Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Από το υπ’ αριθ. 14/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 471/2006
Περίληψη
Ψήφιση πιστώσεων για
δαπανών δημοσίων σχέσεων.

εξόφληση

Σήμερα 11 Σεπτεμβρίου του έτους 2006 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 7-9-2006 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 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.
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Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Ντόβας
Κρομμύδας
Ρήσσου
Χιονίδης
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Παπαστεργίου
Πουλασουχίδης
Τσιάρας
Σοφιανίδης
Ορφανίδης

Aπόντες
Χ.
Ι.
Χ.
Ι.
Μ.
Σ.

Γεωργιάδης
Καλαϊτζίδης
Φουρνιάδης
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Μηλιόπουλος

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
453/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.
Παπαστεργίου.
2) Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Σ.
Παναγιωτίδης, Κ. Χιονίδης, Δ. Δάσκαλος, Γ.
Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 454/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 471/2006
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Κεχαγιόγλου, Γ.
Τροχόπουλος, Σ. Κρομμύδας, Κ. Πουλασουχίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 4-9-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με τις παρακάτω αποφάσεις του ενέκρινε:
α) Τη συνδιοργάνωση με το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων της τελετής
λήξης των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της απονομής των τίτλων
σπουδών και βεβαιώσεων συμμετοχής, με την αριθ. 193/2006 απόφασή του. Η
παραπάνω εκδήλωση φωτογραφήθηκε από τον Βασίλειο Κουκουτση με δαπάνη
ύψους € 119,00 ενώ απονεμήθηκαν και αναμνηστικά με το έμβλημα του Δήμου τα
οποία προμηθεύητηκε ο Δήμος από την επιχείρηση της κ. Μαλαματένιας χας Δημ.
Πετρομελίδη, με δαπάνη ύψους € 2.116,80.
β) Τη διοργάνωση μεταξύ άλλων και των τελετών εγκαινίων των πολιτιστικών
κέντρων Τριποτάμου, Ξηρολιβάδου, Ταγαροχωρίου και την κάλυψη των σχετικών
δαπανών, με την αριθ. 194/2006 απόφασή του. Για τον παραπάνω σκοπό
ενοικιάστηκε εξέδρα και καλύφθηκαν ηχητικά οι εκδηλώσεις από τον Αντώνιο
Ζορμπά, με συνολική δαπάνη ύψους € 2.618,00 ενώ προμηθευτήκαμε κρεατικά από
την Δ. Μπουντζόλα & Σία Ο.Ε. με δαπάνη ύψους € 493,23.
