ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 9/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 285/2010
Περίληψη
Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων
σχέσεων.
Σήμερα 19 Απριλίου 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 15-4-2010 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 26 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
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Γ. Ορφανίδης

Ι.

Aπόντες
Καλαϊτζίδης

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. Μ. Τρανίδης, Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης. Γ.
Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 257/2010 απόφασης αποχώρησαν οι
κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Γ. Κάκαρης, Β. Γιαννουλάκης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ.258/2010 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Γ. Κάκαρης, Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι
κ.κ. Ε. Σοφιανίδης, Γ. Ορφανίδης, Η. Σοφιανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 259/2010 απόφασης αποχώρησαν οι
κ.κ. Σ. Μηλιόπουλος, Α. Δελαβερίδης, Ι. Ακριβόπουλος, Σ.
Διαμαντής.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 267/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ.
Π. Τσαπαρόπουλος.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 273/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ.
Α. Παπαστεργίου.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 282/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.
Παπαστεργίου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 7-4-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
O Δήμος Βέροιας
α) με την 1/2010 απόφασή του, ενέκρινε τη συνδιοργάνωση του Δήμου
Βέροιας με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας τέλεση
μνημόσυνου στη μνήμη των αποβιωσάντων εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της εορτής
των Τριών Ιεραρχών ψηφίζοντας τις σχετικές πιστώσεις σε βάρος του Κ.Α. 00 / 6434001 ΄΄ Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΄΄ του προϋπολογισμού του Δήμου
τρέχοντος έτους ύψους € 600,00 . Για τις ανάγκες της παραπάνω συνδιοργάνωσης
παρατέθηκε μπουφές με κόλυβα, γλυκίσματα καφέ και αναψυκτικά από το Catering
του ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ Δ ΓΕΩΡΓΙΟΥ έναντι του ποσού των € 545,00
β) 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 τυπώθηκαν αφίσες από τον κ.
ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟ Α. ΝΙΚΟΛΑΟ έναντι του ποσού των € 238,00 , δύο banner από
τον κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Γ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ έναντι του ποσού των € 162,43 και χαράξεις
επάθλων από την ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΟΥ Χα ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έναντι
του συνολικού ποσού των € 45,42 .
γ) με την 137/2010 απόφασή του, ενέκρινε τη συνδιοργάνωση του Δήμου
Βέροιας με Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία χορού σεμιναρίου στη Βέροια
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 φιλοξενήθηκαν
φοιτητές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο Σέλι σε ενοικιαζόμενα δωμάτια της
ΕΥΦΗΜΙΑΝΙΔΟΥ Δ. ΜΑΡΙΑΣ έναντι του συνολικού ποσού των € 1.500,00.

δ) με την 138/2010 απόφασή του, ενέκρινε τη συνδιοργάνωση του Δήμου
Βέροιας με τον Ναυτικό Αθλητικό Σύλλογο Ημαθίας σχολείου Κριτών κολύμβησης
στη Βέροια 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 τυπώθηκαν
αφίσες από τον κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ έναντι του ποσού των € 100,00
φωτοτυπήθηκαν σημειώσεις από τον κ. ΚΩΝ/ΝΟ Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟ έναντι του
ποσού των € 55,00 παρατέθηκε γεύμα επτά (7) ατόμων φιλοξενουμένων εισηγητών
στο κατάστημα του κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ έναντι του ποσού των €
105,00 και φιλοξενήθηκαν δύο εισηγητές στο ξενοδοχείο της ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ.
ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΑΕ έναντι του ποσού των € 240,00
ε) με την 139/2010 απόφασή του, ενέκρινε τη συνδιοργάνωση του Δήμου
Βέροιας με τον Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ ημερίδας τζούντο στη Βέροια
ψηφίζοντας 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 συνδιοργάνωσης προμηθευτήκαμε
αθλητικές φόρμες από το κατάστημα του κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦ. ΜΑΡΟΛΑΧΑΚΗ
έναντι του ποσού των € 599,86.
στ) με την 143/2010 απόφασή του, ενέκρινε την κάλυψη της δαπάνης που θ’
απαιτηθεί για την προμήθεια εξήντα (60) κιτίων από πλέξι γκλας (plexi glass) με
εγκοπή και λουκέτο, συνολικής αξίας € 1.100,00 περίπου, εις βάρος του Κ.Α.
00/6733 με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες»
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από το Κοινωνικό Ταμείο του Δήμου για τη
συγκέντρωση κουπονιών, με σκοπό την εξασφάλιση τροφίμων για την υποστήριξη

