ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 22/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 699/2010
Περίληψη
Έγκριση απόδοσης τιμητικών διακρίσεων & υποδοχής
προσκεκλημένων επίσημων αντιπροσωπειών αδελφών
πόλεων και κάλυψης των σχετικών δαπανών.
Σήμερα 4 Οκτωβρίου 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 30-9-2010 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 21 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης

Α.
Κ.
Χ.
Ι.
Ε.
Γ.

Aπόντες
Δελαβερίδης
Συμεωνίδης
Γεωργιάδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
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
προσήλθαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Σ. Μηλιόπουλος, Α.
Παπαστεργίου, Η. Σοφιανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 682/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ.
Τρανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 686/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ.
Παναγιωτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Παπαστεργίου, Β.
Γιαννουλάκης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 689/2010 απόφασης προσήλθε ο κ.
Α. Παπαστεργίου.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 695/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ.
Α. Παπαστεργίου.
6) Κατά τη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
αποχώρησε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 698/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Β.
Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Ν. Μωυσιάδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 699/2010 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Ν. Μωυσιάδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ.
Σκουμπόπουλος, Μ. Τρανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 27-9-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Ο Δήμος μας στο πλαίσιο του εορτασμού των Ελευθερίων της πόλης, απονέμει
κάθε χρόνο τιμητικές διακρίσεις:
Α. σε πρόσωπα, τα οποία προσέφεραν στην πόλη της Βέροιας εξαιρετικές
υπηρεσίες, σε πολίτες και φορείς που προσέφεραν υπηρεσίες στην επιστήμη, στον
πολιτισμό και τις τέχνες της πόλης μας, που με το έργο τους συνεισέφεραν στην
καταγραφή και διάσωση της ιστορίας της πόλης, των μνημείων της, του πολιτισμού
και της λαογραφίας της, που βοήθησαν στη διάσωση και προβολή της πολιτιστικής
κληρονομιάς της πόλης, των ηθών και εθίμων της, που ευεργέτησαν την πόλη, ή που
διακρίθηκαν για την κοινωνική τους δράση και προσέφεραν σημαντική συνεισφορά
σε συνανθρώπους μας.
Β. στους τρεις (3) πρώτους σε βαθμό πρόσβασης μαθητές από κάθε κατεύθυνση
ή ειδικότητα της Γ΄ τάξης των Λυκείων της πόλης μας.
Ειδικότερα, σε εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν στο πλαίσιο του εορτασμού
της 16ης Οκτωβρίου 2010, προτείνεται :
1. Την απονομή του «Μεταλλίου τιμής και Ευποιίας της πόλης των
Βεροιέων » στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας για την διεθνή
αναγνώρισή της με την κατάκτηση του διεθνούς βραβείου «Πρόσβαση στη
Μάθηση 2010» από το ίδρυμα Bill & Melinta Gates, ως επιτυχές πρότυπο
Βιβλιοθήκης στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
2. Την απονομή του «μεταλλίου της πόλης των Βεροιέων »
α) στο Αδελφάτο του Γηροκομείου Βέροιας για το σημαντικότατο
κοινωνικό έργο και την εξαίρετη δράση που επιτελεί στο τομέα της
περίθαλψης ατόμων τρίτης ηλικίας .
β) στη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Κυριών Βέροιας για το σημαντικότατο
κοινωνικό έργο και την εξαίρετη δράση της στο τομέα της σίτισης απόρων
Δημοτών .
γ) στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Βέροιας Ημαθίας « Αγιος Παρθένιος» για
την εξαίρετη δράση του σε θέματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της
κοινής γνώμης και ψυχοκοινωνικής στήριξης των μελών και των οικογενειών
τους.
δ) στον Σύλλογο Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» για την στήριξη που
παρέχει στην κακοποιημένη γυναίκα και το παιδί της αλλά και την ευρύτερη
κοινωνική του δράση στον τομέα της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της
κοινής γνώμης και της πρόληψης κοινωνικών προβλημάτων.
ε) στην Πρωτοβουλία για το παιδί για την υποστήριξη παιδιών που
βρίσκονται σε ανάγκη και σε κίνδυνο παιδιών που βιώνουν την παραμέληση,
τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη εγκατάλειψη ή έχουν πέσει θύματα
κακοποίησης κάθε είδους, καθώς επίσης για την λειτουργία σπιτιού υποδοχής
όπου παρέχει σίτιση, εμψύχωση, μαθησιακή και ψυχολογική στήριξη,
δημιουργικές δραστηριότητες και ψυχαγωγία και για την λειτουργία Κέντρου
Αναφοράς το οποίο παρέχει συμβουλές και υποστήριξη σε παιδιά, εφήβους
και οικογένειες.