γ) Τη διοργάνωση θερινών πολιτιστικών & αθλητικών δραστηριοτήτωνεργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών κατά την περίοδο των σχολικών
διακοπών σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, με την αριθ.
294/2006 απόφασή του. Για τις παραπάνω εκδηλώσεις προμηθευτήκαμε φυλλάδια,
προσκλήσεις, αφίσες από τον Ευάγγελο Οικονόμου με δαπάνη ύψους 3.575,95,
διάφορα είδη ζωγραφικής από την Δόμνα Κουρτίδου με δαπάνη ύψους € 114,60,
μολύβια, στυλό, σημειωματάριο, κάρτες συνεδρίων, χαρτόνια από την Αναστασία
συζ. Εμμ,. Χριστοδούλου με δαπάνη ύψους € 40,64, χρώματα και κόλλες από την Γ.
Τσαμήτρος & Σία Ο.Ε. με δαπάνη ύψους € 61,800, Banner μουσαμά με ψηφιακή
εκτύπωση από τον Ιωάννη Κετίκογλου με δαπάνη ύψους € 148,75 και διάφορα
χαρτικά και είδη οικιακής χρήσης από τον Λάζαρο Ζευγαρόπουλο με δαπάνη ύψους €
90,12. Η Γιορτή Παραμυθιών που έγινε στο πλαίσιο των παραπάνω εκδηλώσεων
καλύφθηκε ηχητικά και φωτιστικά από τον Αντώνιο Ζορμπά με δαπάνη ύψους €
833,00. ενώ ανατέθηκε στον Αχιλλέα Παπαευθυμίου («Αλπική ζώνη» Ορεινές
δραστηριότητες αναψυχής) η διοργάνωση της τελετής λήξης των παραπάνω
εκδηλώσεων με δαπάνη ύψους € 3.272,50 .
δ) Τη συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων εορτασμού των ΙΒ΄ Παυλείων και
απονομής τιμητικής διάκρισης στο Μητροπολίτη Βεροίας Ναούσης & Καμπανίας,
κ.κ. Παντελεήμονα, με την αριθ. 295/2006 απόφασή του. Για τις παραπάνω
εκδηλώσεις προμηθευτήκαμε άνθη από την Κυριακή Κυριακίδου με δαπάνη ύψους €
327,00, παραθέσαμε γεύματα στις επιχειρήσεις Φωτεινή Παπαοικονόμου & Σία Α.Ε.
με δαπάνη ύψους € 2.622,01 και Τουρισμός & Ψυχαγωγία Ε.Π.Ε. με δαπάνη ύψους €
368,50.
ε) Την ανακήρυξη σε επίτιμο δημότη και απονομής τιμητικής διάκρισης στον
Κύπριο Επίτροπο στην Ε.Ε., κ. Μάρκο Κυπριανού, με την αριθ. 351/2006 απόφασή
του. Η παραπάνω εκδήλωση βιντεοσκοπήθηκε από τον Ευριπίδη Δεληγιώργη με
δαπάνη ύψους € 202,30 ενώ παραθέσαμε δείπνο στην επιχείρηση «Φωτεινή
Παπαοικονόμου & Σία Α.Ε.» με δαπάνη ύψους € 538,90.
στ) Την από 4-11-2005 σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Βέροιας και
της Αναπτυξιακής Ημαθίας Α.Ε., σύμφωνα με την αριθ. 409/2004 απόφασή του, για την
υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER
+ με τίτλο «Η αναβίωση της εμποροπανήγυρις ως πολιτισμικό μέσο γνωριμίας με τη
σύγχρονη ποιότητα ζωής στο Νομό Ημαθίας ‘Γιορτή για την ποιότητα ζωής’», την αριθ.
546/2005 απόφασή του (όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 307/2006 όμοια), με την

