ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 26/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 670/2009
Περίληψη
Ψήφιση πιστώσεων για
δαπανών δημοσίων σχέσεων.

εξόφληση

Σήμερα 16 Νοεμβρίου 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 12-11-2009 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
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Γ. Ορφανίδης

Τ.
Γ.
Ι.

Aπόντες
Χατζηαθανασίου
Κάκαρης
Καλαϊτζίδης

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

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξη συζήτηση προσήλθαν
οι κ.κ. Ε. Σοφιανίδης, Γ. Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Γ. Ορφανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 666/2009 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Σ. Παναγιωτίδης, Γ. Ορφανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 667/2009 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Γ. Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 6670/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Ν. Μωυσιάδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Β.
Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 672/2009 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Α. Δελαβερίδης, Ν. Τσιαμήτριος, Β. Γιαννουλάκης,
Ε. Γουναράς, Γ. Ορφανίδης.
7) Κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Β. Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς, Γ.
Ορφανίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 674/2009 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς, Γ. Ορφανίδης και αποχώρησαν οι
κ.κ. Π. Τσαπαρόπουλος, Γ. Μιχαηλίδης, Ν. Μωυσιάδης, Κ. Συμεωνίδης,
Ε. Σοφιανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 12-11-2009 εισηγητικό σημείωμα της
Δημάρχου, που έχει ως εξής:
O Δήμος Βέροιας
α) με την 545/2009 απόφασή του ενέκρινε ομόφωνα το τετραήμερο Πρόγραμμα
Εορτασμού της Επετείου Απελευθέρωσης της Βέροιας ενώ με την 546/2009 απόφασή
του ενέκρινε την απονομή τιμητικών διακρίσεων σε πολίτες και φορείς της πόλης.
Για το σκοπό αυτό καλύφθηκε ηχητικά η παρέλαση από τον κ. ΖΟΡΜΠΑ ΑΓΓ.
ΑΝΤΩΝΙΟ έναντι του ποσού των € 1.300,00 , προμηθευτήκαμε άνθη, φυτά από το
κατάστημα της ΔΕΛΛΙΟΥ ΒΑΣ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ έναντι του ποσού των € 114,45
και 130,80 , προμηθευτήκαμε «μετάλλια τιμής και ευποιίας της πόλης των

Βεροιέων »τρείς χρυσές λάρνακες και ένα ασημένιο αμφορέα για τους
επίσημους καλεσμένους επικεφαλής αντιπροσωπειών αδελφοποιημένων
πόλεων που παρευρέθηκαν στις παραπάνω εκδηλώσεις και αναμνηστικά για
τους διατελέσαντες Δημάρχους και προέδρους Δημοτικών Συμβουλείων από
την απελευθέρωση της πόλης μέχρι σήμερα από το κατάστημα της κ.
ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΟΥ συζ. ΔΗΜ. έναντι του ποσού των €
1.131,46 κορνίζες αναμνηστικά θητείας όλων των Δημοτικών Συμβούλων και
Δημάρχων από την απελευθέρωση της πόλης μέχρι σήμερα από τα
καταστήματα ΔΟΜΝΑ ΣΤ. ΚΟΡΤΙΔΟΥ έναντι του ποσού των € 1.500,00 του
κ. ΠΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑ έναντι του ποσού των € 1.000,00 και του κ. ΣΩΚΡΑΤΗ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ έναντι του ποσού των € 1.000,00 , εκτυπώθηκαν προσκλήσεις, αφίσες
και αναμνηστικά από τον κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ έναντι του ποσού των €
714,00 και € 285,60 , παρατέθηκε καφές στο Δημαρχείο πριν και μετά την παρέλαση
από το κατάστημα της Φ. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΑΕ έναντι του ποσού των €
495,95 , επίσης παρατέθηκαν επίσημο γεύμα και δείπνο στις αντιπροσωπείες των
αδελφοποιημένων και μη με τον Δήμο μας πόλεων στο κατάστημα του κ.
ΜΑΚΑΡΟΝΑ ΕΥΣ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ έναντι του ποσού των € 778,00 και στο κατάστημα
της κ. ΚΥΡΙΑΖΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έναντι του ποσού των € 574,00 ,
σακούλες κλπ από το κατάστημα της κ. ΝΕΔΗ ΜΑΡΙΑΣ έναντι του ποσού των €
241,33 ενώ οι τετραήμερες εκδηλώσεις καλύφθηκαν φωτογραφικά από τον κ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟ Κ. ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗ έναντι του ποσού των € 1.499,40 και
βιντοσκοπήθηκαν από τον κ. ΚΕΧΑΟΓΛΟΥ ΜΑΝ. ΑΝΤΩΝΙΟ έναντι του ποσού
των € 1.368,50
β) συμμετείχε στις εκδηλώσεις εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου τόσο στην πόλη
όσο και στα Δημοτικά Διαμερίσματα και για το σκοπό αυτό προμηθευτήκαμε γλυκά (
για το Δ.Δ. Ασωμάτων ) από το κατάστημα ΑΦΟΙ Δ. ΠΑΓΟΥΡΑ ΟΕ έναντι του
ποσού των € 237,07 , κεράσματα ( για το Δ.Δ. Ράχης ) από το κατάστημα Ι & Ν
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΟΕ έναντι του ποσού των € 70,85 , τρούφες ( για το Δ.Δ. Κουμαριάς
) από το κατάστημα Ι & Ν ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΟΕ έναντι του ποσού των € 255,00 ,
διάφορα κεράσματα (για το Δ.Δ. Γεωργιανών) από το κατάστημα Φ.
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΑΕ έναντι του ποσού των € 77,83 , κεράσματα (για το
Δ.Δ. Τριποτάμου) από το κατάστημα Φ. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΑΕ έναντι του
ποσού των € 80,01 , κεράσματα (για το Δ.Δ. Αγ. Βαρβάρας) από το κατάστημα
ΓΙΑΤΖΗ ΧΡ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ έναντι του ποσού των € 445,41 και στεφάνια κατάθεσης,
άνθη και φυτά για τις παραπάνω εκδηλώσεις της 16ης και 28ης Οκτωβρίου στη πόλη
και τα Δημοτικά διαμερίσματα από το κατάστημα ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΛ. ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗ

