ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 16/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 478/2010
Περίληψη
Ψήφιση πιστώσεων για
δαπανών δημοσίων σχέσεων.

εξόφληση

Σήμερα 5 Ιουλίου του έτους 2010 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 1-7-2010 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 23 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή

22. Ε.
23. Γ.

Γουναράς
Ορφανίδης

Σ.
Ν.
Ε.
Ι.

Aπόντες
Μηλιόπουλος
Τσιαμήτρος
Σοφιανίδης
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
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθε ο κ. Μ. Τρανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Παπαστεργίου, Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 441/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Α. Παπαστεργίου.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 442/2010 απόφασης
προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.
Ακριβόπουλος, Α. Τσιάρας.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 443/2010 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Γ. Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 451/2010 απόφασης
προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 457/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 459/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 461/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 479/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Γ. Κάκαρης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 22-6-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
O Δήμος Βέροιας
α) με την 82/2010 απόφασή του, ενέκρινε τη συνδιοργάνωση του Δήμου
Βέροιας με τον Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλανθρωπικής εκδήλωσης 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 συνδιοργάνωσης προμηθευτήκαμε επιτραπέζια κατασκευή με
λουλούδια από το κατάστημα ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΛΕΞ. ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗ έναντι του ποσού
των € 30,00
β) με την 83/2010 απόφασή του, ενέκρινε τη συνδιοργάνωση του Δήμου
Βέροιας με τον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ «Η ΝΤΟΛΙΑΝΗ»
εκδήλωσης την καθαρά Δευτέρα ψηφίζοντας τις σχετικές πιστώσεις σε βάρος του
Κ.Α. 00 / 6434-001 ΄΄ Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΄΄ του προϋπολογισμού του
Δήμου τρέχοντος έτους ύψους € 820,00. Για τις ανάγκες της παραπάνω
συνδιοργάνωσης προμηθευτήκαμε κρασιά από το κατάστημα ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΙΚ.
ΚΟΙΜΤΖΙΔΗ έναντι του ποσού των € 133,00 και διάφορα νηστίσιμα εδέσματα από
το κατάστημα ΥΙΟΙ ΜΙΧ. ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑ ΟΕ έναντι του ποσού των € 554,82. Η
παραπάνω εκδήλωση αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας και τα παραπάνω τρόφιμα και
ποτά μοιράσθηκαν σε άπορους κατοίκους του χωριού και στο γηροκομείο Βέροιας
όπως με δηλώνει με Υπεύθυνη Δήλωση ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Στέργιος
Μούρνος.
γ) με την 136/2010 απόφασή του, ενέκρινε τη συνδιοργάνωση του Δήμου
Βέροιας με το Παράρτημα Ημαθίας της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών του 2ου
Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου για τις ψηφιακές και διαδικτυακές εφαρμογές
στην Εκπαίδευση εγκρίνοντας τις σχετικές πιστώσεις σε βάρος του Κ.Α. 00 / 6434001 ΄΄ Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΄΄ του προϋπολογισμού του Δήμου
τρέχοντος έτους ύψους € 500,00 . Για τις ανάγκες της παραπάνω συνδιοργάνωσης
παρατέθηκε μπουφές με καφέ, αναψυκτικά και διάφορα γλυκίσματα από την
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΑΕ έναντι του ποσού των € 499,84
δ) με την 140/2010 απόφασή του, ενέκρινε τη συνδιοργάνωση του Δήμου
Βέροιας με τον ΠΑΝΗΜΑΘΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΡΑΤΕ του
Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ανδρών – Γυναικών 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 συνδιοργάνωσης παρατέθηκε γεύμα σε αθλητές και προπονητές των
ξένων αποστολών στην πόλη μας στο κατάστημα ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
έναντι του ποσού των € 724,20
ε) με την 204/2010 απόφασή του, ενέκρινε τη διοργάνωση εκδηλώσεων για
την αναβίωση του λαϊκού εθίμου «χελιδονίσματα» στο πλαίσιο δράσεων του Δήμου
μας για το περιβάλλον και ειδικότερα μαθητικής εκδήλωσης σε συνεργασία με την
Διεύθυνση Αθμιας εκπαίδευσης καθώς επίσης και δενδροφυτεύσεις εγκρίνοντας και
τις σχετικές δαπάνες σε βάρος του Κ.Α. 00 / 6434-001 ΄΄ Λοιπές δαπάνες δημοσίων
σχέσεων ΄΄ του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους. Για τις ανάγκες των