οποία εγκρίθηκε η διάθεση συνολικού ποσού € 38.940,00 για τη συμμετοχή του Δήμου στο
παραπάνω πρόγραμμα, η τροπ/ση προϋ/σμού για τη δημιουργία νέας πίστωσης, και η
ψήφιση της πίστωσης. Το παραπάνω πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την πραγματοποίηση
εκδηλώσεων, κατά το χρονικό διάστημα από 22 έως 25 Ιουνίου 2006, για τις οποίες
κατασκευάσθηκαν περίπτερα εκθετών από την επιχείρηση «TEDESCO A.E.» -βιοτεχνία
συνθετικών κουφωμάτων, με δαπάνη ε 8.850,01, καλήφθηκαν ηχητικά οι εκδηλώσεις από
τον Αντώνιο Ζορμπά, δαπάνη € 2.350,00, προμηθευτήκαμε αφίσες και προσκλήσεις από
τον Δημήτριο Πατσαβούρα, με δαπάνη € 8.199,10, εκτυπώθηκε έντυπο επιμορφωτικό
υλικό από την επιχείρηση του Απόστολου Τσαμήτρου, με δαπάνη € 1.770,00, έγινε η
παραγωγή και μετάδοση ραδιοφωνικού σποτ από τη Δημοτική επιχείρηση «ΙΡΙΣ», με
δαπάνη € 472,00, έγιναν διαφημιστικές καταχωρήσεις στις «ΛΑΟΣ», με δαπάνη € 359,86,
«ΚΕΝΤΡΙ», με δαπάνη € 51,41, «ΒΕΡΟΙΑ», με δαπάνη € 51,41, «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ», με
δαπάνη € 51,41 και «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ», με δαπάνη € 51,40, ενώ για συμμετείχαν
χορευτικά συγκροτήματα και παραδοσιακές ορχήστρες του Λαογραφικού Συλλόγου
Βλάχων Βέροιας, με δαπάνη € 1.500,00, της Εταιρίας πολιτισμού ερατεινής Ημαθίας, με
δαπάνη € 2.500,00, του Πολιτιστικού Συλλόγου Ασωμάτων, με δαπάνη € 1.500, του
Συλλόγου Κρητικών Ν. Ημαθίας», με δαπάνη € 1.500 και της Θρακικής Εστίας Βέροιας,
με δαπάνη € 1.500,00.
Επίσης
- προμηθευτήκαμε δάφνινο στεφάνι και σύνθεση λουλουδιών από τον Ιωάννη
Κουκούλιο με δαπάνη ύψους € 109,00 για την εκδήλωση Μνήμης για την Κυπριακή
Τραγωδία.
- παραθέσαμε γεύμα στους υπευθύνους της ΔΕΚΕ που παραβρέθηκαν κατά τη
διαγράμμιση του περιφερειακού δρόμου Μέσης στην επιχείρηση «Υιοί
Τζαφερόπουλου & Σία Ο.Ε.», με δαπάνη ύψους € 110,40.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας έτους 2006 και
α) στον K.A. 00/6434 «Λοιπές δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων» υπάρχει
γραμμένη σχετική πίστωση ύψους € 60.000,00, με σημερινό υπόλοιπο € 13.997,88.
β) στον Κ.Α. 00/6441 «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις διαλέξεις»
υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση ύψους € 20.000.00, με σημερινό υπόλοιπο €
12.495,71.
γ)στον Κ.Α. 00/6433 «Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα
φιλοξενίας διαφόρων προσώπων» υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση ύψους €
5.000,00, με σημερινό υπόλοιπο € 5.000,00.
Δ) στον Κ.Α. 00/6434.003 «Αναβίωση της εμποροπανήγυρης ως πολιτισμικό
μέσο γνωριμίας με τη σύγχρονη ποιότητα ζωής στο Νομό Ημαθίας (Γιορτή για την
ποιότητα ζωής)» υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση ύψους € 38.940,00, με σημερινό
υπόλοιπο € 38.940,00.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει:
α) συνολικό ποσό € 13.703,87 σε βάρος του Κ.Α. 00/6434 «Λοιπές δαπάνες
Δημοσίων Σχέσεων» για να διατεθεί στους παρακάτω, ως εξής:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ
Δ. ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΖΕΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΗΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΖ. ΕΜΜ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