έναντι του ποσού των € 100,00 και από το κατάστημα του κ. ΑΛΕΚΟΥ Α.
ΦΩΤΙΑΔΗ έναντι του ποσού των € 419,90
γ) υποδέχθηκε , σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Ανταλλαγών μεταξύ των
Δήμων Βέροιας και Στροβόλου Κύπρου, που εγκρίθηκε με την 563/2007 απόφαση
ΔΣ Βέροιας, 11 μελή αντιπροσωπεία των ΚΑΠΗ του Δήμου Στροβόλου το
διάστημα από 27/9/09 έως 3/10/2009. Την παραπάνω αντιπροσωπεία αποτελούσαν οι
Άννα Φιλίππου (συνοδός) Σπύρος Καζαμίας,
Σάββας Κυριακού, Χρίστος
Σοφοκλέους,
Έλλη Χαρίτου,
Χρυσούλα Πατσαλίδου,
Γιαννούλα Σάββα,
Κοσμούλλα Καμινάρα, Όλγα Οδυσσέως, Σταυρούλα Κυριακού και Αθηνά Σταύρου.
Η παραπάνω αντιπροσωπεία, με βάση το πρόγραμμα φιλοξενίας τους, και για το
διάστημα παραμονής της στην Βέροια , διέμενε στο ξενοδοχείο «ΒΙΛΛΑ ΕΛΙΑ» της
Ε. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ έναντι του ποσού των € 2.460,00 ΣΤΟ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ «PHILIPPION BEACH» Της PREMIEROTEL Ε.Π.Ε. έναντι του
ποσού των € 284,00 ενώ μετεφέρθη από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία της
Θεσσαλονίκης με μεταφορικό μέσο (πούλμαν) του γραφείου γενικού τουρισμού του
κ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΔΑΝΙΗΛ έναντι του ποσού των € 1.308,00
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. 00/6433 ΄΄ Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα
φιλοξενίας διαφόρων προσώπων ΄΄ υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση ύψους €
5.000,00 με σημερινό υπόλοιπο € 5.000,00
Κ.Α. 00/6443 ΄΄ Δαπάνες δεξιώσεων Εθνικών και Τοπικών εορτών ΄΄ υπάρχει
γραμμένη σχετική πίστωση ύψους € 10.000,00 με σημερινό υπόλοιπο € 10.000,00
Κ.Α. 00/6444 ΄΄ Έξοδα αδελφοποιήσεων ΄΄ υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση
ύψους € 5.000,00 με σημερινό υπόλοιπο € 5.000,00
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει
Α) συνολικό ποσό € 4.907,06 σε βάρος του Κ.Α. 00/6433 ΄΄ Τιμητικές διακρίσεις
αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας διαφόρων προσώπων ΄΄για να διατεθεί
αντίστοιχα ως εξής:
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΔΟΜΝΑ ΣΤ. ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΟΥ χα ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ

1.000,00
1.500,00
285,60
1.131,46
1.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

4.917,06

Β) συνολικό ποσό € 8.902,50 σε βάρος του Κ.Α. 00/6443 ΄΄ Δαπάνες δεξιώσεων
Εθνικών και Τοπικών εορτών ΄΄ για να διατεθεί αντίστοιχα ως εξής:
ΑΛΕΚΟΣ ΑΡ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΑΦΟΙ Δ. ΠΑΓΟΥΡΑ ΟΕ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΓΙΑΤΖΗ Χ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΕΛΛΙΟΥ ΒΑΣ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΖΟΡΜΠΑΣ Α. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ι & Ν ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΟΕ
ΚΕΧΑΟΓΛΟΥ Μ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΖΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ
ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ Ε. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΕΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΑΕ

419,90
237,07
1.499,40
445,41
245,25
714,00
1.300,00
325,85
1.368,50
574,00
100,00
778,00
241,33
653,79

ΣΥΝΟΛΟ

8.902,50

Γ) συνολικό ποσό
€ 4.052,00 σε βάρος του Κ.Α. 00/6444
αδελφοποιήσεων ΄΄ για να διατεθεί αντίστοιχα ως εξής:
PREMIEROTEL ΕΠΕ
Ε. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Δ. ΔΑΝΙΗΛ

284,00
2.460,00
1.308,00

ΣΥΝΟΛΟ

4.052,00

΄΄ Έξοδα

Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Σκουμπόπουλος: Θα ψηφίσουμε τις δαπάνες από την υποδοχή των ΚΑΠΗ του
Δήμου Στροβόλου αλλά δεν θα ψηφίσουμε τις δαπάνες για τις πιστώσεις που
αφορούν τις εκδηλώσεις εορτασμού της επετείου απελευθέρωσης της πόλης και την
απονομή τιμητικών διακρίσεων διότι σ’ αυτές περιλαμβάνονται και οι εκδηλώσεις για
τα 90χρονα του Δήμου.
Πρόεδρος: Εγκρίνει το σώμα την ψήφιση των πιστώσεων για την εξόφληση
δαπανών δημοσίων σχέσεων από την υποδοχή της αντιπροσωπείας των ΚΑΠΗ
Δήμου Στροβόλου;
Σύμβουλοι: Ναι.
Πρόεδρος: Ποιοι εγκρίνουν την ψήφιση των πιστώσεων για τις δαπάνες των
εκδηλώσεων εορτασμού της επετείου απελευθέρωσης της πόλης και την απονομή
τιμητικών διακρίσεων;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 11 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Π. Παυλίδης, Π. Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Ν.
Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α.
Παπαστεργίου.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 6 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Ακριβόπουλος, Ε. Σοφιανίδης, Μ. Σακαλής,
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 12-11-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.