παραπάνω εκδηλώσεων προμηθευτήκαμε χυμούς από το κατάστημα ΜΠΙΖΕΤΑΣ Γ.
& Δ. ΟΕ έναντι του συνολικού ποσού των € 189,19 τυπώθηκαν έντυπα τρίπτυχα και
μουσαμάδες όλα με το ίδιο θέμα από τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ Λ. ΤΑΚΗ έναντι του ποσού
των € 847,00 ενώ οι εκδηλώσεις καλύφθηκαν ηχητικά από τον ΚΩΝ/ΝΟ Ν.
ΚΑΡΚΑΣΛΗ έναντι του ποσού των € 968,00
στ) με την 257/2010 απόφασή του, ενέκρινε και ανακήρυξε επίτιμη Δημότισα
του Δήμου Βέροιας την πρόεδρο της Διεθνούς Ενωσης Πληροφορικής και ιδρυτικό
στέλεχος της επιστήμης του Διαδικτύου Dame Wendy Hall εγκρίνοντας και τις
σχετικές πιστώσεις σε βάρος του Κ.Α. 00 / 6433 ΄΄ Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά
δώρα και έξοδα φιλοξενίας διαφόρων προσώπων ΄΄ του προϋπολογισμού του Δήμου
τρέχοντος έτους. Για τις ανάγκες της παραπάνω συνδιοργάνωσης προμηθευτήκαμε
δύο επιτραπέζιες κατασκευές με λουλούδια από το κατάστημα ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΛΕΞ.
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗ έναντι του ποσού των € 50,00 , αναμνηστικό δώρο και χάραξη από το
κατάστημα ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΟΥ χας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έναντι του
ποσού των € 93,00 παρατέθηκε μπουφές με καφέ, αναψυκτικά και γλυκίσματα από
την ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΑΕ έναντι του ποσού των € 290,40 ενώ
η όλη εκδήλωση βιντεοσκοπήθηκε από τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ Α. ΧΑΡΑΤΖΙΔΗ έναντι του
ποσού των € 423,50 και καλύφθηκε φωτογραφικά από το κ. ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ Π
ΒΑΣΙΛΕΙΟ έναντι του ποσού των € 245,03
ζ) με την 277/2010 απόφασή του, ενέκρινε την ανάληψη υπό την αιγίδα του
Επιστημονικού Συνεδρίου που διοργανώθηκε από το Κέντρο Επιμόρφωσης της
Ελληνικής Αστυνομίας και την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας εγκρίνοντας και την
κάλυψη σχετικών πιστώσεων σε βάρος του Κ.Α. 00 / 6441 ΄΄ Συμμετοχές σε συνέδρια
συναντήσεις και διαλέξεις ΄΄ του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους ύψους
€ 5.000,00 . Για τις ανάγκες της παραπάνω διοργάνωσης φιλοξενήθηκαν σύνεδροι
στα ξενοδοχεία «Βίλλα Ελιά» της Ε. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ έναντι του
ποσού των € 750,00 , « Μακεδονία» της ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΖΑΡΚΑΔΑΣ Α.Ε. έναντι του
ποσού των € 720,00 , παρατέθηκε γεύμα στο
Αιγές Μέλαθρον της Φ.
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΑΕ έναντι του ποσού των € 3.250,00 ενώ ναυλώθηκε
τουριστικό λεωφορείο για την μεταφορά των συνέδρων στην Βεργίνα και γενικότερα
για τις μεταφορές τους εντός Βέροιας (από και προς το χώρο του Συνεδρίου από τον
χώρο διαμονής ) από το γραφείο τουρισμού του κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Ι. ΣΥΝΑΧΕΙΡΗ
έναντι του ποσού των € 242,00
η) με την 278/2010 απόφασή του, ενέκρινε τη συνδιοργάνωση του Δήμου
Βέροιας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
και το Δημοτικό Ιατρείο Βέροιας εκδήλωσης στη Βέροια εγκρίνοντας 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 σχεδιάσθηκε αφίσα και baner από τον
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ έναντι του ποσού των € 968,00 και τυπώθηκαν
πέντε banners από τον ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟ ΑΛΚ. ΝΙΚΟΛΑΟ έναντι του ποσού των €
513,04 .
θ) με την 280/2010 απόφασή του, ενέκρινε τη συνδιοργάνωση του Δήμου
Βέροιας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λαζοχωρίου « Η ΑΘΗΝΑ» πολιτιστικής
εκδήλωσης στο πλαίσιο εορτασμού του Αγ. Γεωργίου ψηφίζοντας τις σχετικές

