ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 4/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 111/2006
Περίληψη
Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης και ανάδειξης
για τον καλύτερο Χριστουγεννιάτικο στολισμό βιτρίνας και
μπαλκονιού και διάθεσης συνολικού ποσού € 1.400,00 για
την απονομή των χρηματικών επάθλων.
Σήμερα 20 Φεβρουαρίου 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 16-2-2006 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 29 μέλη.
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Aπόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Πουλασουχίδης
Κ. Μιχαηλίδης
Γ. Ορφανίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
105/2006 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Γκαμπέσης, Ι. Καλαϊτζίδης, Γ. Τροχόπουλος.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 106/2006
απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Γκαμπέσης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 108/2006
απόφασης προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 109/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ. Γαβρίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 110/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 123/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 3-2-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής :
Με την 729/2005 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη
σύσταση επιτροπής η οποία θα είχε ως σκοπό την αξιολόγηση τριών βιτρινών
καταστημάτων και ενός μπαλκονιού που θα συμμετείχαν στο διαγωνισμό για τον
καλύτερο Χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης.
Η επιτροπή μετά από την 2-2-2006 συνεδρίασή της, μετά από επιτόπια
επίσκεψη και αξιολόγηση, κατέληξε σε συγκεκριμένες προτάσεις για την απονομή
των επάθλων οι οποίες αναφέρονται στο Πρακτικό της Επιτροπής το οποίο και
επισυνάπτεται στο παρόν.
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.΄΄.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους και στον K.A. 00/6434
΄΄Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων΄΄ υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση ύψους €
60.000,00, με σημερινό υπόλοιπο € 60.000,00.
Ύστερα
από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά ψηφίζοντας και τις σχετικές πιστώσεις σε βάρος του ανωτέρω
Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1.- Το από 3-2-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την αριθ. 729/2005 προγενέστερη απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η
απονομή συμβολικών χρηματικών επάθλων στο καλύτερο στολισμένο μπαλκόνι των
οικιών και στις 3 καλύτερες στολισμένες βιτρίνες των κατ/των της πόλης και η
σύσταση επιτροπής αξιολόγησης και ανάδειξης των παραπάνω ομορφότερων
βιτρινών και μπαλκονιών, στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.
3.- Το από 2-2-2006 πρακτικό της παραπάνω επιτροπής.
4.-Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2006 και στον Κ.Α. 00/6434 «Λοιπές
δαπάνες δημοσίων σχέσεων» υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6.- Τις διατάξεις των άρθρων 106 & 218 (παρ. 4) του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει το από 2-2-2006 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης και
ανάδειξης των ομορφότερων στολισμένων βιτρινών καταστημάτων και μπαλκονιών

οικιών, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2005 και την
απονομή χρηματικών επάθλων, ως εξής :
1.- Για τις καλύτερα στολισμένες βιτρίνες:
- Χρηματικό έπαθλο ποσού € 500,00 στην Μ. Σύρπη για το Φροντιστήριό της,
στη συμβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου και Π. Κάππου στη Βέροια.
- Χρηματικό έπαθλο ποσού € 300,00 στον Μιχαήλ Αβραμίδη για το
κατάστημά του, στην οδό Αντ. Καμάρα αρ. 1 στη Βέροια.
- Χρηματικό έπαθλο ποσού € 200,00 στην Ι. Ιωαννίδης & Σία για το
κατάστημά της, στην οδό Αντ. Καμάρα 3 στη Βέροια.
2.- Για το καλύτερα στολισμένο μπαλκόνι οικίας χρηματικό έπαθλο ποσού €
400,00 στη Δέσποινα Μουταφτσή (Πάροδος Αγγέλων 4 Βέροια).
Β) Εγκρίνει τη διάθεση συνολικού ποσού 1.400,00 € σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2006 και του Κ.Α. 00/6434 «Λοιπές δαπάνες
δημοσίων σχέσεων», για τον παραπάνω σκοπό.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 111 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 27-2-2006
Ο Δήμαρχος
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