ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 32/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 832/2009
Περίληψη
Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων
σχέσεων.
Σήμερα 28 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 23-12-2009 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 19 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Ι. Ακριβόπουλος
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
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Γ.

Aπόντες
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Κάκαρης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Σοφιανίδης
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

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
Απών 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. 812/2009 απόφασης
προσήλθε η κα Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 828/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 828/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Μ. Τρανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 23-12-2009 εισηγητικό σημείωμα της
Δημάρχου, που έχει ως εξής:
O Δήμος Βέροιας με την
α) 133/2009 απόφασή του ενέκρινε τη συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό
Φιλαθλητικό Όμιλο Ράχης αποκριάτικων εκδηλώσεων 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 προμηθευτήκαμε γλυκίσματα από το ζαχαροπλαστείο
ΑΦΟΙ ΠΑΓΟΥΡΑ ΟΕ έναντι του ποσού των € 250,00 και αναμνηστικές πλακέτες για
τους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις συλλόγους από την ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ
ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΟΥ συζ. ΔΗΜ. έναντι του ποσού των € 250,01
β) 184/2009 απόφασή του ενέκρινε τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον ΜΑΣ
«Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ» εκδηλώσεων ψηφίζοντας τις σχετικές πιστώσεις σε βάρος του Κ.Α.
00 / 6434-001 ΄΄ Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΄΄ του προϋπολογισμού του
Δήμου τρέχοντος έτους ύψους € 3.000,00. Για τις ανάγκες της παραπάνω εκδήλωσης
προμηθευτήκαμε διάφορα είδη (τσάντες με ρόδες, σετ ραπτικής, μπρελόκ, στικ
γραφείου, θήκες κρασιού) από την ΕΛ. ΜΠΑΣΔΑ & ΣΙΑ ΟΕ έναντι του ποσού των €
1.527,25
γ) 318/2009 απόφασή του ενέκρινε τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το Κέντρο
Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ημαθίας και την Δνση Βθμιας
Εκπαίδευσης της 3ης συνάντησης εκπαιδευτικών ψηφίζοντας 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 Μπάνερ από τον ΓΕΩΡΓΙΟ Λ. ΤΑΚΗ
έναντι του ποσού των € 562,87 και παρατέθηκε γεύμα είκοσι ατόμων στο εστιατόριο
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ έναντι του ποσού των € 436,00
δ) 424/2009 ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δια
βίου μάθησης Leonardo da Vinci. Για τις ανάγκες δημοσιοποίησης του προγράμματος
και πρόσκλησης νέων για συμμετοχή τυπώθηκαν ενημερωτικά δίπτυχα και αφίσες
από τον ΕΥΑΓΓΕΛΟ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ έναντι του ποσού των € 332,01
ε) 444/2009 απόφασή του ενέκρινε τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον
Ποδηλατικό Περιβαλλοντικό Σύλλογο Βέροιας ψηφίζοντας τις σχετικές πιστώσεις σε
βάρος του Κ.Α. 00 / 6434-001 ΄΄ Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΄΄ του
προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους ύψους € 500,00 . Για τις ανάγκες της
παραπάνω εκδήλωσης προμηθευτήκαμε γλυκίσματα από το ζαχαροπλαστείο ΑΦΟΙ
ΠΑΓΟΥΡΑ ΟΕ έναντι του ποσού των € 500,00
στ) 545/2009 απόφασή του ενέκρινε ομόφωνα το τετραήμερο Πρόγραμμα
Εορτασμού της Επετείου Απελευθέρωσης της Βέροιας. Στο πλαίσιο των παραπάνω
εκδηλώσεων εντασσόταν και ο 2ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνίας οι ανάγκες
φωτογράφισης του οποίου καλύφθηκαν από τον ΘΕΟΔΩΡΟ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ έναντι του
ποσού των € 500,00
ζ) 551/2009 απόφασή του ενέκρινε τη συνδιοργάνωση με το Ινστιτούτο
Φυλλοβόλων Δένδρων του 24ου συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της επιστήμης
των Οπωροκηπευτικών ψηφίζοντας 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, προσκλήσεις και Μπάνερ από τον ΓΕΩΡΓΙΟ Λ. ΤΑΚΗ έναντι
του ποσού των € 999,60
η) 553/09 απόφασή του, ενέκρινε τη συνδιοργάνωση 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
τυπώθηκαν Μπάνερ από τον ΓΕΩΡΓΙΟ Λ. ΤΑΚΗ έναντι του ποσού των € 392,70
θ) 554/2009 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 . Για
τις ανάγκες της παραπάνω συνδιοργάνωσης προμηθευτήκαμε γλυκίσματα από το
ζαχαροπλαστείο ΑΦΟΙ ΠΑΓΟΥΡΑ ΟΕ έναντι του ποσού των € 190,00
ι) 647/2009 απόφασή του, ενέκρινε τη διοργάνωση εκδήλωσης υποδοχής της
Ολυμπιακής Φλόγας των χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων στο Βανκούβερ
ψηφίζοντας τις σχετικές πιστώσεις σε βάρος του Κ.Α. 00 / 6434-001 ΄΄ Λοιπές
δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΄΄ του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους. Η
παραπάνω εκδήλωση καλύφθηκε φωτογραφικά από τον ΘΕΟΔΩΡΟ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ
έναντι του ποσού των € 476,00 και ηχητικά από τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Ν.
ΚΑΡΚΑΣΛΗ έναντι του ποσού των € 1.904,00
ια) 648/2009 απόφασή του, ενέκρινε τη συνδιοργάνωση με τον Πανημαθιακό
Αθλητικό Σύλλογο Καράτε Πανελληνίων τελικών αγώνων ψηφίζοντας τις σχετικές
πιστώσεις σε βάρος του Κ.Α. 00 / 6434-001 ΄΄ Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΄΄
του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους ύψους € 650,00. Για τις ανάγκες της
παραπάνω εκδήλωσης τυπώθηκαν αφίσες και Μπάνερ από τον ΓΕΩΡΓΙΟ Λ. ΤΑΚΗ
έναντι του ποσού των € 649,74
ιβ) 660/2009 απόφασή του, ενέκρινε τη διοργάνωση εκδήλωσης για την εέπτειο
της 17ης Νοεμβρίου ψηφίζοντας τις σχετικές πιστώσεις σε βάρος του Κ.Α. 00 / 6434001 ΄΄ Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΄΄ του προϋπολογισμού του Δήμου
τρέχοντος έτους, ενώ έγιναν ταυτόχρονα και τα εγκαίνια του νέου Ηρώου πεσόντων
της πόλης στην πλατεία Ωρολογίου. Για τις ανάγκες της παραπάνω εκδήλωσης
προμηθευτήκαμε στεφάνια δάφνινα και άνθη από το κατάστημα της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Β. ΔΕΛΛΙΟΥ έναντι του ποσού των € 218,00 ενώ η μουσική εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παραπάνω επετείου στην πλατεία Δημαρχείου
καλύφθηκε ηχητικά από τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Ν. ΚΑΡΚΑΣΛΗ έναντι του ποσού
των € 1.904,00
ιγ) την 739/2009 απόφασή του, ενέκρινε την απονομή του Μεταλλίου τιμής και
ευποιίας της πόλης των Βεριαίων στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και
Πάσης Ελλάδος ψηφίζοντας και τις σχετικές πιστώσεις σε βάρος του Κ.Α. 00 / 6434001 ΄΄ Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΄΄ του προϋπολογισμού του Δήμου
τρέχοντος έτους. Για το σκοπό αυτό προμηθευτήκαμε το παραπάνω μετάλλιο από το
κατάστημα της ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΟΥ συζ. ΔΗΜ. έναντι του ποσού
των € 23,80 ενώ προμηθευτήκαμε και κορνίζες για τα αναμνηστικά δώρα
(φωτογραφία βήματος Απ. Παύλου) που προσφέρθηκαν στον Αρχιεπίσκοπο και
στους Ιεράρχες των ξένων εκκλησιών από το κατάστημα της ΔΟΜΝΑΣ Σ.
ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ έναντι του ποσού των € 329,80. Επίσης προμηθευτήκαμε άνθη από το
κατάστημα του ΚΩΝ/ΝΟΥ Α. ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗ έναντι του ποσού των € 15,00 και
γλυκίσματα από το αρτοποιείο του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Φ. ΕΥΘΥΜΟΓΛΟΥ έναντι του
ποσού των € 162,85