πιστώσεις σε βάρος του Κ.Α. 00 / 6434-001 ΄΄ Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΄΄
του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους ύψους € 750,00 . Για τις ανάγκες
της παραπάνω συνδιοργάνωσης, αλλά και άλλων συνδιοργανώσεων του λοιπού από
τον Δήμο, προμηθευτήκαμε πλαστικές καρέκλες και τραπέζια από το κατάστημα
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ έναντι του ποσού των € 723,58
ι) με την 315/2010 απόφασή του, ενέκρινε τη συνδιοργάνωση του Δήμου
Βέροιας με την ΕΥΞΕΙΝΟ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ εκδηλώσεων μνήμης της Γενοκτονίας
των Ελλήνων του Πόντου εγκρίνοντας τις σχετικές πιστώσεις σε βάρος του Κ.Α. 00 /
6434-001 ΄΄ Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΄΄ του προϋπολογισμού του Δήμου
τρέχοντος έτους ύψους € 1.200,00 . Για τις ανάγκες της παραπάνω συνδιοργάνωσης
τυπώθηκαν φειγ βολάν από την ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ έναντι του
ποσού των € 1.185,80
ια) με την 742/2009 απόφασή του ενέκρινε την έκδοση κουπονιών αφισών και
αυτοκόλλητων σημάτων για τη δράση «Κουπόνι Ζωής» εγκρίνοντας τις σχετικές
πιστώσεις σε βάρος του Κ.Α. 00 / 6733 ΄΄ Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε
άπορους δημότες ΄΄ του προϋπολογισμού του Δήμου και για το σκοπό αυτό
τυπώθηκαν κουπόνια αφίσες και αυτοκόλλητα σήματα από το ΕΥΑΓΓΕΛΟ Γ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ έναντι του ποσού των € 892,98
Επίσης ο Δήμος Βέροιας
Α) Ανέλαβε το στολισμό της εξέδρας κατά τον Αγιασμό των υδάτων στη
Βέροια και για το σκοπό αυτό προμηθευτήκαμε Γιρλάντες με σημαίες πάνινες από το
κατάστημα ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΖΑΡΚΑΔΑ έναντι του ποσού των € 642,60
Β) Διοργάνωσε εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου στη πόλη και στα Δημοτικά
διαμερίσματα. Για το σκοπό αυτό προμηθευτήκαμε γλυκά και κεράσματα από το
κατάστημα ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΑΕ (Δ Δ Τριποτάμου) έναντι
του ποσού των € 83,71και από το κατάστημα ΓΙΑΤΖΗ ΧΡ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ( ΔΔ Αγ.
Βαρβάρας και Άμμου) έναντι του ποσού των € 501,05 δάφνινα στεφάνια και
λουλούδια από το κατάστημα ΔΕΛΛΙΟΥ Β. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΔΔ Γεωργιανών) έναντι
του ποσού των € 108,90 και από το κατάστημα ΑΡΓΥΡΗΣ Δ. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ (ΔΔ
Κουμαριάς, Τριποτάμου, Αγ. Βαρβάρας, Αμμου, Ασωμάτων και Ράχης) έναντι του
ποσού των € 467,50 ενώ δόθηκαν για καθάρισμα οι μοκέτες της εξέδρας της
παρέλασης στο ταπητοκαθαριστήριο του ΚΟΤΣΥΦΑΣΙ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έναντι του
ποσού των € 411,22 και των χαλιών του Δημαρχείου στο ταπητοκαθαριστήριο του
ΡΟΔΟΛΦΟΥ Ι. ΛΑΖΑΡΙΔΗ έναντι του ποσού των € 223,85
Γ) Οργάνωσε την παρουσίαση της μελέτης Αστικής ανάπλασης του Δήμου
Βέροιας στο Δημοτικό Συμβούλιο και για το σκοπό αυτό φιλοξενήσαμε την
μελετητική ομάδα και την υπεύθυνη της κα Τζημοπούλου Μαρία καθηγήτρια ΑΠΘ
στο ξενοδοχείο Βίλλα Ελιά της Ε. ΠΑΠΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ έναντι του ποσού
των € 166,00
Δ) Συμμετείχε

