ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 26/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 756/2010
Περίληψη
Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων
σχέσεων.
Σήμερα 29 Νοεμβρίου 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 25-11-2010 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 ο αναπληρωτής Δημάρχου Ν.
Μαυροκεφαλίδης 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. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Ν.
Μ.
Χ.
Σ.
Ι.
Ε.

Aπόντες
Τσιαμήτρος
Τρανίδης
Γεωργιάδης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης

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
αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Καλαϊτζίδης, Σ. Διαμαντής.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 729/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 730/2010 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Α. Παπαστεργίου, Γ.
Κάκαρης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 738/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 739/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Γ. Κάκαρης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 741/2010 απόφασης
αποχώρησε η κα Μ. Τσιαμήτρου.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 742/2010 απόφασης
προσήλθε η κα Μ. Τσιαμήτρου.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 746/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 747/2010 απόφασης
αποχώρησε ο σύμβουλος Α. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 26-11-2010 εισηγητικό σημείωμα της
Δημάρχου, που έχει ως εξής:
Α) O Δήμος Βέροιας
α) με την 529/2010 απόφασή του, ενέκρινε τη συνδιοργάνωση του Δήμου
Βέροιας με το Τμήμα Οικονομικών Σπουδών του πανεπιστημίου Μακεδονίαςς,
Επιστημονικού Συνεδρίου του Ευρωπαικού Τμήματος του Διεθνούς Οργανισμού για
την μελέτη των συνόρων «Association for Borderland Studies (ABS)» που
πραγματοποιήθηκε στη Βέροια στις 23-25/09/2010 καθορίζοντας το ποσό
συμμετοχής του για την κάλυψη μέρους των εξόδων του παραπάνω συνεδρίου μέχρι
του ποσού των € 1.500,00 εις βάρος του Κ.Α. 00/6434.001 «Λοιπές δαπάνες
Δημοσίων Σχέσεων» του προϋπολογισμού του Δήμου τρ. Έτους. Για τις ανάγκες της
παραπάνω εκδήλωσης παρατέθηκε καφές και αναψυκτικό στα διαλείματα του
συνεδρίου που παρακολούθησαν 180 άτομα περίπου, στο κυλικείο της Στέγης
Γραμμάτων και Τεχνών της κ. ΑΔΑΜΙΔΟΥ Α. ΑΝΝΑΣ έναντι του ποσού των €
1.200,00 ενώ ξεναγήθηκαν στο Μουσείο της Βεργίνας από τον Ξεναγό
ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ Φ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ έναντι του ποσού των € 108,85 .
β) με την 562/2010 απόφασή του ενέκρινε την έκδοση ψηφίσματος για τον
θάνατο της Μεγάλης Δωρήτριας του Δήμου Κορνηλίας Καραναστάση και μεταξύ
άλλων την κατάθεση στεφάνου στη σορό της εκλιπούσας και να γίνει η κηδεία της
δημοτική δαπάνη. Ετσι πραγματοποιήθηκε το 40νθήμερο μνημόσυνο από Γραφείο
Τελετών ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΣΤ. ΙΩΑΝΝΗ έναντι του ποσού των € 122,10 .
γ) με την 698/2010 απόφασή του ενέκρινε το πρόγραμμα εορτασμού της
Επετείου Απελευθέρωσης της Βέροιας από τους Τούρκους εγκρίνοντας και τις
σχετικές δαπάνες.
Για το σκοπό αυτό και με βάσει το παραπάνω εγκριθέν πρόγραμμα
1. έγινε η παρουσίαση εικαστικής παρέμβασης στον υπόγειο αρχαιολογικό χώρο
της οικοδομής Βελτσίδη (τμήμα της Ρωμαϊκής οδού της Βέροιας), επί της οδού
Μητροπόλεως, τον σχεδιασμό την μελέτη και την υλοποίηση της παραπάνω
παρέμβασης είχε η ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ έναντι του
ποσού των € 3.690,00 ενώ για την ίδια εκδήλωση φιλοξενήθηκε η καλλιτέχνης από 13/10/2010 για το στήσιμο της στο ξενοδοχείο της Ε. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ
ΟΕ έναντι του ποσού των € 132,00 , προμηθευτήκαμε ηλεκτρολογικό υλικό από τον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟ
&
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ
ΣΥΝ/ΣΜΟ
ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. έναντι του συνολικού ποσού των €
158,08 και τυπώθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια από τον ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟ έναντι του ποσού των € 92,25 .
2. Έγινε η καθιερωμένη παρέλαση και κατάθεση στεφάνων στη Βέροια και για
το σκοπό αυτό προμηθευτήκαμε στεφάνια δάφνινα και λουλούδια από το κατάστημα
ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ έναντι του ποσού των €328,56 , προσφέρθηκε καφές
και αναψυκτικό μετά το πέρας της παρέλασης από την Δήμαρχο στο Δημαρχείο από
το κυλικείο της ΓΑΛΕΤΑ ΜΑΡΙΑΣ του ΗΛΙΑ έναντι του ποσού των € 333,00 ,
επισκευάσθηκε η εξέδρα της παρέλασης με υλικά που προμηθευτήκαμε από το
κατάστημα ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Σ. ΧΡΗΣΤΟΣ έναντι του ποσού των € 141,92ενώ η