€
€
€
€
€
€
€
€

119,00
3.451,00
493,23
3.272,50
90,12
148,75
61,88
40,64

ΔΟΜΝΑ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΧΑ ΔΗΜ. ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ
ΥΙΟΙ ΒΑΣ. ΤΖΑΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

€
€
€
€
€

114,60
3.575,95
2.116,80
109,00
110,40

β) Συνολικό ποσό € 2.990,51 σε βάρος του Κ.Α. 00/6441 «Συμμετοχές σε
συνέδρια συναντήσεις διαλέξεις» για να διατεθεί στους παρακάτω, ως εξής:
Φωτεινή Παπαοικονόμου & Σία Α.Ε.
Τουρισμός Ψυχαγωγία Ε.Π.Ε.

€ 2.622,01
€ 368,50

γ) Συνολικό ποσό € 1.068,20 σε βάρος του 00/6433 «Τιμητικές διακρίσεις
αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας διαφόρων προσώπων» για να διατεθεί στους
παρακάτω, ως εξής:
Φωτεινή Παπαοικονόμου & Σία Α.Ε.
Ευριπίδης Δεληγιώργης
Κυριακή Κυριακίδου

€ 538,90
€ 202,30
€ 327,00

Δ) Συνολικό ποσό € 30.706,65 σε βάρος του Κ.Α. 00/6434.003 «Αναβίωση
της εμποροπανήγυρης ως πολιτισμικό μέσο γνωριμίας με τη σύγχρονη ποιότητα ζωής
στο Νομό Ημαθίας (Γιορτή για την ποιότητα ζωής)»:
Tedesco A.E.
Αντώνιος Ζορμπάς
Δημήτριος Πατσαβούρας
Απόστολος Τσιαμήτρος
Δημ. Επιχείρηση Επικοινωνίας, Πληροφόρησης,
Δημοσιότητας «ΙΡΙΣ» Δήμου Βέροιας
Αφοί Πατσίκα Α.Ε. (Εφημερίδα «ΛΑΟΣ»)
Αρης Στεφανίδης (Εφημερίδα «Κεντρί»)
Γαβριήλ Γαλανομάτης (Εφημερίδα Βέροια)
Δημήτριος Δαμιανός (Εφημερίδα Πληροφόρηση)
Ευρώπη
Κετόγλου-Καραμανλίδου
(Εφημερίδα
Ελεύθερο Βήμα)
Λαογραφικός Σύλλογος Βλάχων Βέροιας
Εταιρία Πολιτισμού Ερατεινής Ημαθίας
Πολιτιστικός Σύλλογος Ασωμάτων
Σύλλογος Κρητικών Ν. Ημαθίας
Θρακική Εστία Βέροιας

€
€
€
€
€

8.850,01
2.350,00
8.199,10
1.770,00
472,00

€
€
€
€
€

359,86
51,41
51,41
51,41
51,41

€
€
€
€
€

1.500,00
2.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00

Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Μιχαηλίδης: Θα καταψηφίσω τη δαπάνη για την ανάθεση της διοργάνωσης
της τελετής λήξης των θερινών πολιτιστικών & αθλητικών δραστηριοτήτωνεργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών κατά την περίοδο των σχολικών
διακοπών σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας γιατί πιστεύω
ότι δεν ήταν απαραίτητη αφού μπορούσε η τελετή να διοργανωθεί και από τις