στον εορτασμό της επετείου για την Ημέρα της Εθνικής Αντίστασης
και των Εθνικών αγώνων κατά του Φασισμού και Ναζισμού και για το σκοπό αυτό
προμηθευτήκαμε άνθη και δάφνινα στεφάνια από το κατάστημα ΔΕΛΛΙΟΥ Β.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ έναντι του ποσού των € 154,00


στον εορτασμό της επετείου της γενοκτονίας του ποντιακού
Ελληνισμού και για το σκοπό αυτό προμηθευτήκαμε άνθη και δάφνινα στεφάνια από
το κατάστημα ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ έναντι του ποσού των € 99,99
Ε) κατέθεσε στεφάνι στην κηδεία του τέως Δημοτικού Συμβούλου κ. Δημ.
Κασαμπαλή από το κατάστημα του ΚΩΝ/ΝΟΥ Α. ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗ έναντι του ποσού
των € 50,00 ενώ τίμησε τους διακριθέντες αθλητές και αθλήτριες των Α.Σ.
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και ΦΙΛΙΠΠΟΥ με ανθοδέσμες που προμηθευτήκαμε από το
κατάστημα της ΔΕΛΛΙΟΥ Β. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ έναντι του ποσού των € 448,80
ΣΤ) Διοργάνωσε εκστρατεία ενημέρωσης για την προστασία του
περιβάλλοντος και την οδική συμπεριφορά οδηγών και πολιτών με παιδιά
Δημοτικών Σχολείων που διένειμαν φυλλάδια με το γενικό τίτλο «εκΚΛΗΣΗ» που
τυπώθηκαν από τον ΕΥΑΓΓΕΛΟ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ έναντι του ποσού των € 181,50
Ζ) παρέθεσε γεύμα και δείπνο στη δωρήτρια του Δήμου κ. Κορνηλία
Καραναστάση στο εστιατόριο του κ. ΦΩΤΗ Κ. ΔΙΑΛΕΚΤΟΠΟΥΛΟΥ έναντι του
ποσού των € 50,00 ενώ προμηθεύτηκε ενδεικτική πινακίδα για την υιοθεσία χώρου
δενδροφύτευσης από τα παιδιά του 1ου ολοήμερου Νηπιαγωγείου Βέροιας από το
κατάστημα της ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΟΥ χας ΔΗΜ. έναντι του ποσού
των € 42,35.
Η) για τις ανάγκες του γραφείου Δημ. Σχέσεων τυπώθηκαν αυτοκόλητα με το
λογότυπο του Δήμου για μετάλλια και έπαθλα από τον κ. ΦΩΤΗ Α. ΑΡΓΥΡΙΟΥ
έναντι του ποσού των € 302,50 και επικολλήσαμε την φωτογραφία της Βέροιας σε
χαρτί μακέτας στο κατάστημα της ΔΟΜΝΑΣ ΣΤ. ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ έναντι του ποσού
των € 120,00
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 2010 και
Α) στον Κ.Α. 00/6434.001 ΄΄ Λοιπές δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων ΄΄ υπάρχει
γραμμένη σχετική πίστωση ύψους € 40.000,00 με σημερινό υπόλοιπο € 23.600,00
Β) στον Κ.Α. 00/6441 ΄΄ Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις ΄΄
υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση ύψους € 5.000,00 με σημερινό υπόλοιπο €
5.000,00