παρέλαση καλύφθηκε ηχητικά από τον ΖΟΡΜΠΑ Α. ΑΝΤΩΝΙΟ έναντι του ποσού
των € 1.968,00
3. Έγιναν τα εγκαίνια της έκθεσης της μελέτης αστικών αναπλάσεων του Δήμου
Βέροιας. Τα σχέδια της μελέτης τυπώθηκαν ψηφιακά σε αυτοκόλλητα από την
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ έναντι του ποσού των € 1.308,72 .
4. Υποδεχθήκαμε τον Δήμαρχο της πόλης του UZITSE της Σερβίας στην πόλη
μας για τις εκδηλώσεις εορτασμού της επετείου απελευθέρωσής της αλλά και για την
υπογραφή του Υπομνήματος Κατανόησης και συνεργασίας μεταξύ των δύο
αδελφοποιημένων πόλεων σύμφωνα με την 651/2010 απόφαση του ΔΣ Βέροιας ,
επικεφαλής τριμελούς επίσημης αντιπροσωπείας και αντιπροσωπείας εξήντα (60)
πολιτών της Uzitse που παραβρέθηκαν στην υπογραφή του Πρωτοκόλλου . Για το
σκοπό αυτό η επίσημη αντιπροσωπεία φιλοξενήθηκε από 15-17/10/2010 στο
ξενοδοχείο «Μακεδονία» της ΖΑΡΚΑΔΑΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΕ έναντι του ποσού των €
363,80 , της προσφέρθηκε ελαφρύ γεύμα στις 15/10 στο ξενοδοχείο «Αιγές» της Φ.
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΑΕ έναντι του ποσού των € 45,90 , παρατέθηκε γεύμα
το μεσημέρι της 16/10 σε όλη την αντιπροσωπεία της πόλης Uzitse στο εστιατόριο
της Ν. ΚΑΡΕΤΣΑΣ – Χ. ΛΙΤΑΣ – Α. ΠΡΕΣΙΑΣ Ο.Ε. έναντι του ποσού των € 790,00
, προμηθευτήκαμε κεράσματα από το αρτοποιείο ΕΥΘΥΜΟΓΛΟΥ Φ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ έναντι του ποσού των € 87,05 και ανθοδέσμη από το ανθοπωλείο
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗ Α. ΚΩΝ/ΝΟΣ έναντι του ποσού των € 20,00 και επιτραπέζια
κατασκευή με λουλούδια από το ανθοπωλείο ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗ Α. ΚΩΝ/ΝΟΣ έναντι
του ποσού των € 30,00.
δ) με την 699/2010 απόφασή του ενέκρινε την απόδοση τιμητικών διακρίσεων
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Επετείου Απελευθέρωσης της Βέροιας εγκρίνοντας
και τις σχετικές δαπάνες. Για το σκοπό αυτό προμηθευτήκαμε μία (1) κασετίνα με το
«Μετάλλιο τιμής και ευποιείας της πόλης των Βεροιέων» και δέκα (10) κασετίνες με
το «Μετάλλιο της πόλης των Βεροιέων » από το κατάστημα της ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΟΥ
ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑΣ χας ΔΗΜ. Έναντι του ποσού των € 299,48 και τυπώθηκαν 293
έπαινοι και αποσπάσματα της παραπάνω απόφασης από τον ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟ έναντι του ποσού των € 288,12.
Β) Επίσης ο Δήμος Βέροιας
1. διοργάνωσε εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου στην πόλη και στα Δημοτικά
διαμερίσματα και για το σκοπό αυτό προμηθευτήκαμε δάφνινα στεφάνια (Δ.Δ.
Γεωργιανών, Ταγαροχωρίου) από το κατάστημα της ΔΕΛΛΙΟΥ Β. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
έναντι του ποσού των € 166,50, για τα Δ.Δ. Καστανιάς, Κουμαριάς, Σελίου, Ράχης,
Τριποτάμου και Αγ. Βαρβάρας από το κατάστημα ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ Δ. ΑΡΓΥΡΙΟΣ
έναντι του ποσού των € 388,50 , προμηθευτήκαμε επίσης κεράσματα από το
κατάστημα του Ι. & Ν. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ για το Δ.Δ. Ράχης έναντι του ποσού των €
77,70 , για το Δ.Δ. Κουμαριάς έναντι του ποσού των € 249,75 και για το Δ.Δ.
Τριποτάμου από το κατάστημα ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ & ΣΙΑ ΑΕ έναντι
του ποσού των € 83,98.
2. Διοργάνωσε μια πρώτη συνάντηση ενημέρωσης των Δημάρχων και των
Υπηρεσιών των τριών Καλλικρατικών Δήμων στις 26/11/2010 από τους υπευθύνους
μελετητές της ΕΕΤΑΑ και του ΙΤΑ κ. Δ. Καλουδιότη και Μ. Σκολαρίκο. Για το