στ) στο Όμιλο Προστασίας Απόρου Παιδιού για το σημαντικότατο
κοινωνικό έργο που επιτελεί με την πολλαπλή στήριξη απόρων παιδιών από
τη βρεφική ηλικία έως 18 ετών καθώς και την παροχή βοήθειας και
συμπαράστασης στις οικογένειές τους.
ζ) στο Τοπικό Συμβούλιο Βέροιας του Συλλόγου Υποστήριξης παιδιών με
νεοπλασματικές ασθένειες «Φλόγα» για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των
οικογενειών και των παιδιών που πάσχουν από νεοπλασματικές ασθένειες
(καρκίνο), την διαμεσολάβηση σε φορείς υγείας και για ενέργειες ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης.
η) στον ιατρό Δημήτριο Αρίζο για την ευγενή δωρεά εξοπλισμού
οδοντιατρείου στο Δημοτικό Ιατρείο Βέροιας.
θ) στον ιατρό Δημήτριο Μούρνο για την ευγενή δωρεά εξοπλισμού
οφθαλμιατρείου της αειμνήστου συζύγου του ιατρού Χαρούλας Τολούδη
Μούρνου
στο Δημοτικό Ιατρείο Βέροιας .
ι) στην ιατρό Στέλλα Ρόμσου για την ευγενή δωρεά των χειρουργικών
εργαλείων του αειμνήστου συζύγου της στο Δημοτικό Ιατρείο Βέροιας.
Την απονομή «Ευφήμου Μνείας »
α) στους εθελοντές ιατρούς του Δημοτικού Ιατρείου Βέροιας

ΒΕΛΛΙΟΥ ΕΥΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΑΥΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΤΟΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΣΙΩΠΗ ΕΛΕΝΗ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΟ
ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟ
ΦΥΣΙΑΤΡΟ
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΑΜΕΑ
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΜΑΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

για την παροχή υπηρεσιών πρωταβάθμιας υγείας και ψυχοκοινωνικής
στήριξης σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (ανασφάλιστους, απόρους,
οικονομικούς μετανάστες, πολιτικούς πρόσφυγες ).
β) στους μεγάλους χορηγούς του Κοινωνικού Ταμείου Βέροιας για την αμέριστη
συμπαράστασή τους
ΑΛΜΜΕ GROWERS
Α. Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ VENUS GROWERS
Σ. ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΑΕ
ΜΠΟΥΣΜΑΛΗΣ ΑΕ
ΜΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ
"ΕΥΓΕ"

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΟΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ
ΜΥΛΟΙ Α. Θ. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Ο.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ
TEDESCO ΑΕ
Β. ΠΑΥΛΙΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ
DELTA SOLUTIONS Ι. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ Μον. ΕΠΕ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΕΕΕ
ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ
CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ
ΜΠΟΥΤΖΟΛΑ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ
ΥΙΟΙ Γ. ΓΑΛΛΙΚΑ ΟΕ
ΧΑΤΖΗΜΑΣΟΥΡΑΣ Δ & ΣΙΑ ΟΕ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΤΣΙΟΦΤΗ ΟΕ
ΚΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ &
ΠΕΡΙΧΟΡΩΝ
β) στα στελέχη του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι »
1. Ταναμπάση Πολυξένη Κοινωνική λειτουργό και
2. Παπαϊωάννου Αντωνία Νοσηλεύτρια
για τις υπηρεσίες τους στο πρόγραμμα «Κοινωνική ενσωμάτωση αθιγγάνων» την
στήριξή τους στην αντιμετώπιση κοινωνικών κρίσεων και στην κοινωνική στήριξη
οικογενειών.
γ) στην Καρατζά Δήμητρα για την συνεχή στήριξη που παρέχει στο πρόγραμμα
«Κοινωνική ενσωμάτωση αθιγγάνων» καθώς και όλα τα προγράμματα του
Δημοτικού Ιατρείου και του Κοινωνικού Ταμείου του Δήμου μας.
δ) στον Μουρατίδη Γεώργιο για την ανιδιοτελή συνεχή και αμέριστη
υποστήριξή του σε όλες τις ενέργειες του Κοινωνικού Ταμείου του Δήμου Βέροιας.
3. Η απονομή τιμητικών διακρίσεων σε Μαθητές, που διακρίθηκαν στις
εισαγωγικές εξετάσεις στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση (είτε
κατέλαβαν μια από τις πρώτες τρεις θέσεις είτε αρίστευσαν ανεξάρτητα από
την σειρά επιτυχίας και εισαγωγής στην σχολή της προτίμησής τους). Επίσης
απονομή διακρίσεων και στους Μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων της
Βέροιας, που, με τις ερμηνείες και τα έργα τους, απέσπασαν βραβεία στους
μαθητικούς καλλιτεχνικούς αγώνες του 2009-2010 της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Απονομή τιμητικών διακρίσεων στους Αθλητές μας που διακρίθηκαν σε
Πανελλήνιους, Βαλκανικούς, Μεσογειακούς, Πανευρωπαϊκούς, Παγκόσμιους
και Ολυμπιακούς αγώνες που διεξήχθηκαν από 10/2009 - 9/2010
καταλαμβάνοντας την 1η, 2η, και 3η θέση.
Επίσης στο πλαίσιο των παραπάνω εορτασμών έχει προσκαλέσει και επίσημες
αντιπροσωπείες από τις αδελφοποιημένες με τον Δήμο μας πόλεις να συμμετάσχουν
στις εκδηλώσεις που διοργανώνει με βάσει τα Υπομνήματα κατανόησης και
συνεργασίας που έχουν υπογραφεί και ισχύουν.
Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρο 158 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων» προβλέπεται ότι ΄΄ Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους

κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορούν να διατεθούν,
με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών και που
αφορούν : α) εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές
και αθλητικές εκδηλώσεις που τις 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 οποιοδήποτε 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 τρέχοντος έτους και στον
α) K.A. 00 / 6433 ΄΄ Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας
διαφόρων προσώπων ΄΄ υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση ύψους € 5.000,00 με
σημερινό υπόλοιπο € 3.898,00 .
β) K.A. 00 / 6443 ΄΄ Δαπάνες δεξιώσεων Εθνικών και Τοπικών εορτών ΄΄ υπάρχει
γραμμένη σχετική πίστωση ύψους € 10.000,00 με σημερινό υπόλοιπο € 10.000,00.
γ) K.A. 00 / 6444 ΄΄ Εξοδα αδελφοποιήσεων ΄΄ υπάρχει γραμμένη σχετική
πίστωση ύψους € 5.000,00 με σημερινό υπόλοιπο € 5.000,00 .
Ύστερα από τα πιο πάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει για την έγκριση ή μη της απονομής των παραπάνω τιμών και
διακρίσεων, ψηφίζοντας και τις σχετικές πιστώσεις που θα απαιτηθούν (μετακινήσεις,
φιλοξενίες, γεύματα, βραβεύσεις και τιμητικές διακρίσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις
κλπ. ) σε βάρος του Κ.Α. 00 / 6443 , K.A. 00 / 6433 και του K.A. 00 / 6444 του
προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 27-9-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την με αριθ. 317/2003 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός
Τιμών και Διακρίσεων Δήμου Βέροιας.
3.- Την ανάγκη απονομής τιμητικών διακρίσεων σε πρόσωπα και φορείς που
προσέφεραν στην πόλη της Βέροιας εξαιρετικές υπηρεσίες, και υποδοχής

προσκεκλημένων επίσημων αντιπροσωπειών από αδελφοποιημένες με τον
Δήμο Βέροιας πόλεις, στο πλαίσιο του εορτασμού των Ελευθερίων της πόλης.
4.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2010 και στους Κ.Α. 00/6443, 00/6433
και 00/6444 υπάρχουν γραμμένες οι σχετικές πιστώσεις.
5.- Τις προτάσεις της Δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων, όπως αυτές
αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
6.- Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 158 (παρ. 3) του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την απόδοση τιμητικών διακρίσεων σε εκδηλώσεις που θα γίνουν
στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου της απελευθέρωσης της Βέροιας της 16ης
Οκτωβρίου 2010, και ειδικότερα:

1.- Την απονομή του «Μεταλλίου τιμής και Ευποιίας της πόλης των
Βεροιέων» στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας για τη διεθνή