υπηρεσίες του Δήμου ή από την επιχείρηση πολιτισμού και θα ψηφίσω λευκό για τις
υπόλοιπες δαπάνες.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Γ. Μιχαηλίδη για μη
έγκριση της δαπάνης για την ανάθεση της διοργάνωσης της τελετής λήξης των
θερινών πολιτιστικών & αθλητικών δραστηριοτήτων-εργαστηρίων δημιουργικής
απασχόλησης παιδιών κατά την περίοδο των σχολικών διακοπών σε συνεργασία με
τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισε ο σύμβουλος Γ. Μιχαηλίδης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 15 σύμβουλοι:
Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Δημούλα, Ε. Γουναράς, Ι. Ακριβόπουλος, Μ.
Τσιαμήτρου – Καραχατζή, Θ. Σιδηρόπουλος, Χ. Τζήκα – Μπατσαρά, Μ. Σακαλής, Χ.
Ντόβας, Β. Ρήσσου, Κ. Χιονίδης, Δ. Δάσκαλος, Α. Παπαστεργίου, Η. Σοφιανίδης.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι σύμβουλοι Χ. Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδου, Α.
Τσιάρας.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση του Δημάρχου για έγκριση των
δαπανών δημοσίων σχέσεων;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 15 σύμβουλοι:
Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Δημούλα, Ε. Γουναράς, Ι. Ακριβόπουλος, Μ.
Τσιαμήτρου – Καραχατζή, Θ. Σιδηρόπουλος, Χ. Τζήκα – Μπατσαρά, Μ. Σακαλής, Χ.
Ντόβας, Β. Ρήσσου, Κ. Χιονίδης, Δ. Δάσκαλος, Α. Παπαστεργίου, Η. Σοφιανίδης.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι σύμβουλοι Χ. Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδου, Γ.
Μιχαηλίδης, Α. Τσιάρας.
Από τις ψηφοφορίες απουσίαζε ο σύμβουλος Α. Δελαβερίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 4-9-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την αριθ. 193/2006 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η συνδιοργάνωση με το
Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων της τελετής λήξης των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης
Ενηλίκων και της απονομής των τίτλων σπουδών και ων σχετικών βεβαιώσεων
συμμετοχής.
3.- Την αριθ. 194/2006 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η διοργάνωση, μεταξύ
άλλων, και των τελετών εγκαινίων των πολιτιστικών κέντρων Τριποτάμου,
Ξηρολιβάδου, Ταγαροχωρίου και η κάλυψη των σχετικών δαπανών.
4.- Την αριθ. 294/2006 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η διοργάνωση θερινών
πολιτιστικών
&
αθλητικών
δραστηριοτήτων-εργαστηρίων
δημιουργικής
απασχόλησης παιδιών κατά την περίοδο των σχολικών διακοπών σε συνεργασία με
τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας.
5.- Την αριθ. 295/2006 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η συνδιοργάνωση των
εκδηλώσεων εορτασμού των ΙΒ΄ Παυλείων και η απονομή τιμητικής διάκρισης στο
Μητροπολίτη Βεροίας Ναούσης & Καμπανίας, κ.κ. Παντελεήμονα.
6.- Την αριθ. 351/2006 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η ανακήρυξη σε
επίτιμο δημότη και απονομής τιμητικής διάκρισης στον Κύπριο Επίτροπο στην Ε.Ε.,
κ. Μάρκο Κυπριανού.
7.- Την από 4-11-2005 σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της
Αναπτυξιακής Ημαθίας Α.Ε., σύμφωνα με την αριθ. 409/2004 απόφασή του, για την
υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας
LEADER + με τίτλο «Η αναβίωση της εμποροπανήγυρις ως πολιτισμικό μέσο
γνωριμίας με τη σύγχρονη ποιότητα ζωής στο Νομό Ημαθίας ‘Γιορτή για την
ποιότητα ζωής’», την αριθ. 546/2005 απόφασή του (όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
αριθ. 307/2006 όμοια), με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση συνολικού ποσού €
38.940,00 για τη συμμετοχή του Δήμου στο παραπάνω πρόγραμμα, η τροπ/ση
προϋ/σμού για τη δημιουργία νέας πίστωσης, και η ψήφιση της πίστωσης ενώ το

παραπάνω πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στις 2225/6/2006.
8.- Ότι ο Δήμος προμηθεύτηκε δάφνινο στεφάνι και σύνθεση λουλουδιών για την
εκδήλωση Μνήμης για την Κυπριακή Τραγωδία και παρέθεσε γεύμα στους
υπευθύνους της ΔΕΚΕ που παραβρέθηκαν κατά τη διαγράμμιση του περιφερειακού
δρόμου Μέσης.
9.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2006 και στους ΚΑ 00/6434 «Λοιπές
δαπάνες δημοσίων σχέσεων», 00/6441 «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις
διαλέξεις», 00/6433 «Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας
διαφόρων προσώπων» και 00/6434.003 «Αναβίωση της εμποροπανήγυρης ως
πολιτισμικό μέσο γνωριμίας με τη σύγχρονη ποιότητα ζωής στο Νομό Ημαθίας
(Γιορτή για την ποιότητα ζωής)» υπάρχουν γραμμένες οι σχετικές πιστώσεις.
10.- Ότι σκόπιμο είναι να εγκριθούν οι παραπάνω δαπάνες.
11.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
12.- Τις διατάξεις των άρθρων 106 και 218 παρ. 4 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη διάθεση συνολικού ποσού € 13.703,87 σε βάρος της πίστωσης
με ΚΑ 00/6434 «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» του προϋπολογισμού του
Δήμου έτους 2006 για την εξόφληση των παρακάτω λογ/σμών:
1. Ποσό € 119,00 υπέρ του Βασιλείου Κουκουτση για την αντιμετώπιση της
δαπάνης λήψης και εμφάνισης φωτογραφιών.
2. Ποσό € 3.451,00 υπέρ του Αντωνίου Ζορμπά για την αντιμετώπιση της
δαπάνης ηχητικών-φωτιστικών εγκαταστάσεων και ενοικίαση εξέδρας.
3. Ποσό € 493,23 υπέρ της Δ. Μπουντζόλας & Σία Ο.Ε. για την αντιμετώπιση
της δαπάνης προμήθειας κρεατικών.
4. Ποσό € 3.272,50 υπέρ του Αχιλλέα Παπαευθυμίου για την αντιμετώπιση της
δαπάνης διοργάνωσης της τελετής λήξης των θερινών πολιτιστικών &
αθλητικών δραστηριοτήτων-εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
κατά την περίοδο των σχολικών διακοπών σε συνεργασία με τη Δημόσια
Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας.
5. Ποσό € 90,12 υπέρ του Λάζαρου Ζευγαρόπουλου για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας χαρτικών και ειδών καθαριότητας.
6. Ποσό € 148,75 υπέρ του Ιωάννη Κετίκογλου για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας Banner μουσαμά με ψηφιακή εκτύπωση.
7. Ποσό € 61,88 υπέρ της Γεώργιος Τσαμήτρος & Σία Ο.Ε. για την
αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας χρωμάτων, κόλλας.
8. Ποσό € 40,64 υπέρ της Αναστασία συζ. Εμμ,. Χριστοδούλου για την
αντιμετώπιση της δαπάνης μολυβιών, στυλό, σημειωματάριων, καρτών
συνεδρίων, χαρτονιών.
9. Ποσό 114,60 υπέρ της Δόμνας Κουρτίδου για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας ειδών ζωγραφικής.
10. Ποσό € 3.575,95 υπέρ του Ευάγγελου Οικονόμου για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας φυλλαδίων, προσκλήσεων, αφισών.
11. Ποσό € 2.116,80 υπέρ της Μαλαματένιας χας Δημ. Πετρομελίδη για την
αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας αναμνηστικών με το έμβλημα του
Δήμου.
12. Ποσό € 109,00 υπέρ του Ιωάννη Κουκούλιου για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας δάφνινου στεφανιού και σύνθεσης λουλουδιών.
13. Ποσό € 110,40 υπέρ της Υιοί Τζαφερόπουλου & Σία Ο.Ε. για την
αντιμετώπιση της δαπάνης παράθεσης γεύματος.

