ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 24/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 654/2009
Περίληψη
Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων
σχέσεων.
Σήμερα 26 Οκτωβρίου 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 22-10-2009 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 20 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
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
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Aπόντες
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησε ο κ. Χ.
Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 622/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.
Διαμαντής, Η. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 626/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Σ. Διαμαντής.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 627/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 638/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 21-10-2009 εισηγητικό σημείωμα της
Δημάρχου, που έχει ως εξής:
O Δήμος Βέροιας
α) με την 133/09 απόφασή του, ενέκρινε τη συνδιοργάνωση του Δήμου
Βέροιας με τον πολιτιστικό Φιλαθλητικό Όμιλο Ράχης αποκριάτικες εκδηλώσεις
ψηφίζοντας τις σχετικές πιστώσεις σε βάρος του Κ.Α. 00 / 6434-001 ΄΄ Λοιπές
δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΄΄ του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους
ύψους € 2.000,00 Για τις ανάγκες της παραπάνω συνδιοργάνωση στήθηκε εξέδρα,
χρησιμοποιήθηκε επιπλέον φωτισμός και καλύφθηκε ηχητικά, από τον κ. ΘΩΜΑ Ν.
ΓΡΑΤΣΙΑΝΟ έναντι του ποσού των € 1.499,40 .
β) με την 180/09 απόφασή του, ενέκρινε την αγορά εκατό (100) αντιτύπων
DVD της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας & Πολιτισμού Ν. Ημαθίας του ιστορικού
ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ο μακεδονικός Αγώνας στην Κεντρική Μακεδονία»,
ψηφίζοντας και τις σχετικές πιστώσεις σε βάρος του Κ.Α. 00 / 6434-001 ΄΄ Λοιπές
δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΄΄ του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους
ύψους € 500,00 και να διατεθούν στον κ. Αθανάσιο Καγιά Εκδόσεις Μυγδονία. Από
τις εκδόσεις Μυγδονία του κ. Αθανάσιο Καγιά παραλάβαμε τα παραπάνω 100
αντίτυπα έναντι του συνολικού ποσού των € 499,80
γ) με την 458/09 απόφασή του, ενέκρινε τη συνδιοργάνωση του Δήμου
Βέροιας με τον Σύλλογο Φίλων της Μουσικής Ν. Ημαθίας εκδήλωσης –συναυλίας
στη Βέροια ψηφίζοντας και τις σχετικές πιστώσεις σε βάρος του Κ.Α. 00 / 6434-001
΄΄ Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΄΄ του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος
έτους ύψους € 800,00 Για τις ανάγκες της παραπάνω διατέθηκε από την ΚΕΠΑ το
θέατρο Μελίνα Μερκούρη έναντι του ποσού των € 800,00.
δ) με την 497/09 απόφασή του, ενέκρινε τη συνδιοργάνωση του Δήμου
Βέροιας με την Θρακική Εστία Βέροιας μουσικοχορευτικής εκδήλωσης ψηφίζοντας
και τις σχετικές πιστώσεις σε βάρος του Κ.Α. 00 / 6434-001 ΄΄ Λοιπές δαπάνες
δημοσίων σχέσεων ΄΄ του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους ύψους €
2.000,00 Για τις ανάγκες της παραπάνω παρατέθηκε γεύμα στο οικογενειακό κέντρο
ΑΠΟΣΤ. ΓΚΑΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ έναντι του ποσού των € 2.000,00.
ε) με την 552/09 απόφασή του, ενέκρινε τη συνδιοργάνωση του Δήμου
Βέροιας με το Παράρτημα Ημαθίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ημερίδας
Μαθηματικών στη Βέροια την Κυριακή 11/10/2009, ψηφίζοντας και τις σχετικές
πιστώσεις σε βάρος του Κ.Α. 00 / 6434-001 ΄΄ Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΄΄
του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους ύψους € 300,00 και ειδικότερα της
δαπάνης ενοικίασης του χώρου εκδηλώσεων της Στέγης Γραμμάτων & Τεχνών
Λόγω έκτακτης διακοπής ρεύματος στην Στέγης Γραμμάτων & Τεχνών, την
ημέρα της εκδήλωσης, αυτή πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Αιγές Μέλαθρον»
της Φ. & Ν. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ Α.Ε. έναντι του ποσού των € 300,00.
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 € 22.400,00.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει
συνολικό ποσό € 5.099,20 σε βάρος του Κ.Α. 00/6434.001 ΄΄ Λοιπές δαπάνες
Δημοσίων Σχέσεων ΄΄ για να διατεθεί αντίστοιχα ως εξής:
ΚΕΠΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΓΙΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑ
ΑΠ.ΓΚΑΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΘΩΜΑΣ Ν. ΓΡΑΤΣΙΑΝΟΣ
Φ.Ν.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ

800,00
499,80
2.000,00
1.499,40
300,00
4.799,20

Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 21-10-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Τις αριθ. 133, 180, 458, 497 & 552/2009 αποφάσεις του.
3.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2009 και στον ΚΑ 00/6434.001
«Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» υπάρχουν γραμμένες οι σχετικές πιστώσεις.
4.- Ότι σκόπιμο είναι να εγκριθούν οι παραπάνω δαπάνες.
5.- Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη διάθεση συνολικού ποσού € 5.099,20 σε βάρος της πίστωσης
με ΚΑ 00/6434.001 «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» του προϋπολογισμού του
Δήμου έτους 2009 για την εξόφληση των παρακάτω λογ/σμών:
1. Ποσό € 800,00 υπέρ της Κ.Ε.Π.Α. για την αντιμετώπιση της δαπάνης ενοικίασης
του θεάτρου «Μελίνα Μερκούρη».
2.- Ποσό € 499,80 υπέρ του Αθανασίου Κόγια-Εκδόσεις Μυγδονία για την
αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας εκατό (100) αντιτύπων του ιστορικού
ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ο μακεδονικός Αγώνας στην Κεντρική Μακεδονία» της
Εταιρείας Μελετών Ιστορίας & Πολιτισμού Ν. Ημαθίας, σε DVD.
3.- Ποσό € 2.000,00 υπέρ της Απ. Γκαντίδης & Σία Ο.Ε. για την αντιμετώπιση της
δαπάνης παράθεσης γεύματος.
4.- Ποσό € 1.499,40 υπέρ του Θωμά Ν. Γρατσιάνου για την αντιμετώπιση της
δαπάνης ηχητικής και φωτιστικής εγκατάστασης.
5.- Ποσό € 300,00 υπέρ της Φ. & Ν. Παπαοικονόμου & Σία Α.Ε. για την
αντιμετώπιση της δαπάνης ενοικίασης αίθουσας εκδηλώσεων.
Τα σχετικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των παραπάνω δικαιούχων.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 654 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Ν.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης

Σ.
Η.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Σοφιανίδης.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 3/12/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Μ.
Μ.
Ε.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