Επίσης ο Δήμος Βέροιας
1. συμμετείχε στις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου στην πόλη και στα Δημοτικά
διαμερίσματα και για το σκοπό αυτό προμηθευτήκαμε στεφάνια δάφνινα και
άνθη από το κατάστημα ΑΡΓΥΡΗΣ Δ. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ έναντι του ποσού των €
408,75
2. διοργάνωσε εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα των Μουσείων (18-5-09)
και η εκδήλωση καλύφθηκε ηχητικά από τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Ν.
ΚΑΡΚΑΣΛΗ έναντι του ποσού των € 476,00
3. συμμετείχε στις εκδηλώσεις για την Εθνική Αντίσταση και την Ημέρα
Ενόπλων Δυνάμεων και για το σκοπό αυτό προμηθευτήκαμε στεφάνια και
λουλούδια από τον ΙΩΑΝΝΗ Α. ΚΟΥΚΟΥΛΙΟ έναντι του ποσού των €
245,25
4. φιλοξένησε την Υφυπουργό Παιδείας και τη συνοδεία της κατά την επίσκεψη
της στην πόλη μας στο ξενοδοχείο της Φ. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΑΕ
έναντι του ποσού των 80,00
5. προσέφερε είκοσι εννέα (29) γεύματα το διάστημα 1/09 – 4/09 στην
δωρήτρια του Δήμου Κορνηλία Καραναστάση Κούσιου στο εστιατόριο του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ έναντι του συνολικού ποσού των € 389,01
6. προσέφερε ανθοδέσμη στον Στρατηγό διοικητή ΒΣΣ από το κατάστημα του
ΚΩΝ/ΝΟΥ Α. ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗ έναντι του ποσού των € 20,00
7. προμηθευτήκαμε για τις ανάγκες του γραφείου Δημοσίων σχέσεων του εν
όψει των εορτών των Χριστουγέννων γλυκίσματα από το ζαχαροπλαστείο
ΤΣΙΑΡΑ ΣΕΡΕΜΕΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ έναντι του ποσού των € 115,32
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 μηδενικό σημερινό υπόλοιπο .
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει
συνολικό ποσό € 13.367,96 σε βάρος του Κ.Α. 00/6434.001 ΄΄ Λοιπές δαπάνες
Δημοσίων Σχέσεων ΄΄ για να διατεθεί αντίστοιχα ως εξής:

