ΑΔΑ: ΒΕΖΞΩΞΖ-2ΙΩ
Απόσπασμα από το πρακτικό της 4ης /2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη, σήμερα 31η του μηνός Ιανουαρίου
έτους 2013, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 17:30 μ. μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική 4η δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, ύστερα από την
με αριθμό πρωτ.:1584-25/01/2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου
του Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Μαναρίδου Ευθυμίας , η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, στον κ.
Δήμαρχο, στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπροσώπους των
Τοπικών Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και των άρθρων 95, 96 & 97 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα
(Ν.3463/2006).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Άγγελου Λύσσελη, διαπιστώθηκε από την κα. Πρόεδρο πως
υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν
παρόντα …23…. μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
Μαναρίδου Ευθυμία, Πρόεδρος Δ.Σ.
15. Μεσονύχτης Κυριάκος
2.
Σμολοκτός Νικόλαος, Γραμματέας Δ.Σ
16. Καραγιαννίδης Αναστάσιος
3.
Παπαδόπουλος Αλέξανδρος
17. Φατράλης Βασίλειος
4.
Τσελεμπής Αθανάσιος
18. Γεωργιάδης Γεώργιος
5.
Παπαμιχαήλ Γεώργιος
19. Κινατζίδης Κων/νος
6.
Τερνεκτσής Ιωάννης
20. Κιλατζίδης Ελευθέριος
7.
Ντεμίρης Αθανάσιος
21. Αθανασιάδης Θεόδωρος
8.
Μάρτζιος Αθανάσιος
22. Σαρίδης Άλκης
9.
Ανθίτσας Αλέξανδρος
23. Αναστασιάδης Ηλίας
10.
Τσακμακίδης Κοσμάς
11.
Παυλίδης Πέτρος
ΑΠΟΝΤΕΣ
12.
Αγαθονιάδης Αλέξανδρος
1. Καραγιαννίδης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
13.
Τσελεγκίδης Αντώνιος
2. Σύρτας Γεώργιος
14.
Θεοδωρίδου Χαρίκλεια
3. Βουγιουκλής Ηλίας
4. Τζώρτζης Γεώργιος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και
προσκλήθηκαν νόμιμα)
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:
1. Προσοτσάνης: Κύριου Κυριάκος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Πετρούσσας: Μάττας Αθανάσιος,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:
1. Αργυρούπολης: Ευσταθιάδης Θεμιστοκλής
2. Γραμμένης: Παπαδόπουλος Ελευθέριος
3. Κοκκινογείων: Κινατζίδης Ελευθέριος
4. Καλής Βρύσης: Τούσκος Γεώργιος
5. Μικροπόλεως: Αβραάμ Δαυίδ,
6. Χαριτωμένης: Χαραλαμπίδης Ηρακλής
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:
1. Καλλιθέας: Μούτσιος Αθανάσιος,
2. Μαυρολεύκης: Μανταζέλης Παναγιώτης,
3. Μεγαλοκάμπου: Μουρατίδης Θεόφιλος,
4. Μικροκάμπου: Σαρόγλου Ιωάννα,
5. Σιταγρών: Τσανίδης Θεόδωρος,
6. Φωτολίβους: Γεδίκογλου Πέτρος,
7. Πύργων: Τσαούσης Κων/νος,
8. Περιχώρας: Γεφυρόπουλος Νικόλαος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:
1.
Πανοράματος: Γαβράς Στέφανος
2.
Ανθοχωρίου: Παχατουρίδης Γεώργιος,
Ειδικός Γραμματέας: Σαραφίδης Θεοφύλακτος
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Αριθμός Απόφασης : 13/2013
Ορθή Επανάληψη της με ΑΔΑ : ΒΕΥΙΩΞΖ-ΝΩ8 Απόφασης
ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες περιοδικά και ηλεκτρονικά
μέσα ».
Ο

κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 3ο

θέμα

της

ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:
Στον προϋπ/σμό του Δήμου οικον. έτους 2013 & στον
γραφτεί πίστωση 6.000,00 € για

Κ.Α. 00-6451 των εξόδων έχει

«Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες,

περιοδικά. και ηλεκτρονικά μέσα».


εξόδων έχει

Επίσης στον προϋπ/σμό του Δήμου οικον. έτους 2013 & στον Κ.Α. 00-6451.01 των
γραφτεί πίστωση 2.000,00

ηλεκτρονικές βάσεις

€ για

«Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε

δεδομένων» όπως και στον Κ.Α. 00-6453 «Λοιπές Συνδρομές»

Ενεγράφη Πίστωση 900,00 € για αυτές και συγκεκριμένα για την Ετήσια συνδρομή στο δίκτυο
«METRICA NET» για την δορυφορική σύνδεση του μηχανήματος GPS που έχει ο Δήμος .
Επίσης οι δαπάνες που θα βαρύνουν τους ανωτέρω Κ.Α. των εξόδων του προϋπ/σμού οικ.
έτους 2013, προέρχονται από ίδιους πόρους.
Για την ενημέρωση του Δήμου σε ζητήματα της επικαιρότητας, αλλά και θέματά που έχουν
άμεση σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και εντάσσονται στους σκοπούς και στα συμφέροντα του
Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η εγγραφή του ως συνδρομητή – σ’ ένα (1) φύλλο για τον έντυπο τύποκατά κύριο λόγο σε ΤΟΠΙΚΕΣ εφημερίδες (ημερήσιες και εβδομαδιαίες) όπως είναι οι παρακάτω:
Τοπικές εφημερίδες ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ:
«ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», «ΗΧΩ», «ΝΕΑΠΟΛΙΣ», , «ΧΡΟΝΙΚΑ.
Τοπικές εφημερίδες ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ:
«ΕΡΓΑΣΙΑ», «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ», «ΞΥΡΑΦΙ», «ΨΙΘΥΡΟΙ» , και στην εφημερίδα <<ΗΟΣ>> .που
εκδίδει ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Προσοτσάνης <<ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ>>
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ κυκλοφορίας- που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και έχουν σχέση με
την γεωγραφική θέση και την απασχόληση των δημοτών, όπως:
 ΦΕΚ: στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ηλεκτρονική συνδρομή).
Επίσης προτείνεται η εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε έντυπα ( περιοδικά ) &
ηλεκτρονικά μέσα, που αφορούν τις δημοτικές υπηρεσίες και είναι τα παρακάτω:


Συνδρομητική βάση δεδομένων (www.dimosnet.gr) για την νομοθεσία των ΟΤΑ.



Ετήσια συνδρομή στο δίκτυο «METRICA NET» για την δορυφορική σύνδεση του

μηχανήματος GPS που έχει ο Δήμος
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, είδε τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.
(N.3463/2006), και ειδικότερα των άρθρων 93 1& 1032,

1
2

του από 17.5/15.6.59 Β.Δ/τος, Περί

άρθρα 93 του Δ.Κ.Κ. (N.3463/06): περί αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου
Άρθρο 103 του Δ.Κ.Κ(N.3463/06): περί «αρμοδιοτήτων της Δημ. Επιτροπής».
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Οικον. Δ/σεως και Λογιστικού Δήμων & Κοινοτήτων (άρθρα 11-19) 3, των αριθμ. 64858/25-9-1970
& 59774/25-9-1986 εγκ. του ΥΠ.ΕΣ., και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ:

Εγκρίνει την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή για το έτος 2013, στα παρακάτω
έντυπα & ηλεκτρονικά μέσα και για τους εξής λόγους:
Α. -Για την ενημέρωση του Δήμου σε ζητήματα της επικαιρότητας, αλλά και θέματά που
έχουν άμεση σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και εντάσσονται στους σκοπούς και στα
συμφέροντα του Δήμου, εγκρίνεται η εγγραφή του ως συνδρομητή – σ’ ένα (1) φύλλο για τον έντυπο
τύπο-κατά κύριο λόγο σε ΤΟΠΙΚΕΣ εφημερίδες (ημερήσιες και εβδομαδιαίες) όπως είναι οι
παρακάτω:
Τοπικές εφημερίδες ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ:
«ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», «ΗΧΩ», «ΝΕΑΠΟΛΙΣ», , «ΧΡΟΝΙΚΑ.
Τοπικές εφημερίδες ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ:
«ΕΡΓΑΣΙΑ», «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ», «ΞΥΡΑΦΙ», «ΨΙΘΥΡΟΙ» , και στην εφημερίδα <<ΗΟΣ>> .που
εκδίδει ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Προσοτσάνης <<ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ>>
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ κυκλοφορίας- που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και έχουν σχέση
με την γεωγραφική θέση και την απασχόληση των δημοτών, όπως:
 ΦΕΚ: στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ηλεκτρονική συνδρομή).
Οι συνδρομές αυτές θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00-6451 «Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή
σε εφημερίδες, περιοδικά. και ηλεκτρονικά μέσα».
Β. -Εγκρίνεται η εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε έντυπα ( περιοδικά ) &
ηλεκτρονικά μέσα, που αφορούν τις δημοτικές υπηρεσίες και είναι τα παρακάτω:
Συνδρομητική βάση δεδομένων (www.dimosnet.gr) για την νομοθεσία των ΟΤΑ.
Η συνδρομή αυτή θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6451.01 «Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή
σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων»
1.

Ετήσια συνδρομή στο δίκτυο «METRICA NET» για την δορυφορική σύνδεση του
μηχανήματος GPS που έχει ο Δήμος .
Η συνδρομή αυτή θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6453 «Λοιπές Συνδρομές»
2.

Γ. -Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις παραπέρα ενέργειες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 13/ 2013 .
.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Ειδικ. Γραμματέας

Τα Μέλη :

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Άγγελος Λύσσελης
3

από 17.5/15.6.59 Β.Δ/τος, Περί Οικον.Δ/σεως & Λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων (άρθρα 11-19):
Ανάληψη δαπανών αποτελεί αρμοδιότητα του Δημάρχου και ΠΡΕΠΕΙ να προηγείται του καθορισμού του τρόπου
εκτέλεσης.
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