ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 31/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 798/2009
Περίληψη
Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων
σχέσεων.
Σήμερα 21 Δεκεμβρίου 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 17-12-2009 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
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Γ.
Σ.
Ι.

Aπόντες
Κάκαρης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
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
προσήλθαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ι. Καλαϊτζίδης και αποχώρησε ο
κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 770/2009 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Ε. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 772/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Μ. Τρανίδης και αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 774/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Γ. Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 776/2009 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Μ. Τρανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 780/2009 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 784/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Α.
Τσιάρας.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 785/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Α. Τσιάρας και αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 786/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Γ. Ορφανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Μ.
Τσιαμήτρου.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 787/2009 απόφασης προσήλθε η
κα Μ. Τσιαμήτρου και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Γ.
Ορφανίδης.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 803/2009 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Γ. Μιχαηλίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 14-12-2009 εισηγητικό σημείωμα της
Δημάρχου, που έχει ως εξής:
O Δήμος Βέροιας
α) με την 246/2009 απόφασή του ενέκρινε την μετάκληση στη Βέροια και τη
φιλοξενία επίσημης αντιπροσωπείας από τον αδελφοποιημένο με τον Δήμο μας Δήμο
Στροβόλου Κύπρου καθώς και την κάλυψη των σχετικών δαπανών. Ετσι υποδέχθηκε
, σύμφωνα και με το ισχύον Πρόγραμμα Ανταλλαγών μεταξύ των δύο Δήμων, που
εγκρίθηκε με την 563/2007 απόφαση ΔΣ Βέροιας, το διάστημα από 14/10/09 έως
19/10/09, 9μελή επίσημη αντιπροσωπεία που αποτελούσαν οι Σάββας Ηλιοφώτου
(Δήμαρχος Στροβόλου ) και η σύζυγός του , Φρόσω Γεωργιάδου και ο σύζυγός της ,
Άθως Παρισσινός , Σταύρος Σταυρινίδης , Μαρία Πασχάλη και ο σύζυγός της και
Μάριος Ανδρέου Δημοτικοί Σύμβουλοι Στροβόλου. Η παραπάνω αντιπροσωπεία
διέμεινε στο ξενοδοχείο της Κ. Γ. ΖΑΡΚΑΔΑΣ Α.Ε. το δε κόστος της παραπάνω
διαμονής ανέρχεται σε € 1.620,00
Επίσης για τις εκδηλώσεις της 16ης Οκτωβρίου επετείου της απελευθέρωσης της
πόλης μας, υποδεχθήκαμε 3μελή αντιπροσωπεία από την αδελφοποιημένη με τον
Δήμο μας πόλη Καζανλίκ της Βουλγαρίας που αποτελούσαν οι Mrs. Elena Stoychev,
Mr Apostol Terziev και Mr. Slavi Koev οι οποίοι διέμειναν στο ξενοδοχείο της
L.C.C. MΟΝ. Ε.Π.Ε. το δε κόστος της παραπάνω διαμονής ανέρχεται σε € 480,00
καθώς και 4μελή αντιπροσωπεία από την πόλη Uzitse της Σερβίας που αποτελούσαν
οι Jovan Markovic (Δήμαρχος) , Radica marjanivic , Predrag Gavovic και Nikola
Rakicevic οι οποίοι διέμειναν στο ξενοδοχείο της Ε. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ
Ο.Ε. το δε κόστος της παραπάνω διαμονής ανέρχεται σε € 400,00
Ολες οι παραπάνω αντιπροσωπείες ξεναγήθηκαν στη πόλη και στο Νομό μας με
πούλμαν από το ταξιδιωτικό πρακτορείο του ΦΙΛΛΙΠΙΔΗ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΔΑΝΙΗΛ
έναντι του ποσού των € 2.071,00
β) με την 313/09 απόφαση του το Δ.Σ. Βέροιας ενέκρινε την συμμετοχή του
Δήμου στις Ευρωπαϊκές εκδηλώσεις «Open Days». Το ποσό που αντιστοιχεί στη στο
Δήμο μας για την παραπάνω συμμετοχή ανέρχεται σε € 179,99 που θα πρέπει να
καταβληθεί στην Foundation Galicia Europe .
γ) με την 446/09 απόφαση του το Δ.Σ. Βέροιας ενέκρινε τη συνδιοργάνωση
του Δήμου Βέροιας με τον Σύλλογο Πολυτέκνων Ημαθίας & Περιχώρων εκδήλωσης
για την «Ημέρα της πολύτεκνης οικογένειας» ψηφίζοντας και τις σχετικές πιστώσεις
σε βάρος του Κ.Α. 00 / 6434-001 ΄΄ Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΄΄ του
προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους ύψους € 1.000,00. Για τις ανάγκες της
παραπάνω εκδήλωσης προμηθευτήκαμε : ημερολόγια με κλειδαριά (δώρα για τα
μικρά παιδιά) από το κατάστημα της ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ συζ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έναντι του ποσού των €169,93 , γλυκά από το κατάστημα
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. έναντι του ποσού των € 301,00 άνθη από
το κατάστημα της ΔΕΛΛΙΟΥ ΒΑΣ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ έναντι του ποσού των €159,14
η όλη εκδήλωση βιντεοσκοπήθηκε από τον κ. ΜΟΤΣΙΟ ΑΠ. ΑΝΤΩΝΙΟ έναντι του
ποσού των € 119,00 ενώ καλύφθηκε και το ενοίκιο της αίθουσας της ΚΕΠΑ έναντι
του ποσού των € 250,00
δ) με την 498/09 απόφαση του το Δ.Σ. Βέροιας ενέκρινε τη συνδιοργάνωση
του Δήμου Βέροιας με τον Τουριστικό Όμιλο Σελίου 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 € 1.000,00. Για
τις ανάγκες της παραπάνω εκδήλωσης τυπώθηκαν αφίσες και διπλώματα από την
ΑΦΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – Σ. ΒΕΡΡΟΣ ΟΕ έναντι του ποσού των € 399,84 και
παρατέθηκε γεύμα σε αθλητές στο κατάστημα της Α. ΠΙΤΟΥΛΙΑ Μ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ έναντι του ποσού των € 600,00