Γ) 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
Δ) στον Κ.Α. 00 / 6733 ΄΄ Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους
δημότες ΄΄ υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση ύψους € 20.000,00 με σημερινό
υπόλοιπο € 18.929,00
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο
Α) να ψηφίσει συνολικό ποσό € 11.390,44 σε βάρος του Κ.Α. 00/6434.001 ΄΄
Λοιπές δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων ΄΄ για να διατεθεί αντίστοιχα ως εξής:
ΑΡΓΥΡΗΣ Δ ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ

467,50

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡ. ΦΩΤΙΟΣ

302,50

ΓΙΑΤΖΗ ΧΡ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ

501,05

ΔΕΛΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

711,70

ΔΟΜΝΑ Σ. ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ

120,00

Ε. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ

166,00

ΖΑΡΚΑΔΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ

642,60

ΚΑΡΚΑΣΛΗΣ Ν ΚΩΝ/ΝΟΣ

968,00

ΚΟΤΣΥΦΑΣ ΙΩΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΙΖΕΤΑΣ Γ & Δ ΟΕ

411,22
723,58
1.185,80
513,04
189,19

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

181,50

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

724,20

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

968,00

ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ Χα ΔΗΜ

42,35

ΡΟΔΟΛΦΟΣ Ι ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

223,85

ΤΑΚΗΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

847,00

ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ Α ΚΩΝ/ΝΟΣ

179,99

ΥΙΟΙ ΜΙΧ ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑ ΟΕ

554,82

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΑΕ

583,55

ΦΩΤΗΣ Κ. ΔΙΑΛΕΚΤΟΠΟΥΛΟΣ

50,00

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΙΚ ΚΟΪΜΤΖΙΔΗΣ

133,00

ΣΥΝΟΛΟ

11.390,44

Β) να ψηφίσει συνολικό ποσό € 4.962,00 σε βάρος του Κ.Α. 00 / 6441 ΄΄
Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις ΄΄ για να διατεθεί αντίστοιχα
ως εξής:

Ε. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ

750,00

ΚΩΝ/ΝΟΣ Α ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΑΕ

720,00

ΣΥΝΑΧΕΙΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

242,00

Φ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΑΕ

3.250,00

ΣΥΝΟΛΟ

4.962,00

Γ) να ψηφίσει συνολικό ποσό € 1.101,93 σε βάρος του Κ.Α. 00 / 6433 ΄΄
Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας διαφόρων
προσώπων ΄΄ για να διατεθεί αντίστοιχα ως εξής:
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ Π ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ Χα
ΔΗΜ
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ Α ΚΩΝ/ΝΟΣ

245,03
93,00
50,00

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΑΕ

290,40

ΧΑΡΑΤΖΙΔΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

423,50

ΣΥΝΟΛΟ

1.101,93

Δ) να ψηφίσει συνολικό ποσό € 892,98 σε βάρος του Κ.Α. 00 / 6733 ΄΄
Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες ΄΄ για να διατεθεί
αντίστοιχα ως εξής:
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

892,98

ΣΥΝΟΛΟ

892,98

Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 15-9-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Τις αριθ. 742/2009, 82,83,136,140,204,257,277,278,280,315,352/2010 αποφάσεις
του.
3.- Ότι ο Δήμος προέβη στον στολισμό της εξέδρας για τον Αγιασμό των Υδάτων,
διοργάνωσε εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, οργάνωσε την
παρουσίαση της μελέτης Αστικής Ανάπλασης, συμμετείχε στον εορτασμό της
επετείου για την Ημέρα Εθνικής Αντίστασης και των Εθνικών Αγώνων κατά του
Φασισμού και Ναζισμού, στις εκδηλώσεις της επετείου Γενοκτονίας του Ποντιακού
Ελληνισμού, κατέθεσε στεφάνι στην κηδεία του τέως δημοτικού συμβούλου Δ.
Κασαμπαλή, τίμησε τους διακριθέντες αθλητές και αθλήτριες των Αθλητικών
Συλλόγων Καλλιθέας και Φιλίππου, διοργάνωσε εκστρατεία ενημέρωσης για την
προστασία του Περιβάλλοντος και την Οδική Συμπεριφορά οδηγών και πολιτών,
παρέθεσε γεύμα και δείπνο στη δωρήτρια του Δήμου Κορνηλία Καραναστάση,
προμηθεύτηκε ενδεικτική πινακίδα για την υιοθεσία χώρου δενδροφύτευσης και