σκοπό αυτό προμηθευτήκαμε αεροπορικά εισιτήρια από το Γραφείο Γενικού
Τουρισμού ΑΦΟΙ ΤΣΕΑ ΟΕ έναντι του ποσού των € 660,00 ενώ παρατέθηκε γεύμα
σε έξη συνολικά άτομα στο εστιατόριο του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ
έναντι του ποσού των € 96,80 .
3. Διοργάνωσε τη θεμελίωση της «Γέφυρας Αφων Κούσιου» και για το σκοπό αυτό
προμηθευτήκαμε
διάφορα
γλυκά
και
αλμυρά
από
το
κατάστημα
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ & ΣΙΑ ΑΕ έναντι του ποσού των € 666,00 και
καλύφθηκε ηχητικά η εκδήλωση από τον ΚΑΡΚΑΣΛΗΣ Ν ΚΩΝ/ΝΟΣ έναντι του
ποσού των € 861,00 .
4.Συμμετείχε στις εκδηλώσεις για την επέτειο της 17ης Νοέμβρη και για το σκοπό
αυτό προμηθευτήκαμε δάφνινα στεφάνια από το κατάστημα της ΔΕΛΛΙΟΥ Β.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ έναντι του ποσού των € 222,00.
5. Συμμετείχε στις εκδηλώσεις για την επέτειο της Μικρασιατικής καταστροφής και
για το σκοπό αυτό προμηθευτήκαμε δάφνινα στεφάνια και λουλούδια από το
κατάστημα ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ Α. ΚΩΝ/ΝΟΣ έναντι του ποσού των € 100,00 και στην
εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια του σχετικού μνημείου στην Πατρίδα καταθέτοντας
δάφνινο στεφάνι από το κατάστημα ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ Α. ΚΩΝ/ΝΟΣ έναντι του ποσού
των € 25,00.
6.Συμμετείχε στις εκδηλώσεις για την εορτή των Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνικής
Αντίστασης και για το σκοπό αυτό προμηθευτήκαμε δάφνινα στεφάνια από το
κατάστημα ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ έναντι του συνολικού ποσού των €
222,00.
7. Παρέθεσε γεύμα σε δέκα άτομα (καθηγητές Μεταπτυχιακού προγράμματος στην
επιστήμη του Διαδικτύου που συνόδευσαν η Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και
ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης) στο κατάστημα του
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ έναντι του ποσού των € 323,60.
8. Κατατέθηκε στεφάνι στη σωρό της δωρήτρια του Δήμου Βούλας Χατζήκου και
του Γιαννουλάκη από το κατάστημα ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ Α. ΚΩΝ/ΝΟΣ έναντι του
συνολικού ποσού των € 120,00.
9. Για τις ανάγκες του γραφείου Δημοσίων σχέσεων και των Δημοτικών
διαμερισμάτων προμηθευτήκαμε σημαίες και ύφασμα για την εξέδρα της παρέλασης
από το κατάστημα ΖΑΡΚΑΔΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ έναντι του ποσού των € 442,80.
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. 00/6433 ΄΄ Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα
φιλοξενίας διαφόρων προσώπων ΄΄ υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση ύψους €
5.000,00 με σημερινό υπόλοιπο € 3.898,00,00.
Β) στον Κ.Α. 00/6434.001 ΄΄ Λοιπές δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων ΄΄ υπάρχει
γραμμένη σχετική πίστωση ύψους € 40.000,00 με σημερινό υπόλοιπο € 7.770,00.
Γ) στον Κ.Α. 00/6443 ΄΄ Δαπάνες δεξιώσεων Εθνικών και Τοπικών εορτών ΄΄
υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση ύψους € 10.000,00 με σημερινό υπόλοιπο €
10.000,00.
Δ) στον Κ.Α. 00/6444 ΄΄ Εξοδα αδελφοποιήσεων ΄΄ υπάρχει γραμμένη σχετική
πίστωση ύψους € 5.000,00 με σημερινό υπόλοιπο € 5.000,00.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο
Α) να ψηφίσει συνολικό ποσό € 587,79 σε βάρος του Κ.Α. 00/6433 ΄΄ Τιμητικές
διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας διαφόρων προσώπων ΄΄ για
να διατεθεί αντίστοιχα ως εξής:
ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΟΥ χα ΔΗΜ.