ε) 553/09 απόφασή του, ενέκρινε τη συνδιοργάνωση του Δήμου Βέροιας με
τον Α.Σ. Φίλιππος Βέροιας αθλητικής εκδήλωσης 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 εκδήλωσης φιλοξενήθηκαν αθλητές στο ξενοδοχείο της LAZARIDIS
HOTEL ΟΕ έναντι του ποσού των € 300,00 ενώ παρατέθηκαν γεύματα στα
εστιατόρια των ΦΩΤΗ Κ. ΔΙΑΛΕΚΤΟΠΟΥΛΟΥ έναντι του συνολικού ποσού
1.000,00 και ΤΣΑΝΑΣΙΔΗ Θ. ΣΥΜΕΩΝ έναντι του ποσού των € 304,00
στ) 554/09 απόφασή του, ενέκρινε τη συνδιοργάνωση του Δήμου Βέροιας με
τον Α.Ο. ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλανθρωπικού τουρνουά ποδοσφαίρου
ψηφίζοντας τις σχετικές πιστώσεις σε βάρος του Κ.Α. 00 / 6434-001 ΄΄ Λοιπές
δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΄΄ του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους
ύψους € 1.500,00. Η παραπάνω συνδιοργάνωση καλύφθηκε ηχητικά από τον κ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Ν. ΚΑΡΚΑΣΛΗ έναντι του ποσού των € 595,00
ζ) 661/09 απόφασή του, ενέκρινε τη συνδιοργάνωση του Δήμου Βέροιας με
την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας εκδήλωσης για τα 20 χρόνια της εφημερίδας Αργοναύτης
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 εκδήλωσης καλύφθηκαν τα
αεροπορικά εισιτήρια των κ. Σεραφείμ Φυντανίδη κύριου ομιλητή της εκδήλωσης
που προμηθευτήκαμε από το γραφείο γενικού τουρισμού ΑΦΟΙ ΤΣΕΑ ΟΕ έναντι του
ποσού των € 295,00 επίσης καλύφθηκε η διαμονή του κ. Φυντανίδη στο ξενοδοχείο
Φ. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΑΕ έναντι του ποσού των € 80,00 και παρατέθηκε
γεύμα στο κατάστημα του κ. ΜΑΚΑΡΟΝΑ Ε. ΑΝΤΩΝΙΟΥ έναντι του ποσού των €
386,00
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
Α) στον Κ.Α. 00/6444 ΄΄ Εξοδα αδελφοποιήσεων ΄΄ υπάρχει γραμμένη σχετική
πίστωση ύψους € 5.000,00 με μηδενικό σημερινό υπόλοιπο
Β) στον Κ.Α. 00/6434.001 ΄΄ Λοιπές δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων ΄΄ υπάρχει
γραμμένη σχετική πίστωση ύψους € 40.000,00 με μηδενικό σημερινό υπόλοιπο
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει
Α) συνολικό ποσό € 4.571,00 σε βάρος του Κ.Α. 00/6444 ΄΄ Έξοδα
αδελφοποιήσεων ΄΄ για να διατεθεί αντίστοιχα ως εξής:
LCCMON ΕΠΕ
Ε. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ
Κ. ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΑΕ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Δ. ΔΑΝΙΗΛ

480,00
400,00
1.620,00
2.071,00

ΣΥΝΟΛΟ

4.571,00

Α) συνολικό ποσό € 5.138,90 σε βάρος του Κ.Α. 00/6434.001 ΄΄ Λοιπές
δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων ΄΄ για να διατεθεί αντίστοιχα ως εξής:
GALECIA EUROPA
LAZARIDIS HOTEL OE
Α. ΠΙΤΟΥΛΙΑ - Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ
ΑΦΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - Σ. ΒΕΡΡΟΣ ΟΕ
ΑΦΟΙ ΤΣΕΑ ΟΕ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΕΛΛΙΟΥ Β. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΡΚΑΣΛΗΣ Ν.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΕΠΑ
ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ ΕΥΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΟΤΣΙΟΣ ΑΠ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ Θ. ΣΥΜΕΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΑΕ
ΦΩΤΙΟΣ Κ ΔΙΑΛΕΚΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ συζ ΕΜΜ.