αυτοκόλλητα με το λογότυπο του Δήμου για τις ανάγκες του Γρ. Δημοσίων Σχέσεων
του Δήμου.
4.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2010 και στους ΚΑ 00/6434 «Λοιπές
δαπάνες δημοσίων σχέσεων» 00/6441 «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και
διαλέξεις», 00/6433 «Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας
διαφόρων προσώπων» και 00/6733 «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους
δημότες» υπάρχουν γραμμένες οι σχετικές πιστώσεις.
5.- Ότι σκόπιμο είναι να εγκριθούν οι παραπάνω δαπάνες.
6.- Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη διάθεση συνολικού ποσού € 11.390,44 σε βάρος της πίστωσης
με ΚΑ 00/6434 «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» του προϋπολογισμού του
Δήμου έτους 2010 για την εξόφληση των παρακάτω λογ/σμών:
1. Ποσό € 467,50 υπέρ του Αργυρίου Καλαϊτζή για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας λουλουδιών, στεφανιών.
2.- Ποσό € 302,50 υπέρ του Φωτίου Αργυρίου για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας αυτοκόλλητων λογότυπων του Δήμου για μετάλλια και έπαθλα.
3.- Ποσό € 501,05 υπέρ της Βασιλικής Γιατζή για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας πλαστικών ποτηριών, ποτών, κερασμάτων.
4.- Ποσό € 711,70 υπέρ της Αικατερίνης Δέλλιου για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας λουλουδιών, δάφνινων στεφανιών.
5.- Ποσό € 120,00 υπέρ της Δόμνας Κουρτίδου για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας φωτογραφίας ειδικής επεξεργασίας.
6.- Ποσό € 166,00 υπέρ Ε. Παπαοικονόμου & Σία Ο.Ε. για την αντιμετώπιση της
δαπάνης διανυκτερεύσεων.
7.- Ποσό € 642,60 υπέρ του Ιωάννη Ζαρκάδα για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας σημαιών.
8.- Ποσό € 968,00 υπέρ του Κων/νου Καρκασλή για την αντιμετώπιση της δαπάνης
ηχητικής εγκατάστασης.
9.- Ποσό € 411,22 υπέρ του Παναγιώτη Κότσυφα για την αντιμετώπιση της δαπάνης
καθαρισμού των μοκετών της εξέδρας επισήμων των παρελάσεων.
10.- Ποσό € 723,58 υπέρ του Βασιλείου Κρομμύδα για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας πλαστικών τταπεζοκαθισμάτων.
11.- Ποσό € 1.185,80 υπέρ της Κυριάκος Γρηγοριάδης & Σία Ο.Ε. για την
αντιμετώπιση της δαπάνης εκτύπωσης φέιγ βολάν.
12.- Ποσό € 513,04 υπέρ του Νικολάου Μεταξόπουλου για την αντιμετώπιση της
δαπάνης εκτύπωσης banner.
13.- Ποσό € 189,19 υπέρ της Μπιζέτας Γ. & Δ. Ο.Ε. για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας χυμών.
14.- Ποσό € 181,50 υπέρ του Ευάγγελου Οικονόμου για την αντιμετώπιση της
δαπάνης εκτύπωσης φυλλαδίων.
15.- Ποσό € 724,20 υπέρ του Περικλή Παπαγιάννη για την αντιμετώπιση της
δαπάνης παράθεσης γεύματος.
16.- Ποσό € 968,00 υπέρ του Δημητρίου Παπάζογλου για την αντιμετώπιση της
δαπάνης σχεδιασμού αφίσας και banner.
17.- Ποσό € 42,35 υπέρ της Μαλαματένιας χας Δημ. Πετρομελίδη για την
αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας πινακίδας.
18.- Ποσό € 223,85 υπέρ του Ροδόλφου Λαζαρίδη για την αντιμετώπιση της δαπάνης
καθαρισμού χαλιών Δημαρχείου.

