιες εορταστικές εκδηλώσεις για ένα διήμερο που διοργανώνονται εκδηλώσεις
στις 22-25 Απριλίου 2010. Τα μέλη της αντιπροσωπείας θα φιλοξενηθούν. Δεν θα
υπάρχουν δηλαδή έξοδα για την εκεί διαμονή, απλώς θα είναι τα έξοδα μετάβασης με
ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο. Εκεί προφανώς θα μπορούν να γνωρίσουν την πόλη και να
είναι και μια διερευνητική, όπως είχαμε κάνει με το Ούζιτσε, μια διερευνητική
επίσκεψη και να μας ενημερώσουνε μετά εάν μπορούμε και αν πρέπει να
προχωρήσουμε σε αδελφοποίηση και να ικανοποιήσουμε το αίτημα της πρεσβείας.
Σκουμπόπουλος: Αφού δεν έχουμε εγκρίνει την αδελφοποίηση, πώς
αποφασίζουμε να στείλουμε μετάβαση επίσημης αντιπροσωπείας; Γιατί;
Δήμαρχος: Προφανώς δεν εγκρίναμε την αδελφοποίηση και νομίζω ήμουν
σαφής. Σας είπα ότι υπάρχει ένα αίτημα από την πρεσβεία Βοσνίας & Ερζεγοβίνης
για αδελφοποίηση, στο οποίο δεν απαντήσαμε. Δεν εισήχθη το θέμα για
αδελφοποίηση στο Δ.Σ., δεν ελήφθη σχετική απόφαση. Εάν είχε ληφθεί, θα είχαν
γίνει οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Υπήρξε μια επικοινωνία και είπαν ότι θα
θέλανε να καλέσουν κάποιους εκπροσώπους μας να πάνε εκεί, να δούνε την πόλη και
στη συνέχεια να τεθεί θέμα στο συμβούλιο εάν δεχόμαστε την αδελφοποίηση ή όχι.
Δεν νομίζω ότι είναι κακό. Θα φιλοξενήσουν την αντιπροσωπεία οι άνθρωποι. Όσοι
συνάδελφοι το επιθυμούν μπρορούνε να πάνε. Θα πάει ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο και

θα επιβαρυνθεί ο δήμος μόνο την βενζίνη. Ο κος Παντερμαράκης με ενημέρωσε ότι
προτίθεται να βάλει το δικό του αυτοκίνητο, εάν αποφασιστεί ότι θα πάει, με
κάποιους από τους συναδέλφους. Το μεταφέρω και αυτό και από εκεί και πέρα είναι
θέμα του συμβουλίου.
Σκουμπόπουλος: Κε πρόεδρε, προτείνω να μην στείλουμε αντιπροσωπεία.
Φτάνουν οι αδελφοποιήσεις. Θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε ξαδέρφια από εδώ και
πέρα. Επομένως κανείς από εμάς δεν επιθυμεί να μετέχει.
Δήμαρχος: Προτείνω τους δημ. συμβούλους κ.κ. Π. Τσαπαρόπουλο, Ν.
Μαυροκεφαλίδη, Γ. Ορφανίδη και τον υπάλληλο του Δήμου Ι. Παντερμαράκη.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση και πρόταση της Δημάρχου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 11 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π. Τσαπαρόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α.
Δελαβερίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Γ.
Κάκαρης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 7 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ.
Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς.
Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 26-3-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Το από 24-3-2010 έγγραφο του Δήμου Laktasi της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης.
3.- Ότι στον προϋπ/σμό του Δήμου έτους 2010 και στους Κ.Α. 00/6421 «Οδοιπορικά
έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» και 10/6422 «Οδοιπορικά έξοδα
και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» υπάρχουν γραμμένες οι σχετικές
πιστώσεις.
4.- Τις απόψεις και προτάσεις της Δημάρχου και των δημ. συμβούλων, όπως αυτές
αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
5- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 220 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) καθώς και αυτές του
Ν.2685/99 (Φ.Ε.Κ. 35Α/18-2-99).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη μετάβαση επίσημης αντιπροσωπείας του Δήμου Βέροιας στον
Δήμο Laktasi της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης, στις 22-25 Απριλίου 2010, αποτελούμενη
από τους δημοτικούς συμβούλους Πέτρο Τσαπαρόπουλο, Νικόλαο Μαυροκεφαλίδη,
Γεώργιο Ορφανίδη και τον Διευθυντή της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Π.Π. Δ. Βέροιας & υπεύθυνο
του Γραφείου Δημ. Σχέσεων του Δήμου Ιωάννη Παντερμαράκη, προκειμένου να
παραστεί στις εκδηλώσεις που διοργανώνει για τον εορτασμό της Ημέρας του Δήμου
Laktasi και να διερευνήσει τις υφιστάμενες δυνατότητες για την αποδοχή της
πρότασης αδελφοποίησης των Δήμων Βέροιας- Laktasi.
Β) Εγκρίνει την κάλυψη των σχετικών δαπανών που θ’ απαιτηθούν για τον
παραπάνω σκοπό.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 233 / 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

Μ.
Δ.
Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Ν.
Ν.
Κ.
Μ.
Γ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 29-4-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

