ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 16/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 408/2009
Περίληψη
Ψήφιση πιστώσεων για
δαπανών δημοσίων σχέσεων.

εξόφληση

Σήμερα 6 Ιουλίου του έτους 2009 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 2-7-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Γ. Ορφανίδης

Aπόντες
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Ι. Καλαϊτζίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Παρών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ. Χ.
Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 392/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ. Καπανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 395/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 396/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης
και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Γ. Κάκαρης, Χ. Γεωργιάδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 397/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ.
Τρανίδης, Γ. Ορφανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 399/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Τρανίδης
και αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Μ. Τσιαμήτρου.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 402/2009 απόφασης προσήλθε η κα Μ.
Τσιαμήτρου.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 403/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Τ.
Χατζηαθανασίου, Γ. Ορφανίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 404/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Κάκαρης και
αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Β. Γιαννουλάκης.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 405/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης
και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Γ. Ορφανίδης.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 407/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Μ.
Σουμελίδης, Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησε ο κ. Μ. Τρανίδης.
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 416/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Παυλίδης.
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 419/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Παυλίδης.
14) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 421/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Χ.
Σκουμπόπουλος.
15) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 422/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Χ.
Σκουμπόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 30-6-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
O Δήμος Βέροιας
α) με την 184/09 απόφασή του, ενέκρινε τη συνδιοργάνωση του Δήμου Βέροιας
με τον Μορφωτικό Αθλητικό Σύλλογο « Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ » σειράς εκδηλώσεων στο
πλαίσιο των εορτασμών για τα 30 χρόνια παρουσίας στα πολιτιστικά δρώμενα της
Βέροιας, εγκρίνοντας και την κάλυψη μέρους των δαπανών που θα απαιτηθούν
ύψους € 3.000,00 Για τις ανάγκες της παραπάνω συνδιοργάνωσης αγοράσθηκαν
διάφορα αναμνηστικά δώρα και έπαθλα από το κατάστημα της ΕΛ. ΜΠΑΣΔΑ & ΣΙΑ
Ο.Ε. έναντι του ποσού των € 1.472,63 .
β) με την 185/09 απόφασή του, ενέκρινε τη συνδιοργάνωση του Δήμου Βέροιας
με τον Πανημαθιακό Αθλητικό Σύλλογο Καράτε Βέροιας των Πανελλήνιων Τελικών
Αγώνων Καράτε παίδων – κορασίδων & εφήβων – νέων εγκρίνοντας και την κάλυψη
μέρους των δαπανών που θα απαιτηθούν ύψους € 600,00. Για τις ανάγκες της
παραπάνω συνδιοργάνωσης παρατέθηκε γεύμα στους Αθλητές στην ταβέρνα του
ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΗ Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ έναντι του ποσού των € 600,00
γ) με την 312/09 απόφασή του, ενέκρινε τη συνδιοργάνωση του Δήμου Βέροιας
με το «Ελληνικό Δίκτυο πόλεων με ποτάμια» ημερίδας με θέμα « Ολοκληρωμένη
προβολή και διαχείριση ποταμών σε αστικά κέντρα » εγκρίνοντας και την κάλυψη
των δαπανών που θα απαιτηθούν.
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης της παραπάνω εκδήλωσης, φιλοξενήθηκε ο
Ιταλός κύριος εισηγητής του σεμιναρίου στο ξενοδοχείο «Κόκκινο Σπίτι» της L.C.C.
ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. έναντι του ποσού των € 320,00 , παραθέσαμε μπουφέ με καφέ ,
αναψυκτικά και γλυκά στη διάρκεια της ημερίδας από το κατάστημα της Φ.
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ Α.Ε. έναντι του ποσού των € 370,00 ενώ παρατέθηκε
γεύμα στο προεδρείο
και στους ομιλητές της ημερίδας στο κατάστημα
ΚΟΥΡΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝ. ΚΟΥΡΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΟΕ έναντι του ποσού των € 556,00
Δ) με την 319/09 απόφασή του, ενέκρινε τη συνδιοργάνωση του Δήμου
Βέροιας με την Ένωση Σωματείων Αντισφαίρισης Κ.Δ. Μακεδονίας του
Πανελλήνιου Ομαδικού πρωταθλήματος Τένις παιδιών κάτω των 10 ετών,
εγκρίνοντας και την κάλυψη μέρους των δαπανών που θα απαιτηθούν ύψους €
600,00. Για τις ανάγκες της παραπάνω συνδιοργάνωσης αγοράσθηκαν Τshirts που
διατέθηκαν σε αθλητές και αθλήτριες από το κατάστημα της ΜΑΡΙΑΣ Ε.
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ έναντι του ποσού των € 599,73
Επίσης ο Δήμος μας
 διοργάνωσε τα εγκαίνια του Κοινωνικού Ταμείου του Δήμου και για το
σκοπό αυτό προμηθευτήκαμε άνθη από το κατάστημα ΑΛΕΚΟΣ Α. ΦΩΤΙΑΔΗΣ
έναντι του ποσού των € 125,00 ενώ είχαμε ηχητική και φωτιστική κάλυψη από τον
ΚΑΡΚΑΣΛΗ Ν. ΚΩΝ/ΝΟ έναντι του ποσού των € 416,50 ενώ η εκδήλωση
καλύφθηκε φωτογραφικά από τον κ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟ έναντι του ποσού
των € 297,50
 διοργάνωσε τα εγκαίνια του Δημοτικού Ιατρείου και για το σκοπό αυτό
παρατέθηκε μπουφές με καφέ και κεράσματα από το κατάστημα ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Δ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ έναντι του ποσού των € 545,00 , καλύφθηκε φωτογραφικά η εκδήλωση
από τον ΚΕΧΑΟΓΛΟΥ Μ. ΑΝΤΩΝΙΟ έναντι του ποσού των € 357,00 ενώ είχαμε