αναγνώρισή της με την κατάκτηση του διεθνούς βραβείου «Πρόσβαση στη
Μάθηση 2010» από το ίδρυμα Bill & Melinta Gates, ως επιτυχές πρότυπο
Βιβλιοθήκης στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
2.- Την απονομή του «Μεταλλίου της πόλης των Βεροιέων» στους
παρακάτω φορείς και πολίτες:
α) Στο Αδελφάτο του Γηροκομείου Βέροιας για το σημαντικότατο
κοινωνικό έργο και την εξαίρετη δράση που επιτελεί στο τομέα της
περίθαλψης ατόμων τρίτης ηλικίας.
β) Στη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Κυριών Βέροιας για το σημαντικότατο
κοινωνικό έργο και την εξαίρετη δράση της στο τομέα της σίτισης απόρων
δημοτών.
γ) Στον Σύλλογο Καρκινοπαθών Βέροιας Ημαθίας «Άγιος Παρθένιος»
για την εξαίρετη δράση του σε θέματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της
κοινής γνώμης και ψυχοκοινωνικής στήριξης των μελών και των οικογενειών
τους.
δ) Στον Σύλλογο Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» για την στήριξη
που παρέχει στην κακοποιημένη γυναίκα και το παιδί της αλλά και την
ευρύτερη κοινωνική του δράση στον τομέα της ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης και της πρόληψης κοινωνικών
προβλημάτων.
ε) Στον Σύλλογο «Πρωτοβουλία για το παιδί» για την υποστήριξη
παιδιών που βρίσκονται σε ανάγκη και σε κίνδυνο, παιδιών που βιώνουν την
παραμέληση, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη εγκατάλειψη ή έχουν πέσει
θύματα κακοποίησης κάθε είδους, καθώς επίσης για την λειτουργία σπιτιού
υποδοχής όπου παρέχει σίτιση, εμψύχωση, μαθησιακή και ψυχολογική
στήριξη, δημιουργικές δραστηριότητες και ψυχαγωγία και για τη λειτουργία
Κέντρου Αναφοράς το οποίο παρέχει συμβουλές και υποστήριξη σε παιδιά,
εφήβους και οικογένειες.
στ) Στον Όμιλο Προστασίας Απόρου Παιδιού για το σημαντικότατο
κοινωνικό έργο που επιτελεί με την πολλαπλή στήριξη απόρων παιδιών από τη
βρεφική ηλικία έως την ηλικία των 18 ετών καθώς και την παροχή βοήθειας
και συμπαράστασης στις οικογένειές τους.
ζ) Στο Τοπικό Συμβούλιο Βέροιας του Συλλόγου Υποστήριξης παιδιών
με νεοπλασματικές ασθένειες «Φλόγα» για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη
των οικογενειών και των παιδιών που πάσχουν από νεοπλασματικές ασθένειες
(καρκίνο), την διαμεσολάβηση σε φορείς υγείας και για ενέργειες ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης.
η) Στον ιατρό Δημήτριο Αρίζο για την ευγενή δωρεά εξοπλισμού
οδοντιατρείου στο Δημοτικό Ιατρείο Βέροιας.
θ) Στον ιατρό Δημήτριο Μούρνο για την ευγενή δωρεά εξοπλισμού
οφθαλμιατρείου της αειμνήστου συζύγου του ιατρού Χαρούλας Τολούδη
Μούρνου στο Δημοτικό Ιατρείο Βέροιας
ι) Στην ιατρό Στέλλα Ρόμσου για την ευγενή δωρεά των χειρουργικών
εργαλείων του αειμνήστου συζύγου της στο Δημοτικό Ιατρείο Βέροιας.
2.- Την απονομή «Ευφήμου Μνείας»

α) Στους παρακάτω εθελοντές ιατρούς του Δημοτικού Ιατρείου Βέροιας
ΕΥΗ ΒΕΛΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΠΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ
ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΤΙΚΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΜΑΖΑΡΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΠΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΣΙΩΠΗ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΟ
ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟ
ΦΥΣΙΑΤΡΟ
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΑΜΕΑ
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΜΑΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

για την παροχή υπηρεσιών πρωταβάθμιας υγείας και ψυχοκοινωνικής
στήριξης σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (ανασφάλιστους, απόρους,
οικονομικούς μετανάστες, πολιτικούς πρόσφυγες )
β) Στους παρακάτω μεγάλους χορηγούς του Κοινωνικού Ταμείου
Βέροιας για την αμέριστη συμπαράστασή τους
ΑΛΜΜΕ GROWERS
Α. Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ VENUS GROWERS
Σ. ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΑΕ
ΜΠΟΥΣΜΑΛΗΣ ΑΕ
ΜΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ "ΕΥΓΕ"
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΟΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ
ΜΥΛΟΙ Α. Θ. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Ο.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ
TEDESCO ΑΕ
Β. ΠΑΥΛΙΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ
DELTA SOLUTIONS Ι. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ Μον. ΕΠΕ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΕΕΕ
ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ
CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ
ΜΠΟΥΤΖΟΛΑ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ
ΥΙΟΙ Γ. ΓΑΛΛΙΚΑ ΟΕ
ΧΑΤΖΗΜΑΣΟΥΡΑΣ Δ & ΣΙΑ ΟΕ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΤΣΙΟΦΤΗ ΟΕ
ΚΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ & ΠΕΡΙΧΟΡΩΝ