19.- Ποσό € 847,00 υπέρ του Γεωργίου Τάκη για την αντιμετώπιση της δαπάνης
εκτύπωσης τριπτύχων και μουσαμάδων.
20.- Ποσό € 179,99 υπέρ του Κωνσταντίνου Τσαβδαρίδη για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας λουλουδιών, δάφνινων στεφανιών.
21.- Ποσό € 553,82 υπέρ της Υιοί Μιχ. Πατσιαβούρα Ο.Ε. για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας νηστίσιμων εδεσμάτων.
22.- Ποσό € 583,55 υπέρ της Φωτεινή Παπαοικονόμου & Σία Α.Ε. για την
αντιμετώπιση της δαπάνης παράθεσης μπουφέ και προμήθειας κερασμάτων.
23.- Ποσό € 50,00 υπέρ του Φωτίου Διαλεκτόπουλου για την αντιμετώπιση της
δαπάνης παράθεσης γεύματος και δείπνου.
24.- Ποσό € 133,00 υπέρ του Ευστάθιου Κοϊμτζίδη για την αντιμετώπιση δαπάνης
προμήθειας ποτών.
Β) Εγκρίνει τη διάθεση συνολικού ποσού € 4.962,00 σε βάρος της πίστωσης
με ΚΑ 00/6441 «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» του
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2010 για την εξόφληση των παρακάτω λογ/σμών:
1.- Ποσό € 750,00 υπέρ της Ε. Παπαοικονόμου & Σία Ο.Ε. για την αντιμετώπιση της
δαπάνης διανυκτερεύσεων.
2.- Ποσό € 720,00 υπέρ της Κων/νος Ζαρκάδας Α.Ε. για την αντιμετώπιση της
δαπάνης διανυκτερεύσεων.
3.- Ποσό € 242,00 υπέρ του Παρασκευά Συναχείρη για την αντιμετώπιση της
δαπάνης μεταφορών.
4.- Ποσό € 3.250,00 υπέρ της Φ. Παπαοικονόμου & Σία Α.Ε. για την αντιμετώπιση
της παράθεσης γεύματος.
Γ) Εγκρίνει τη διάθεση συνολικού ποσού € 1.101,93 σε βάρος της πίστωσης
με ΚΑ 00/6433 «Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας
διαφόρων προσώπων» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2010 για την εξόφληση
των παρακάτω λογ/σμών:
1.- Ποσό € 245,03 υπέρ του Βασιλείου Κουκουτσή για την αντιμετώπιση της δαπάνης
φωτογραφικής κάλυψης εκδήλωσης.
2.- Ποσό € 93,00 υπέρ της Μαλαματένιας χας Δημ. Πετρομελίδη για την
αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας χάραξης & αναμνηστικού δώρου.
3.- Ποσό € 50,00 υπέρ του Κων/νου Τσαβδαρίδη για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας λουλουδιών.
4.- Ποσό € 290,40 υπέρ της Φωτεινή Παπαοικονόμου & Σία Α.Ε. για την
αντιμετώπιση της δαπάνης παράθεσης μπουφέ.
5.- Ποσό € 423,50 υπέρ του Γεωργίου Χαρατζίδη για την αντιμετώπιση της δαπάνης
βιντεοσκόπησης εκδήλωσης.
Δ) Εγκρίνει τη διάθεση ποσού € 892,98 σε βάρος της πίστωσης με ΚΑ
00/6733 «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» του
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2010 για να διατεθεί στον Ευάγγελο Οικονόμου
για την αντιμετώπιση της δαπάνης εκτύπωσης κουπονιών, αφισών, αυτοκόλλητων
σημάτων κυτίων.
Τα σχετικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των παραπάνω δικαιούχων.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 478 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Κ.
Μ.
Γ.

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

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 5- 8 -2010
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

Παύλος Παυλίδης

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Ι.
Μ.
Μ.
Ε.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Ορφανίδης