ηχητική και φωτιστική κάλυψη από τον ΚΑΡΚΑΣΛΗ Ν. ΚΩΝ/ΝΟ έναντι του ποσού
των € 416,50
 διοργάνωσε τα εγκαίνια του Βρεφονηπιακού σταθμού στο ΔΔ Ασωμάτων και
για το σκοπό αυτό παρατέθηκε μπουφές με καφέ και κεράσματα από το κατάστημα
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ έναντι του ποσού των € 272,50 προμηθευτήκαμε
λουλούδια από τον κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΑΛ. ΤΣΒΔΑΡΙΔΗ έναντι του ποσού των € 105,00
ενώ είχαμε ηχητική κάλυψη από τον ΚΑΡΚΑΣΛΗ Ν. ΚΩΝ/ΝΟ έναντι του ποσού
των € 297,50
 συμμετείχε στην λειτουργία της αναστάσεως στο Δήμο Βέροιας καλύπτοντας
την ηχητική και φωτιστική κάλυψή της από τον ΖΟΡΜΠΑ Α. ΑΝΤΩΝΙΟ έναντι του
ποσού των € 1.190,00
 συμμετείχε σε εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου στη πόλη και
τα Δημοτικά διαμερίσματα. Για το σκοπό αυτό προμηθευτήκαμε
κεράσματα λικέρ κλπ από ΓΙΑΤΖΗ ΧΡ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ποσού € 471,57 (Δ.Δ. ΑΓ.
ΒΑΡΒΑΡΑΣ)
στεφάνια δάφνινα από ΑΡΓΥΡΗ Δ. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ποσού € 327,00 (Δ.Δ.
Κουμαριάς, Αγ. Βαρβάρας, Άμμου, Ασωμάτων, Ραχιάς ).
 συμμετείχε σε εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Μάχης της Κρήτης, της
Κυπριακής τραγωδίας, και της Γενοκτονίας των Ποντίων καταθέτοντας στεφάνια από
τον κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΑΛ. ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗ έναντι του συνολικού ποσού των € 80,00.
 προσφέρθηκαν λουλούδια σε αθλητές που κατέκτησαν πρώτες θέσεις σε
διάφορα αθλήματα από τον κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΑΛ. ΤΣΒΔΑΡΙΔΗ έναντι του συνολικού
ποσού των € 71,11
 διοργάνωσε εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για
το σωστό παρκάρισμα των αυτοκινήτων, σε συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο
Νέων τυπώνοντας φυλλάδια στον κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ έναντι του
ποσού των € 249,90
 παρέθεσε γεύμα σε ελεγκτές - επιθεωρητές των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
του Δήμου στο κατάστημα του ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε. ΜΑΚΑΡΟΝΑ έναντι του ποσού των
€ 148,00 ενώ για τις ανάγκες του γραφείου της Δημάρχου προμηθευτήκαμε
λουλούδια και φυτά από τον κ. ΑΡΓΥΡΗ Δ. ΚΑΛΑΙΤΖΗ έναντι του ποσού των €
261,60 και κεράσματα από τον κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ Φ. ΕΥΘΥΜΟΓΛΟΥ έναντι του
ποσού των € 168,01
 Για τις ανάγκες του Γραφείου Δημ. Σχέσεων προμηθευτήκαμε εικόνες
ασημένιες από την κ. ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΟΥ συζ. ΔΗΜ. έναντι του
ποσού των € 150,12
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρο 158 του Ν. 3463/2006
(Κ.Δ.Κ.) ΄΄ Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του
προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν: α)
Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές,
αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η
Κοινότητα, εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την
προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και
πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του. β) Όμοιες εκδηλώσεις που
οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα. γ) Τιμητικές
διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων

τα οποία συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και
πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς και οι
συνεπαγόμενες δαπάνες δημοσίων σχέσεων. δ) Την τουριστική προβολή, με κάθε
πρόσφορο μέσο, του Δήμου ή της Κοινότητας. ε) Έκτακτες επιχορηγήσεις σε νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου ή της Κοινότητας. ΄΄.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας οικονομικού έτους 2009 και στον
Κ.Α. 00/6434.001 ΄΄ Λοιπές δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων ΄΄ υπάρχει γραμμένη
σχετική πίστωση ύψους € 40.000,00 με σημερινό υπόλοιπο € 32.269,00
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει
συνολικό ποσό € 9.868,17 σε βάρος του Κ.Α. 00/6434.001 ΄΄ Λοιπές δαπάνες
Δημοσίων Σχέσεων ΄΄ για να διατεθεί αντίστοιχα ως εξής:
LCC MON ΕΠΕ
ΑΛΕΚΟΣ ΑΡ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΓΙΑΤΖΗ ΧΡ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΛ ΜΠΑΣΔΑ & ΣΙΑ ΟΕ
ΕΥΘΥΜΟΓΛΟΥ Φ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΓΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΚΑΡΚΑΣΛΗΣ Ν.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΕΧΑΟΓΛΟΥ Μ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΟΥΡΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝ ΚΟΥΡΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΟΕ
ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ Ε ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ συζ ΔΗΜ.
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ Α ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΣΙΛΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Φ, ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΑΕ
ΣΥΝΟΛΟ

320,00
125,00
471,57
1.472,63
168,01
1.190,00
297,50
588,60
1.130,50
357,00
556,00
148,00
599,73
817,50
249,90
150,12
256,11
600,00
370,00

9.868,17

Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 30-6-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την αριθ. 184/09 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η συνδιοργάνωση του
Δήμου Βέροιας με τον Μορφωτικό Αθλητικό Σύλλογο « Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ » σειράς
εκδηλώσεων.
3.- Την αριθ. 185/09 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η συνδιοργάνωση του
Δήμου Βέροιας με τον Πανημαθιακό Αθλητικό Σύλλογο Καράτε Βέροιας των
Πανελλήνιων Τελικών Αγώνων Καράτε παίδων – κορασίδων & εφήβων – νέων.
4.- Την αριθ. 312/09 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η συνδιοργάνωση του
Δήμου Βέροιας με το «Ελληνικό Δίκτυο πόλεων με ποτάμια» ημερίδας.
5.- Την αριθ. 319/09 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η συνδιοργάνωση του
Δήμου Βέροιας με την Ένωση Σωματείων Αντισφαίρισης Κ.Δ. Μακεδονίας του
Πανελλήνιου Ομαδικού πρωταθλήματος Τένις παιδιών κάτω των 10 ετών.
6.- Ότι ο Δήμος διοργάνωσε τα εγκαίνια του Κοινωνικού Ταμείου του Δήμου, του
Δημοτικού Ιατρείου Βέροιας & του Βρεφονηπιακού σταθμού στο Τ.Δ. Ασωμάτων,
συμμετείχε στην λειτουργία της Αναστάσεως, συμμετείχε σε εκδηλώσεις για τον
εορτασμό της 25ης Μαρτίου στη πόλη και τα Τοπικά Διαμερίσματα, συμμετείχε σε
εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Μάχης της Κρήτης, της Κυπριακής τραγωδίας, και
της Γενοκτονίας των Ποντίων, προσφέρθηκαν λουλούδια σε αθλητές που κατέκτησαν