2.- Την αριθ. 545/2009 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα
εορτασμού της επετείου απελευθέρωσης της Βέροιας.
3.- Την αριθ. 546/2009 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η απονομή τιμητικών
διακρίσεων σε πολίτες και φορείς της πόλης.
4.- Ότι ο Δήμος συμμετείχε στις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης
Οκτωβρίου στην Βέροια και τα Τοπικά Διαμερίσματα.
5.- Ότι ο Δήμος υποδέχθηκε 11μελή αντιπροσωπεία των ΚΑΠΗ του Δήμου
Στροβόλου Κύπρου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανταλλαγών που υπογράφηκε
μεταξύ του Δήμου και του Δήμου Στροβόλου, βάσει της αριθ. 563/2007 απόφασή του
6.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2009 και στους ΚΑ 00/6433
«Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας διαφόρων
προσώπων», 00/6443 «Δαπάνες δεξιώσεων Εθνικών και Τοπικών εορτών» και
00/6444 «Έξοδα αδελφοποιήσεων» υπάρχουν γραμμένες οι σχετικές πιστώσεις.
7.- Ότι σκόπιμο είναι να εγκριθούν οι παραπάνω δαπάνες.
8.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
9.- Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει
Α) Κατά Πλειοψηφία: Εγκρίνει τη διάθεση συνολικού ποσού € 4.917,06 σε
βάρος της πίστωσης με ΚΑ 00/6433 «Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και
έξοδα φιλοξενίας διαφόρων προσώπων» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2009
για την εξόφληση των παρακάτω λογ/σμών:
1. Ποσό € 1.000,00 υπέρ του Σωκράτη Αρβανιτίδη για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας κορνιζών.
2.- Ποσό € 1.500,00 υπέρ της Δόμνας Κορτίδου για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας κορνιζών.
3.- Ποσό € 285,60 υπέρ του Ευάγγελου Οικονόμου για την αντιμετώπιση της
δαπάνης εκτύπωσης αναμνηστικών.
4.- Ποσό € 1.131,46 υπέρ της Μαλαματένιας χήρας Δημητρίου Πετρομελίδη για την
αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας μεταλλίων, αναμνηστικών.
5.- Ποσό € 1.000,00 υπέρ του Θωμά Πατόπουλου για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας κορνιζών.
Α) Κατά Πλειοψηφία: Εγκρίνει τη διάθεση συνολικού ποσού € 8.902,50 σε
βάρος της πίστωσης με ΚΑ 00/6443 «Δαπάνες δεξιώσεων Εθνικών και Τοπικών
εορτών» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2009 για την εξόφληση των
παρακάτω λογ/σμών:
1.- Ποσό € 419,90 υπέρ του Αλέκου Φωτιάδη για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας στεφανιών, φυτών, λουλουδιών.
2.- Ποσό € 237,07 υπέρ της Αφοί Δ. Παγούρα Ο.Ε. για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας γλυκών.
3.- Ποσό € 1.499,40 υπέρ του Βασιλείου Σαρηγιαννίδη για την αντιμετώπιση της
δαπάνης φωτογράφησης και αναπαραγωγής φωτογραφιών.
4.- Ποσό € 445,41 υπέρ της Βασιλικής Γιατζή για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας κερασμάτων.
5.- Ποσό € 245,25 υπέρ της Αικατερίνης Δέλλιου για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας φυτών, λουλουδιών.
6.- Ποσό € 714,00 υπέρ του Ευάγγελου Οικονόμου για την αντιμετώπιση της
δαπάνης εκτύπωσης αφισών, προσκλήσεων.

7.- Ποσό € 1.300,00 υπέρ του Αντωνίου Ζορμπά για την αντιμετώπιση της δαπάνης
ηχητικής εγκατάστασης.
8.- Ποσό € 325,85 υπέρ της Ι. & Ν. Θεοδωρίδης Ο.Ε. για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας κερασμάτων.
9.- Ποσό € 1.368,50 υπέρ του Αντωνίου Κεχάογλου για την αντιμετώπιση της
δαπάνης βιντεοσκόπησης και αναπαραγωγής DVD.
10.- Ποσό € 574,00 υπέρ της Ουρανίας Κυριαζάκη του Ιωάννη για την αντιμετώπιση
της δαπάνης παράθεσης γεύματος.
11.- Ποσό € 100,00 υπέρ του Κων/νου Τσαβδαρίδη για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας στεφανιών, φυτών, λουλουδιών.
12.- Ποσό € 778,00 υπέρ του Αντωνίου Μακαρονά για την αντιμετώπιση της
δαπάνης παράθεσης γεύματος.
13.- Ποσό € 241,33 υπέρ της Μαρίας Νέδη για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας σακουλών.
14.- Ποσό € 653,79 υπέρ της Φωτεινής Παπαοικονόμου & Σία Α.Ε. για την
αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας κερασμάτων.
Γ) Ομόφωνα: Εγκρίνει τη διάθεση συνολικού ποσού € 4.052,00 σε βάρος της
πίστωσης με ΚΑ 00/6444 «Έξοδα αδελφοποιήσεων» του προϋπολογισμού του Δήμου
έτους 2009 για την εξόφληση των παρακάτω λογ/σμών:
1.- Ποσό € 284,00 υπέρ της Premierotel Ε.Π.Ε. για την αντιμετώπιση της δαπάνης
διανυκτερεύσεων.
2.- Ποσό € 2.460,00 υπέρ της Φωτεινής Παπαοικονόμου & Σία Α.Ε. για την
αντιμετώπιση της δαπάνης διανυκτερεύσεων.
3.- Ποσό € 1.308,00 υπέρ του Δανιήλ Φιλιππίδη για την αντιμετώπιση της δαπάνης
μεταφοράς.
Τα σχετικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των παραπάνω δικαιούχων.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 670 / 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.
Γ.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 7/12/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