ΑΦΟΙ Δ. ΠΑΓΟΥΡΑ ΟΕ
ΔΕΛΛΙΟΥ Β. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΟΜΝΑ Σ. ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ
ΕΛ. ΜΠΑΣΔΑ & ΣΙΑ ΟΕ
ΕΥΘΥΜΟΓΛΟΥ Φ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ Δ. ΑΡΓΥΡΗΣ
ΚΑΡΚΑΣΛΗΣ Ν.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ συζ ΔΗΜ.
ΤΑΚΗΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ Α ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΣΙΑΡΑ ΣΕΡΕΜΕΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΑΕ
ΣΥΝΟΛΟ

940,00
218,00
329,80
1.527,25
162,85
976,00
408,75
4.284,00
245,25
825,01
332,01
273,81
2.604,91
35,00
115,32
80,00
13.357,96

Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 23-12-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Τις αριθ. 133, 184, 318, 424, 444, 545, 551, 553, 554, 647, 648, 660, 739/2009
αποφάσεις του.
3.- Ότι ο Δήμος συμμετείχε στις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου και σε αυτές για την
Εθνική Αντίσταση και την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, διοργάνωσε εκδήλωση
για την Παγκόσμια Ημέρα των Μουσείων, φιλοξένησε την Υφυπουργό Παιδείας και
τη συνοδεία της, προσέφερε γεύματα στη δωρήτρια του Δήμου Κορνηλία
Καραναστάση-Κούσιου και ανθοδέσμη στον Στρατηγό Διοικητή του Β΄Σ.Σ. ενώ
προμηθεύτηκε γλυκίσματα για τις ανάγκες του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων.
3.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2009 και στον ΚΑ 00/6434 «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 € 13.357,96 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 € 940,00 υπέρ της Αφοί Δ. Παγούρα Ο.Ε. για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας κερασμάτων.
2.- Ποσό € 218,00 υπέρ της Αικατερίνης Β. Δέλλιου για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας δάφνινων στεφανιών, λουλουδιών.
3.- Ποσό € 329,80 υπέρ της Δόμνας Σ. Κουρτίδου για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας κορνιζών.
4.- Ποσό € 1.527,25 υπέρ της Ελ. Μπάσδα & Σία Ο.Ε. για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας ειδών δώρων.
5.- Ποσό € 162,85 υπέρ του Χαράλαμπου Φ. Ευθύμογλου για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας κερασμάτων.

6.- Ποσό € 976,00 υπέρ του Θεόδωρου Θεοδωρίδη για την αντιμετώπιση της
δαπάνης φωτογραφικής κάλυψης εκδηλώσεων.
7.- Ποσό € 408,75 υπέρ του Αργυρίου Δ. Καλαϊτζή για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας δάφνινων στεφανιών, λουλουδιών.
8.- Ποσό € 4.284,00 υπέρ του Κων/νου Ν. Καρκασλή για την αντιμετώπιση της
δαπάνης ηχητικών εγκαταστάσεων.
9.- Ποσό € 245,25 υπέρ του Ιωάννη Κουκούλιου για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας στεφανιών, λουλουδιών.
10.- Ποσό € 825,01 υπέρ του Νικολάου Α. Οικονόμου για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας γευμάτων.
11.- Ποσό € 332,01 υπέρ του Ευάγγελου Γ. Οικονόμου για την αντιμετώπιση της
δαπάνης εκτύπωσης ενημερωτικών φυλλαδίων, αφισών.
12.- Ποσό € 273,81 υπέρ της Μαλαματένιας Πετρομελίδου συζ. Δημητρίου για την
αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας αναμνηστικών πλακετών, μεταλλίου.
13.- Ποσό € 2.604,91 υπέρ του Γεωργίου Λ. Τάκη για την αντιμετώπιση της δαπάνης
εκτύπωσης προσκλήσεων, αφισών, μπάνερ.
14.- Ποσό € 35,00 υπέρ του Κων/νου Α. Τσαβδαρίδη για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας λουλουδιών.
15.- Ποσό € 115,32 υπέρ της Χρυσάνθης Τσιάρα-Σερεμέτα για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας κερασμάτων.
16.- Ποσό € 80,00 υπέρ της Φωτεινή Παπαοικονόμου για την αντιμετώπιση της
δαπάνης διαμονής.
Τα σχετικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των παραπάνω δικαιούχων.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 832/ 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.
Α.
Ν.
Ν.
Κ.
Μ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 18-1-2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Ι.
Μ.
Μ.
Ε.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Ακριβόπουλος
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