299,48

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

288,31

ΣΥΝΟΛΟ

587,79

Β) να ψηφίσει συνολικό ποσό € 4,505,35 σε βάρος του Κ.Α. 00/6434.001 ΄΄ Λοιπές
δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων ΄΄ για να διατεθεί αντίστοιχα ως εξής:
ΑΔΑΜΙΔΟΥ Α. ΑΝΝΑ

1.200,00

ΑΦΟΙ ΤΣΕΑ ΟΕ

660,00

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣ

122,10

ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

108,85

ΚΑΡΚΑΣΛΗΣ Ν ΚΩΝ/ΝΟΣ

861,00

ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

222,00

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

420,40

ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞ ΚΩΝ/ΝΟΣ

245,00

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΑΕ

666,00

ΣΥΝΟΛΟ

4.505,35

Γ) να ψηφίσει συνολικό ποσό € 9.783,76 σε βάρος του Κ.Α. 00/6443 ΄΄ Δαπάνες
δεξιώσεων Εθνικών και Τοπικών εορτών ΄΄ για να διατεθεί αντίστοιχα ως εξής:

ΓΑΛΕΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ

333,00

ΔΕΛΛΙΟΥ Β. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

388,50

ΖΑΡΚΑΔΑΣ Γ ΙΩΑΝΝΗΣ

442,80

ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΓΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

1.968,00

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ι. & Ν. ΟΕ

327,45

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Σ. ΧΡΗΣΤΟΣ

141,92

ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

388,50

ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Δ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

1.308,72

ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

328,56

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

92,25

ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε & ΣΙΑ ΟΕ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Ν ΗΜΑΘΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ & ΣΙΑ ΑΕ

132,00
158,08
83,98

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

3.690,00

ΣΥΝΟΛΟ

9.783,76

Δ) να ψηφίσει συνολικό ποσό € 1.336,75 σε βάρος του Κ.Α. 00/6444 ΄΄ Έξοδα
αδελφοποιήσεων ΄΄ για να διατεθεί αντίστοιχα ως εξής:
ΕΥΘΥΜΟΓΛΟΥ Φ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

