ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 18/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 599/2006
Περίληψη
Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση
δαπανών δημοσίων σχέσεων.
Σήμερα 18 Δεκεμβρίου 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 14-12-2006 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 27 μέλη.
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Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Σοφιανίδης
Ντόβας
Κρομμύδας
Ρήσσου
Χιονίδης
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Μηλιόπουλος
Παπαστεργίου
Τσιάρας
Σοφιανίδης
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Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Τροχόπουλος
Κ. Μιχαηλίδης
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου Π. Ποταμόπουλος
Πουλασουχίδης
Ορφανίδης

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση του εκτάκτου
θέματος προσήλθε ο κ. Μ. Γαβρίδης και αποχώρησαν οι
κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Χ. Ντόβας.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 594/2006 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Ι. Καλαϊτζίδης, Χ. Ντόβας και
αποχώρησαν οι κ.κ. Θ. Σιδηρόπουλος, Α. Δελαβερίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 596/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης και αποχώρησε ο κ. Μ.
Γαβρίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 605/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Μ. Γαβρίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 609/2006 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 615/2006 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 639/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησε ο κ. Α.
Γκαμπέσης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 13-12-2006 εισηγητικό σημείωμα του
Δημάρχου, που έχει ως εξής:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με την 194/2006 απόφασή του, ενέκρινε τη
διοργάνωση εγκαινίων πολιτιστικών κέντρων μεταξύ άλλων και του δημοτικού
διαμερίσματος Τριποτάμου και κάλυψης των δαπανών που θα απαιτηθούν. Στα
πλαίσια των παραπάνω εκδηλώσεων προμηθευτήκαμε ξυλοκάρβουνα από τον
ΓΕΩΡΓΙΟ Α. ΣΕΡΕΜΕΤΑ με δαπάνη ύψους € 117,00.
Επίσης ο Δήμος μας συμμετείχε στη διοργάνωση των δημοτικών και
νομαρχιακών εκλογών της 15ης Οκτωβρίου 2006. Κατά την ημέρα διεξαγωγής των
παραπάνω εκλογών και ειδικότερα κατά τη διάρκεια συλλογής και ανακοίνωσης των
αποτελεσμάτων, στην αίθουσα του δημοτικού υπήρξε μπουφές με κεράσματα και
αναψυκτικά για τους υποψήφιους συνδυασμούς και τους δημότες, τα οποία
προμηθευτήκαμε από την επιχείρηση ΑΦΟΙ ΠΑΓΟΥΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε με δαπάνη
ύψους € 1.144,50.
Με την 256/2006 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τα μέλη της
επίσημης αντιπροσωπείας που θα μεταβούν στο Στρόβολο της Κύπρου. Στην εν λόγω
απόφαση είχε ορισθεί και ο αντιδήμαρχος Μιχαήλ Σακαλής , ο οποίος όμως για
υπηρεσιακούς λόγους που ανέκυψαν δεν κατέστη δυνατό να μεταβεί στον
Στροβόλου. Το Γραφείο Γενικού Τουρισμού «ΑΦΟΙ ΤΣΕΑ Ο.Ε.» από το οποίο
εκδόθηκαν τα αεροπορικά εισιτήρια, δεν μπόρεσε να ακυρώσει το συγκεκριμένο
εισιτήριο, η δαπάνη του οποίου βαρύνει το Δήμο μας και ανέρχεται στο ποσό των
€251,66.
Επίσης για την περίοδο των Χριστουγέννων ο Δήμος μας προμηθεύτηκε
Χριστουγεννιάτικες κάρτες, φακέλους, από τον ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΑ ΜΕ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ με δαπάνη ύψους € 499,80.
Τέλος από την επιχείρηση του ΤΑΣΟΥ Δ. ΑΣΙΚΙΔΗ προμηθευτήκαμε cd,
αναπαρήγαμε dvd και κασέτες ενώ τυπώσαμε φωτογραφίες από διάφορες επισκέψεις
και εκδηλώσεις του δήμου με συνολική δαπάνη € 1040,23.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρο 218 του Π.Δ. 410/95
(Δ.Κ.Κ.), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 25 του Ν.
3202/03 προβλέπεται ότι ΄΄Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς
αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου μπορούν να διατεθούν, με απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών και που αφορούν : α) εθνικές ή
τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές
εκδηλώσεις που τις οργανώνει ο Δήμος εφ όσον σχετίζονται με την εδαφική του
περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών
συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των δημοτών του,
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
με οποιοδήποτε τρόπο στην κοινωνική οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή
προβολή του Δήμου.΄΄. Από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 17-21 του ν. 2685 / 99
προβλέπεται η καταβολή των εξόδων μετακίνησης στους μετακινούμενους
μεταβαίνοντες στο εξωτερικό.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας οικονομικού έτους 2006 και στον K.A.
00/6434 ΄΄Λοιπές δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων΄΄ υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση

Στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος και στον Κ.Α. 00/6421 με τίτλο
"Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών" υπάρχει γραμμένη
σχετική πίστωση .
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:
Α) να ψηφίσει πίστωση ποσού € 2.801,53 σε βάρος του Κ.Α. 00/6434 ΄΄ Λοιπές
δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων ΄΄ για να διατεθεί :
1)Στον ΓΕΩΡΓΙΟ Α. ΣΕΡΕΜΕΤΑ €117,00
2)Στην ΑΦΟΙ ΠΑΓΟΥΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. €1.144,50
3)Στον ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ &
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ. €499,80 .

4) Στον ΤΑΣΟ ΑΣΙΚΙΔΗ € 1040,23.
Β) να ψηφίσει πίστωση ποσού €251,66 σε βάρος του Κ.Α. 00/6421
«Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» για να διατεθεί στην
ΑΦΟΙ ΤΣΕΑ Ο.Ε.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση του Δημάρχου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 16 σύμβουλοι:
Β. Γιαννουλάκης, Ι. Καλαϊτζίδης, Ν. Κεχαγιόγλου, Μ. Δημούλα, Ε. Γουναράς, Ι.
Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Χ. Τζήκα-Μπατσαρά, Μ. Σακαλής, Ε.
Σοφιανίδης, Χ. Ντόβας, Σ. Κρομμύδας, Β. Ρήσσου, Κ. Χιονίδης, Δ. Δάσκαλος, Α.
Παπαστεργίου.
Λευκή ψήφο έδωσαν 7 σύμβουλοι:
Α. Γκαμπέσης, Ι. Κουρουζίδης, Α. Δελαβερίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Σ. Μηλιόπουλος, Α.
Τσιάρας, Η. Σοφιανίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 13-12-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την αριθ. 194/2006 απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε η διοργάνωση
εγκαινίων πολιτιστικών κέντρων, μεταξύ άλλων και του Δ.Δ. Τριποτάμου και η
κάλυψη των δαπανών που θ’ απαιτηθούν.
3.- Την αριθ. 256/2006 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η μετάβαση επίσημης
αντιπροσωπείας του Δήμου στον Στρόβολο Κύπρου και η κάλυψη των σχετικών δαπανών.

4.- Ότι ο Δήμος μας συμμετείχε στη διοργάνωση των δημοτικών & νομαρχιακών
εκλογών της 15ης Οκτωβρίου 2006 και για τον σκοπό αυτό παρέθεσε μπουφέ για τους
υποψηφίους των συνδυασμών και τους δημότες και για την περίοδο των
Χριστουγέννων προμηθεύτηκε χριστουγεννιάτικες κάρτες.
5.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2006 και στον ΚΑ 00/6434 «Λοιπές
δαπάνες δημοσίων σχέσεων» υπάρχουν γραμμένες οι σχετικές πιστώσεις.
6.- Ότι σκόπιμο είναι να εγκριθούν οι παραπάνω δαπάνες.
7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
8.- Τις διατάξεις των άρθρων 106 και 218 παρ. 4 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει τη διάθεση συνολικού ποσού € 2.801,53 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 € 117,00 υπέρ του Γεωργίου Σερεμέτα για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας ξυλοκάρβουνων.
2. Ποσό € 1.144,50 υπέρ της Αφοί Παγούρα & Σία Ο.Ε. για την αντιμετώπιση
της δαπάνης παράθεσης μπουφέ.
3. Ποσό € 499,50 υπέρ του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου
Γονέων & Κηδεμόνων ΑμΕΑ Ν. Ημαθίας για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας χριστουγεννιάτικων καρτών.
4. Ποσό € 1.040,23 υπέρ του Τ. Ασικίδη για την αντιμετώπιση της δαπάνης
αναπαραγωγής ψηφιακών φωτογραφιών, DVD, CD.
Τα σχετικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των παραπάνω δικαιούχων.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 599 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 5-2-2007
Η Δήμαρχος
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