179,99
300,00
600,00
399,84
295,00
301,00
159,14
595,00
250,00
386,00
119,00
304,00
80,00
1.000,00
169,93

ΣΥΝΟΛΟ

5.138,90

Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 14-12-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Τις αριθ. 246, 313, 446, 498, 553, 554 & 661/2009 αποφάσεις του.
3.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2009 και στους ΚΑ 00/6434 «Λοιπές
δαπάνες δημοσίων σχέσεων» και 00/6444 «Έξοδα αδελφοποιήσεων» 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 € 5.138,90 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 € 179,99 υπέρ της Fundacion Galicia Europa για την αντιμετώπιση της
δαπάνης συμμετοχής του Δήμου στις ευρωπαϊκές εκδηλώσεις Open Days.
2.- Ποσό € 300,00 υπέρ της Lazaridis Hotel O.E. για την αντιμετώπιση της δαπάνης
διανυκτερύσεων.
3.- Ποσό € 600,00 υπέρ της Α. Πιτούλια-Μ. Παπαδοπούλου Ο.Ε. για την
αντιμετώπιση της δαπάνης παράθεσης γεύματος.
4.- Ποσό € 399,84 υπέρ της Αφοί Αναστασίου-Σ. Βέρρος Ο.Ε. για την αντιμετώπιση
της δαπάνης εκτύπωσης αφισών, διπλωμάτων.
5.- Ποσό € 295,00 υπέρ της Αφοί Τσέα Ο.Ε. για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας αεροπορικών εισιτηρίων.
6.- Ποσό € 301,00 υπέρ της Παπαδοπούλου Αθηνά & Σία Ο.Ε. για την αντιμετώπιση
της δαπάνης προμήθειας γλυκών.
7.- Ποσό € 159,14 υπέρ της Αικατερίνης Δέλλιου για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας λουλουδιών.
8.- Ποσό € 595,00 υπέρ του Κων/νου Καρκασλή για την αντιμετώπιση της δαπάνης
ηχητικής εγκατάστασης.
9.- Ποσό € 250,00 υπέρ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης
Δήμου Βέροιας για την αντιμετώπιση της δαπάνης ενοικίασης της αίθουσας ………..

10.- Ποσό € 386,00 υπέρ του Αντωνίου Μακαρωνά για την αντιμετώπιση της
δαπάνης παράθεσης γεύματος.
11.- Ποσό € 119,00 υπέρ του Αντωνίου Μότσιου για την αντιμετώπιση της δαπάνης
βιντεοσκόπησης εκδήλωσης.
12.- Ποσό € 304,00 υπέρ του Συμεών Τσανασίδη για την αντιμετώπιση της δαπάνης
παράθεσης γεύματος.
13.- Ποσό € 80,00. υπέρ της Φωτεινή Παπαοικονόμου & Σία Α.Ε. για την
αντιμετώπιση της δαπάνης διανυκτέρευσης.
14.- Ποσό € 1.000,00 υπέρ του Φωτίου Διαλεκτόπουλου για την αντιμετώπιση της
δαπάνης παράθεσης γεύματος.
15.- Ποσό € 169,93 υπέρ της Αναστασίας συζ. Εμμανουήλ Χριστοδούλου για την
αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας δώρων.
Β) Εγκρίνει τη διάθεση συνολικού ποσού € 4.571,00 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 € 480,00 υπέρ της L.C.C. MON. E.Π.Ε. για την αντιμετώπιση της δαπάνης
διανυκτερεύσεων.
2.- Ποσό € 400,00 υπέρ της Ε. Παπαοικονόμου & Σία Ο.Ε. για την αντιμετώπιση της
δαπάνης διανυκτερεύσεων.
3.- Ποσό € 1.620,00 υπέρ της Κ. Ζαρκάδας Α.Ε. για την αντιμετώπιση της δαπάνης
διανυκτερεύσεων.
4.- Ποσό € 2.071,00 υπέρ του Δανιήλ Φιλιππίδη για την αντιμετώπιση της δαπάνης
μίσθωσης λεωφορείου.
Τα σχετικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των παραπάνω δικαιούχων.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 798 / 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 4/1/2010
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