87,05

ΖΑΡΚΑΔΑΣ Γ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΕ

363,80

ΚΑΡΕΤΣΑΣ Ν - ΛΙΤΑΣ Χ - ΠΡΕΣΙΑΣ Α ΟΕ

790,00

ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Φ & ΣΙΑ ΑΕ

45,90

ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞ ΚΩΝ/ΝΟΣ

50,00

ΣΥΝΟΛΟ

1.336,75

Πρόεδρος: Το θέμα εισάγεται ως αναφερόμενο σε κατεπείγουσα έκτακτη
ανάγκη που δεν μπορούσε να προβλεφθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
6 του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) αφού οι δαπάνες είναι πρόσφατες και
επείγει η οικονομική τακτοποίησή τους. Συμφωνείτε για το κατεπείγον και
απρόβλεπτο του θέματος;
Σύμβουλοι: Ναι.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 26-11-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Τις αριθ. 529, 562, 698, 699/2010 αποφάσεις του.
3.- Ότι ο Δήμος διοργάνωσε εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου, συνάντηση
ενημέρωσης Δημάρχων και υπηρεσιών των συνενωμένων Καλλικρατικών Δήμων, τη
θεμελίωση της Γέφυρας Αφών Κούσιου, την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου
στις 17 Νοεμβρίου, τις εκδηλώσεις επετείου της Μικρασιατικής Καταστροφής, της

εορτής των Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνικής Αντίστασης, ενώ παρέθεσε γεύμα σε
καθηγητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη της
δωρήτριας του Δήμου Βούλας Χατζίκου και του Ευθυμίου Γιαννουλάκη και για τις
ανάγκες του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων προμηθεύτηκε σημαίες και ύφασμα για
την εξέδρα της παρέλασης.
4.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2010 και στους ΚΑ 00/6434 «Λοιπές
δαπάνες δημοσίων σχέσεων», 00/6433 «Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και
έξοδα φιλοξενίας διαφόρων προσώπων», 00/6443 «Δαπάνες δεξιώσεων Εθνικών και
Τοπικών Εορτών» και 00/6444 «Εξοδα αδελφοποιήσεων» υπάρχουν γραμμένες οι
σχετικές πιστώσεις.
5.- Ότι σκόπιμο είναι να εγκριθούν οι παραπάνω δαπάνες.
6.- Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 93 καθώς και αυτές της παρ. 3 του άρθρου
158 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παραπάνω θέματος, ως
αναφερόμενο σε έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης.
Β) Εγκρίνει τη διάθεση συνολικού ποσού € 587,79 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 λογαριασμών:
1. Ποσό € 299,48 υπέρ της Μαλαματένιας χας Δημητρίου Πετρομελίδη για την
αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας μεταλλίων.
2.- Ποσό € 288,31 υπέρ του Ευάγγελου Οικονόμου για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας επαίνων.
Γ) Εγκρίνει τη διάθεση συνολικού ποσού € 4.505,35 σε βάρος της πίστωσης
με ΚΑ 00/6434 «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» του προϋπολογισμού του
Δήμου έτους 2010 για την εξόφληση των παρακάτω λογαριασμών:
1.- Ποσό € 1.200,00 υπέρ της Άννας Αδαμίδου για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας καφέδων, αναψυκτικών.
2.- Ποσό € 660,00 υπέρ της Αφοί Τσέα Ο.Ε. για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας αεροπορικών εισιτηρίων.
3.- Ποσό € 122,10 υπέρ του Ιωάννη Γεωργιάδη για την αντιμετώπιση της δαπάνης
μνημοσύνου.
4.- Ποσό € 108,85 υπέρ του Δημητρίου Κακαγιάννη για την αντιμετώπιση της
δαπάνης ξενάγησης.
5.- Ποσό € 861,00 υπέρ του Κων/νου Καρκασλή για την αντιμετώπιση της δαπάνης
ηχητικής εγκατάστασης.
6.- Ποσό € 222,00 υπέρ του Ιωάννη Κουκούλιου για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας δάφνινων στεφανιών.
7.- Ποσό € 420,40 υπέρ του Κυριάκου Παπαδόπουλου για την αντιμετώπιση της
δαπάνης παράθεσης γεύματος.
8.- Ποσό € 245,00 υπέρ του Κων/νου Τσαβδαρίδη για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας δάφνινων στεφανιών, λουδουδιών.
9.- Ποσό € 666,00 υπέρ της Φωτεινή Παπαοικονόμου & Σία Α.Ε. για την
αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας κερασμάτων.
Δ) Εγκρίνει τη διάθεση συνολικού ποσού € 9.783,76 σε βάρος της πίστωσης
με ΚΑ 00/6443 «Δαπάνες δεξιώσεων Εθνικών και Τοπικών Εορτών» του

προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2010 για την εξόφληση των παρακάτω
λογαριασμών:
1.- Ποσό € 333,00 υπέρ της Μαρίας Γαλέτα για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας καφέδων αναψυκτικών.
2.- Ποσό € 388,50 υπέρ της Αικατερίνης Δέλλιου για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας δάφνινων στεφανιών.
3.- Ποσό € 442,80 υπέρ του Ιωάννη Ζαρκάδα για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας σημαιών, υφάσματος.
4.- Ποσό € 1.968,00 υπέρ του Αντωνίου Ζορμπά για την αντιμετώπιση της δαπάνης
ηχητικής εγκατάστασης.
5.- Ποσό € 327,45 υπέρ της Θεοδωρίδης Ι. & Ν. Ο.Ε. για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας κερασμάτων.
6.- Ποσό € 141,92 υπέρ του Χρήστου Ιωαννίδη για την αντιμετώπιση της δαπάνης
μνημοσύνου.
7.- Ποσό € 388,50 υπέρ του Αργυρίου Καλαϊτζή για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας στεφανιών.
8.- Ποσό € 1.308,72 υπέρ του Ευαγγελίας Κολιοπούλου για την αντιμετώπιση της
δαπάνης ψηφιακής εκτύπωσης.
9.- Ποσό € 328,56 υπέρ του Ιωάννη Κουκούλιου για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας δάφνινων στεφανιών, λουλουδιών.
10.- Ποσό € 92,25 υπέρ του Ευάγγελου Οικονόμου για την αντιμετώπιση της
δαπάνης εκτύπωσης ενημερωτικών φυλλαδίων.
11.- Ποσό € 132,00 υπέρ της Παπαοικονόμου Ε. & Σία Ο.Ε. για την αντιμετώπιση
της δαπάνης διανυκτέρευσης.
12.- Ποσό € 158,08 υπέρ του Προμηθευτικού & Καταναλωτικού Συνδέσμου
Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Ν. Ημαθίας ΣΥΝ.Π.Ε. για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού.
13.- Ποσό € 83,98 υπέρ της Παπαοικονόμου Φωτεινή & Σία Α.Ε. για την
αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας κερασμάτων.
14.- Ποσό € 3.690,00 υπέρ της Μαρίας-Ανδρομάχης Χατζηνικολάου για την
αντιμετώπιση της δαπάνης για τον σχεδιασμό της μελέτης και την υλοποίηση της
εικαστικής παρέμβασης σε τμήμα της Ρωμαϊκής οδού.
Ε) Εγκρίνει τη διάθεση συνολικού ποσού € 9.783,76 σε βάρος της πίστωσης
με ΚΑ 00/6444 «Εξοδα αδελφοποιήσεων»» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους
2010 για την εξόφληση των παρακάτω λογαριασμών:
1. Ποσό € 87,05 υπέρ του Χαράλαμπου Ευθύμογλου για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας κερασμάτων.
2.- Ποσό € 363,80 υπέρ της Ζαρκάδας Γ. Κων/νος Α.Ε. για την αντιμετώπιση της
δαπάνης διανυκτερεύσεων.
3.- Ποσό € 790,00 υπέρ της Καρέτσας Ν.-Λίτας Χ.-Πρέσιας Α. Ο.Ε. για την
αντιμετώπιση της δαπάνης παράθεσης γεύματος.
4.- Ποσό € 45,90 υπέρ της Παπαοικονόμου Φωτεινή & Σία Α.Ε. για την
αντιμετώπιση της δαπάνης παράθεσης ελαφρού γεύματος.
5.- Ποσό € 50,00 υπέρ του Κων/νου Τσαβδαρίδη για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας λουλουδιών.
Τα σχετικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των παραπάνω δικαιούχων.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 756 / 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.
Α.
Ν.
Κ.
Γ.

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

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 6-12-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Β.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