Β) Εγκρίνει τη διάθεση συνολικού ποσού € 2.990,51 σε βάρος της πίστωσης
με ΚΑ 00/6441 «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις διαλέξεις» του
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2006 για την εξόφληση των παρακάτω λογ/σμών:
1. Ποσό € 2.622,01 υπέρ της Φωτεινή Παπαοικονόμου & Σία Α.Ε. για την
αντιμετώπιση της δαπάνης παράθεσης γευμάτων.
2. Ποσό € 368,50 υπέρ της Τουρισμός Ψυχαγωγία Ε.Π.Ε. για την αντιμετώπιση
της δαπάνης παράθεσης γεύματος.
Γ) Εγκρίνει τη διάθεση συνολικού ποσού € 1.068,20 σε βάρος της πίστωσης
με ΚΑ 00/6433 «Τιμητικές του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2006 για την
εξόφληση των παρακάτω λογ/σμών:
1. Ποσό € 538,90 υπέρ της Φωτεινή Παπαοικονόμου & Σία Α.Ε. για την
αντιμετώπιση της δαπάνης παράθεσης δείπνου.
2. Ποσό € 202,30 υπέρ του Ευριπίδη Δεληγιώργη για την αντιμετώπιση της
δαπάνης βιντεοσκόπησης εκδήλωσης.
3. Ποσό € 327,00 υπέρ της Κυριακής Κυριακίδου για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας λουλουδιών.
Δ) Εγκρίνει τη διάθεση συνολικού ποσού € 30.706,65 σε βάρος του Κ.Α.
00/6434.003 «Αναβίωση της εμποροπανήγυρης ως πολιτισμικό μέσο γνωριμίας με τη
σύγχρονη ποιότητα ζωής στο Νομό Ημαθίας (Γιορτή για την ποιότητα ζωής)» για την
εξόφληση των παρακάτω λογ/σμών:
1. Ποσό € υπέρ της Tedesco A.E. για την αντιμετώπιση της δαπάνης κατασκευής
περιπτέρων εκθετών.
2. Ποσό € 2.350,00 υπέρ του Αντωνίου Ζορμπά για την αντιμετώπιση της
δαπάνης ηχητικής εγκατάστασης.
3. Ποσό € 8.199,10 υπέρ του Δημητρίου Πατσαβούρα για την αντιμετώπιση της
δαπάνης εκτύπωσης αφισών, προσκλήσεων.
4. Ποσό € 1.770,00 υπέρ του Αποστόλου Τσαμήτρου για την αντιμετώπιση της
δαπάνης εκτύπωσης έντυπου ενημερωτικού υλικού.
5. Ποσό € 472,00 υπέρ της Δημ. Επιχείρησης Επικοινωνίας, Πληροφόρησης,
Δημοσιότητας «ΙΡΙΣ» Δήμου Βέροιας για την αντιμετώπιση της δαπάνης
παραγωγής και μετάδοσης ραδιοφωνικού σποτ.
6. Ποσό € 359,86 υπέρ της Αφοί Πατσίκα Α.Ε. (Εφημερίδα «ΛΑΟΣ») για την
αντιμετώπιση της δαπάνης διαφημιστικής καταχώρησης.
7. Ποσό € 51,41 υπέρ του Αρη Στεφανίδη (Εφημερίδα «Κεντρί») για την
αντιμετώπιση της δαπάνης διαφημιστικής καταχώρησης.
8. Ποσό € 51,41 υπέρ του Γαβριήλ Γαλανομάτη (Εφημερίδα Βέροια) για την
αντιμετώπιση της δαπάνης διαφημιστικής καταχώρησης.
9. Ποσό € 51,41 υπέρ του Δημητρίου Δαμιανού (Εφημερίδα Πληροφόρηση) για
την αντιμετώπιση της δαπάνης διαφημιστικής καταχώρησης.
10. Ποσό € 51,41 υπέρ της Ευρώπης Κετόγλου-Καραμανλίδου (Εφημερίδα
Ελεύθερο Βήμα) για την αντιμετώπιση της δαπάνης διαφημιστικής
καταχώρησης.
11. Ποσό € 1.500,00 υπέρ του Λαογραφικού Συλλόγου Βλάχων Βέροιας για την
αντιμετώπιση της δαπάνης συμμετοχής χορευτικών και παραδοσιακών
ορχηστρών του στις παραπάνω εκδηλώσεις.
12. Ποσό € 2.500,00 υπέρ της Εταιρίας Πολιτισμού Ερατεινής Ημαθίας για την
αντιμετώπιση της δαπάνης συμμετοχής χορευτικών και παραδοσιακών
ορχηστρών της στις παραπάνω εκδηλώσεις.
13. Ποσό € 1.500,00 υπέρ του Πολιτιστικού Συλλόγου Ασωμάτων για την
αντιμετώπιση της δαπάνης συμμετοχής χορευτικών και παραδοσιακών
ορχηστρών του στις παραπάνω εκδηλώσεις.

14. Ποσό € 1.500,00 υπέρ του Συλλόγου Κρητικών Ν. Ημαθίας για την
αντιμετώπιση της δαπάνης συμμετοχής χορευτικών και παραδοσιακών
ορχηστρών του στις παραπάνω εκδηλώσεις.
15. Ποσό € 1.500,00 υπέρ της Θρακικής Εστίας Βέροιας για την αντιμετώπιση
της δαπάνης συμμετοχής χορευτικών και παραδοσιακών ορχηστρών της στις
παραπάνω εκδηλώσεις.
Τα σχετικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των παραπάνω δικαιούχων.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 471 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Γκαμπέσης
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Παναγιωτίδης
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Δημούλα
Γουναράς
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Ντόβας
Κρομμύδας
Ρήσσου

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 20-9-2006
Ο Δήμαρχος
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