πρώτες θέσεις σε διάφορα αθλήματα, διοργάνωσε εκστρατεία ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των πολιτών για το σωστό παρκάρισμα των αυτοκινήτων, σε
συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, παρέθεσε γεύμα σε ελεγκτές-επιθεωρητές
των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Δήμου, για τις ανάγκες του γραφείου της
Δημάρχου προμηθεύτηκε λουλούδια, φυτά και κεράσματα. Ενώ για τις ανάγκες του
Γραφείου Δημ. Σχέσεων προμηθεύτηκε εικόνες ασημένιες.
7.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2009 και στον ΚΑ 00/6434 «Λοιπές
δαπάνες δημοσίων σχέσεων» υπάρχουν γραμμένες οι σχετικές πιστώσεις.
8.- Ότι σκόπιμο είναι να εγκριθούν οι παραπάνω δαπάνες.
9.- Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη διάθεση συνολικού ποσού € 9.868,17 σε βάρος της πίστωσης με
ΚΑ 00/6434 «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» του προϋπολογισμού του Δήμου
έτους 2009 για την εξόφληση των παρακάτω λογ/σμών:
1.- Ποσό € 320,00 υπέρ της LCC MON ΕΠΕ για την αντιμετώπιση της δαπάνης
διανυκτερεύσεων.
2.- Ποσό € 125,00 υπέρ του Αλέκου Φωτιάδη για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας λουλουδιών και στεφανιών.
3.- Ποσό € 471,57 υπέρ της Βασιλικής Γιατζή για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας κερασμάτων, ποτών, ποτηριών.
4.- Ποσό € 1.472,63 υπέρ της Ελ. Μπάσδα & Σία Ο.Ε. για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας αναμνηστικών, επάθλων.
5.- Ποσό € 168,01 υπέρ του Χαράλαμπου Ευθύμογλου για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας κερασμάτων.
6.- Ποσό € 1.190,00 υπέρ του Αντωνίου Ζορμπά για την αντιμετώπιση της δαπάνης
ενοικίασης ηχητικής & φωτιστικής εγκατάστασης.
7.- Ποσό € 297,50 υπέρ του Θεόδωρου Θεοδωρίδη για την αντιμετώπιση της δαπάνης
φωτογραφικής κάλυψης εκδήλωσης και αναπαραγωγής φωτογραφιών.
8.- Ποσό € 588,60 υπέρ του Αργυρίου Καλαϊτζή για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας φυτών και δάφνινων στεφανιών.
9.- Ποσό € 1.130,50 υπέρ του Κων/νου Καρκασλή για την αντιμετώπιση της δαπάνης
ενοικίασης ηχητικών, φωτιστικών εγκαταστάσεων.
10.- Ποσό € 357,00 υπέρ του Αντωνίου Κεχάογλου για την αντιμετώπιση της
δαπάνης φωτογραφικής κάλυψης εκδήλωσης και αναπαραγωγής φωτογραφιών.
11.- Ποσό € 556,00 υπέρ της Κουρσάνης Αθαν. Κουρσάνη Μαρία Ο.Ε. για την
αντιμετώπιση της δαπάνης παράθεσης γεύματος.
12.- Ποσό € 148,00 υπέρ του Απόστολου Μακαρονά για την αντιμετώπιση της
δαπάνης παράθεσης γεύματος.
13.- Ποσό € 599,73 υπέρ της Μαρίας Μελιοπούλου για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας T-shirts.
14.- Ποσό € 817,50 υπέρ του Γεωργίου Νικολαϊδη για την αντιμετώπιση της δαπάνης
παράθεσης μπουφέ.
15.- Ποσό € 249.90 υπέρ του Ευάγγελου Οικονόμου για την αντιμετώπιση της
δαπάνης εκτύπωσης φυλλαδίων.
16.- Ποσό € 150,12 υπέρ της Μαλαματένιας Πετρομελίδου συζ. Δημ. για την
αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας αναμνηστικών δώρων.
17.- Ποσό € 256,11 υπέρ του Κων/νου Τσαβδαρίδη για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας λουλουδιών, στεφανιών.
18.- Ποσό € 370,00 υπέρ της Φ. Παπαοικονόμου & Σία Α.Ε. για την αντιμετώπιση
της δαπάνης παράθεσης μπουφέ.
Τα σχετικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των παραπάνω δικαιούχων.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 408 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής

Κ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
Καπανίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 10-7-2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Μ.
Ε.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Ορφανίδης