γ) Στα παρακάτω στελέχη του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι »
1.- Πολυξένη Ταναμπάση, Κοινωνική λειτουργό και
2.- Αντωνία Παπαϊωάννου, Νοσηλεύτρια
για τις υπηρεσίες τους στο πρόγραμμα «Κοινωνική ενσωμάτωση
αθιγγάνων» την στήριξή τους στην αντιμετώπιση κοινωνικών κρίσεων και
στην κοινωνική στήριξη οικογενειών.
δ) Στην Δήμητρα Καρατζά για την συνεχή στήριξη που παρέχει στο
πρόγραμμα «Κοινωνική ενσωμάτωση αθιγγάνων»
καθώς και όλα τα
προγράμματα του Δημοτικού Ιατρείου και του Κοινωνικού Ταμείου του Δήμου
μας.
ε) Στον Γεώργιο Μουρατίδη για την ανιδιοτελή συνεχή και αμέριστη
υποστήριξή του σε όλες τις ενέργειες του Κοινωνικού Ταμείου του Δήμου
Βέροιας.
στ) Στον πολιτικό μηχανικό Ιωάννη Κώτελη, ο οποίος συνέταξε και παρουσίασε
αφιλοκερδώς Αρχιτεκτονική Μελέτη ανάπλασης κεντρικής πλατείας-χώρου
αναψυχής-παιδικής χαράς-parking του Τ.Δ. Κ. Βερμίου.
ζ) Στους πολιτικούς μηχανικούς Τρύφωνα Θωμαϊδη και Γιώργο Ουρσουζίδη, οι
οποίοι συνέταξαν αφιλοκερδώς στατικές μελέτες για το Δήμο Βέροιας.
η) Στον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Ημαθίας και τα μέλη της μελετητικής ομάδας
του Συλλόγου, που αφιλοκερδώς μελέτησαν και παρουσίασαν πρόταση διαμόρφωσης
της Πλατείας Πλατάνων του Δήμου Βέροιας.
ΚΙΚΗ ΚΗΡΥΤΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΩΜΑ ΛΑΚΚΑ
ΚΙΚΗ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΤΣΚΑΝΗ
ΤΙΝΑ ΜΙΝΑΡΕΤΖΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝΑ
ΑΡΧ. ΤΟΠΙΟΥ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ

3.- Την απονομή τιμητικών διακρίσεων σε Μαθητές, που διακρίθηκαν
στις εισαγωγικές εξετάσεις στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση (είτε
κατέλαβαν μια από τις πρώτες τρεις θέσεις είτε αρίστευσαν ανεξάρτητα από
την σειρά επιτυχίας και εισαγωγής στην σχολή της προτίμησής τους). Επίσης
την απονομή διακρίσεων και στους Μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων της
Βέροιας, που, με τις ερμηνείες και τα έργα τους, απέσπασαν βραβεία στους
μαθητικούς καλλιτεχνικούς αγώνες του 2009-2010 της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.
4.- Την απονομή τιμητικών διακρίσεων στους Αθλητές μας που
διακρίθηκαν
σε
Πανελλήνιους,
Βαλκανικούς,
Μεσογειακούς,
Πανευρωπαϊκούς, Παγκόσμιους και Ολυμπιακούς αγώνες που διεξήχθηκαν
από 10/2009 - 9/2010 καταλαμβάνοντας την 1η, 2η, και 3η θέση.
5.- Την υποδοχή των προσκεκλημένων επίσημων αντιπροσωπειών από
τις αδελφοποιημένες με τον Δήμο Βέροιας πόλεις, να συμμετάσχουν στις
εκδηλώσεις που διοργανώνει, με βάση τα Υπομνήματα κατανόησης και
συνεργασίας που έχουν υπογραφεί και ισχύουν.
Β) Εγκρίνει την κάλυψη των δαπανών που θ’ απαιτηθούν για τον παραπάνω
σκοπό.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 699 / 2010
.............................................................................................……….................................

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.
Ν.
Ν.
Μ.
Γ.

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

Σ.
Η.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Σοφιανίδης

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 12-11-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Β.
Σ.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.

Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης

