ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 20/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 467/2001
Περίληψη
Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών
δημοσίων σχέσεων.
Σήμερα 20 Αυγούστου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως
γωνία, 2ος όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 16-8-2001
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους
Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119
του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη.
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Aπόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
--------

Δ. Ταχματζίδης
Μ. Γαβρίδης
Γ. Ουρσουζίδης
Ν. Χαμαλής
Ν. Ουσουλτζόγλου
Σ. Γεωργιάδης
Ι. Τριανταφυλλίδης
Απόντες Δημαρχιακοί
Α. Ταραλάς
Πάρεδροι
Σ. Παναγιωτίδης
Χ. Μουτσιόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Ε. Λευκοπούλου
Γ. Μανακούλης
Π. Αγαθαγγελίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
432/2001 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Β.
Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσαμήτρου –
Καραχατζή.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 433/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος και
επανήλθε κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 434/2001
απόφασης.
3) Κατά τη συζήτηση πρακτικού του 19ου θέματος
αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 447/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Πέτκος, Π.
Πιτούλιας.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 456/2001
απόφασης προσήλθε ο κ. Δ. Πέτκος.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 464/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ. Πέτκος.

Στη συνέχεια αφού συναίνεσε ο Δήμαρχος και αποφάσισε το συμβούλιο, στην
αρχή της συνεδρίασης, να συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, μαζί με το
40ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το θέμα
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 20-8-2001 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τον 15/Αύγουστο διοργανώθηκε στο
Δημοτικό Διαμέρισμα Κάτω Βερμίου Λαϊκό παραδοσιακό πανηγύρι σε συνεργασία
με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βλάχων.
Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δαπάνες :
1.-Ι.Παντελίδης δείπνο 35 ατόμων.
2.-Ι.Καραφόλας παράθεση δείπνου στο Δήμαρχο Αθηναίων-γεύμα
τουριστικού ομίλου και προμήθεια ποτών.
3.-Χ. Κάτσιο αγορά αρνιών για το πανηγύρι.
4.-Γ. & Δ. Μπιζέτα προμήθεια ποτών.
5.-Στον Ζορμπά ανάθεση ηχητικών εγκαταστάσεων.
Σύμφωνα με το άρθρο 218 παρ. 4 του Δ.Κ.Κ. 410/95 «Πιστώσεις που είναι
γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου
μπορούν να διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την πληρωμή
δαπανών που αφορούν: α)Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές,
μορφωτικές, ψυχαγωγικές αθλητικές εκδηλώσεις που τις οργανώνει ο Δήμος,
β)όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ,
γ)απονομή τιμητικών διακρίσεων, αναμνηστικών δώρων και
φιλοξενία
προσωπικοτήτων και αντιπροσωπειών εσωτερικού ή εξωτερικού, δ)τιμητικές
διακρίσεις , αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία φυσικών προσώπων, τα οποία
συνέβαλαν ιδιαίτερα στην κοινωνική ή πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου»
Στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2001 και στον Κ.Α 062.9 «Λοιπές
δαπάνες δημοσίων σχέσεων» υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 262 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. με απόφαση του
Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών
επιχορηγήσεων σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους που έχουν την έδρα τους
στο Δήμο ή την Κοινότητα.
Η απόφαση λαμβάνεται εφόσον η οικονομική κατάσταση του Δήμου ή της
Κοινότητας το επιτρέπει και έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό για τον
σκοπό αυτό, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα εκατοστό των
τακτικών εσόδων του.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2001 και στον ΚΑ 212.5
«Επιχορηγήσεις Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων» υπάρχει γραμμένη σχετική
πίστωση.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει
ποσά δρχ. 815.032 + 320.000 σε βάρος των παραπάνω πιστώσεων αντίστοιχα για να
διατεθούν ως εξής:
Α)Από τον Κ.Α 062.9
1.-Στον Ι.Παντελίδη Α.Ε ποσό δρχ. 113.400
2.-Στον Ι.Καραφόλα ποσό δρχ. 336.000
3.-Στον Χ.Κάτσιο ποσό δρχ.117.936
4.-Στον Γ & Δ.Μπιζέτα Ο.Ε.Ε ποσό δρχ. 129.696
5.-Στον Ζορμπά Αντώνιο ποσό δρχ. 118.000
Β)Από τον Κ.Α 212.5

1.-Στον Πολιτιστικό Σύλλογο Βλάχων ποσό δρχ. 320.000
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Σκουμπόπουλος :Το λαϊκό γλέντι το αποφάσισε το ΤΣ ή ο Δήμος; Κλήθηκαν
τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου στο λαϊκό γλέντι ή ήταν μόνο για το λαό;
Δήμαρχος :Το λαϊκό γλέντι το αποφάσισε το ΤΣ, ο σύλλογος Βλάχων και ο
Τουριστικός Ομιλος Σελίου.
Σιδηρόπουλος :Κάποιοι διοργανώνουν οργανώσεις και ο Δήμος πληρώνει.
Αυτό είναι παράδοξο.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 20-8-2001 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2001 και στους ΚΑ 062.9 «Λοιπές
δαπάνες δημοσίων σχέσεων» και 212.5 «Προαιρετικές επιχορηγήσεις σε αθλητικούς
οργανισμούς – σωματεία» υπάρχουν γραμμένες σχετικές πιστώσεις.
3.- Ότι σκόπιμο είναι να εγκριθούν οι παραπάνω δαπάνες.
4.- Τις διατάξεις των άρθρων 106, 218 και 262 παρ. 4 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη διάθεση συνολικού ποσού δρχ. 815.032 σε βάρος της
πίστωσης με ΚΑ 062.9 «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» του προϋπολογισμού
του Δήμου έτους 2001 για την εξόφληση των παρακάτω λογ/σμών:
1. Ποσό δρχ. 113.400 υπέρ της Ι. Παντελίδη Α.Ε. για την αντιμετώπιση της δαπάνης
παράθεσης δείπνου.
2. Ποσό δρχ. 336.000 υπέρ του Ι. Καραφόλα για την αντιμετώπιση της δαπάνης
παράθεσης δείπνου και γευμάτων και προμήθειας ποτών.
3. Ποσό δρχ. 117.936 υπέρ του Χ. Κάτσιου για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας αρνιών.
4. Ποσό δρχ. 129.696 υπέρ της Γ & Δ. Μπιζέτα Ο.Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας ποτών.
5. Ποσό δρχ. 118.000 υπέρ του Ζορμπά Αντωνίου για την αντιμετώπιση της δαπάνης
ενοικίασης ηχητικών εγκαταστάσεων.
Τα σχετικά εντάλματα θα εκδοθούν επ’ ονόματι των παραπάνω δικαιούχων.
Β) Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση του Πολιτιστικού Συλλόγου Βλάχων με
ποσό 320.000 δρχ. για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών.
Γ) Ψηφίζει ποσό 320.000 δρχ. σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α 212.5
«Προαιρετικές επιχορηγήσεις σε αθλητικούς οργανισμούς και σωματεία» του
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2001 για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 467/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μ.
I.
Κ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΥΛΑΣΟΥΧΙΔΗΣ Α.
Δ.
Κ.
Ε.
Λ.
Π.
Α.
Μ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ποτουρίδης
Kουρουζίδης
Ασλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Κόλβατζης
Λελεκάκης
Τάκης
Πιτούλιας
Κεσίδης
Σουμελίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 3-9-2001
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