απόρων πολιτών, κατά τα οριζόμενα στην αριθ. 742/2009 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου. Για το σκοπό αυτό προμηθευτήκαμε εξήντα κουτιά – κουμπαράδες από
πλέξι γκλας (plexi glass) με εγκοπή και λουκέτο από την ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΠΕ έναντι του ποσού των € 1.071,00 .
Επίσης ο Δήμος Βέροιας
α) Υποδέχθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών & Πάσης Ελλάδος και για τον
σκοπό αυτό προμηθευτήκαμε διάφορα άνθη για τον στολισμό του Δημαρχείου από το
κατάστημα ΦΩΤΙΑΔΗΣ Α ΑΛΕΚΟΣ έναντι του ποσού των € 180,00
β) Ανέλαβε το στολισμό της εξέδρας κατά τον Αγιασμό των υδάτων στη
Βέροια και για το σκοπό αυτό προμηθευτήκαμε λουλούδια από το κατάστημα
ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ έναντι του ποσού των € 109,00
γ) Οργάνωσε εκδήλωση κοπής βασιλόπιτας στο Δημοτικό Συμβούλιο και
στους εργαζόμενους του Δήμου. Για το σκοπό αυτό προμηθευτήκαμε βασιλόπιτες και
τσουρεκάκια από το κατάστημα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α ΚΟΓΙΑΣ έναντι του ποσού των € 55,59 και
από το κατάστημα ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΣΑΛΑΠΑΣΙΔΗΣ έναντι του ποσού των € 244,70

δ) Οργάνωσε την παρουσίαση του προγράμματος «Εξυπνος Οικισμός Δήμου
Βέροιας» με την παρουσία της Γ.Γ. Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας και φιλοξένησε 20
άτομα στο κατάστημα ΚΥΡΙΑΖΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έναντι του ποσού των
€ 323,00
ε) Οργάνωσε τα αποκαλυπτήρια του νέου ηρώου πεσόντων της πόλης στην
πλατεία Ωρολογίου και για το σκοπό αυτό προμηθευτήκαμε ύφασμα σιέλ και άσπρο
για την δημιουργία καλύμματος του ηρώου πριν τα αποκαλυπτήρια από το
κατάστημα ΑΙΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΜΙΧΑΗΛ έναντι του ποσού των € 221,34
στ) Συγχάρηκε τους μαθητές του 1ου Λυκείου της πόλης μας που κατέκτησαν
το Πανελλήνιο Σχολικό πρωτάθλημα Χάντμπολ δίδοντάς τους ανθοδέσμες από το
κατάστημα ΔΕΛΛΙΟΥ Β. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ έναντι του ποσού των € 209,28
ζ) φιλοξένησε τον Υφυπουργό Μεταφορών & Υποδομών κ. Γ. Μαγκριώτη
κατά την επίσκεψή του στο Δήμο μας για την προώθηση ζητημάτων του Δήμου και
του Νομού παραθέτοντας γεύμα στον ίδιο και στην συνοδεία του στο κατάστημα
ΜΩΥΣΙΔΗΣ Ι ΣΤΑΦΑΝΟΣ έναντι του ποσού των € 266,90
η) Διοργάνωσε εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου στη πόλη και στα Δημοτικά
διαμερίσματα. Για το σκοπό αυτό προμηθευτήκαμε γλυκά από το κατάστημα
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΓΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ (ΔΔ Ασωμάτων) έναντι του ποσού των €
171,60 από το κατάστημα Ι & Ν ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΟΕ ( ΔΔ Ράχης ) έναντι του ποσού
των € 57,20 και (ΔΔ Κουμαριάς) έναντι του ποσού των € 247,50, κεράσματα και
χυμούς από το κατάστημα ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΑΕ (Δ Δ
Γεωργιανών) έναντι του ποσού των € 58,38 και (Δ Δ Τριποτάμου) έναντι του ποσού
των € 91,07 στεφάνια δάφνινα για τα παραπάνω Δημοτικά διαμερίσματα και το Δήμο
Βέροιας από το κατάστημα ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛ. ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ έναντι του ποσού των €
150,00, σημαίες Ελληνικές και Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ανάγκες του Δήμου και
των Δημοτικών του Διαμερισμάτων καθώς επίσης και σε παρακαταθήκη στο Γραφείο
Δημ . Σχέσεων από τα καταστήματα ΖΑΡΚΑΔΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ έναντι του
συνολικού ποσού των € 431,60 και από το κατάστημα Β. ΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ
έναντι του ποσού των € 317,99.
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 € 31.780,00
Β) στον Κ.Α. 00/6733 με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε
άπορους δημότες» υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση ύψους € 20.000,00 με
σημερινό υπόλοιπο € 20.000,00.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο
Α) να ψηφίσει συνολικό ποσό € 6.725,86 σε βάρος του Κ.Α. 00/6434.001 ΄΄
Λοιπές δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων ΄΄ για να διατεθεί αντίστοιχα ως εξής:
ΑΙΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΜΙΧΑΗΛ
Β. ΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΕΛΛΙΟΥ ΒΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΓΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΕΥΦΗΜΙΑΝΙΔΟΥ Δ ΜΑΡΙΑ
ΖΑΡΚΑΔΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΑΡΚΑΔΑΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΕ
Ι & Ν ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΟΕ
ΚΟΓΙΑΣ Α ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ Α ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΖΑΚΗ Ι. ΟΥΡΑΝΙΑ
ΜΑΡΟΛΑΧΑΚΗΣ ΣΤ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ Α ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΩΥΣΙΔΗΣ Ι ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Δ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ Χα ΔΗΜ

ΣΑΛΑΠΑΣΙΔΗΣ Γ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ Α ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΑΕ
ΦΩΤΙΑΔΗΣ Α. ΑΛΕΚΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

221,34
317,99
55,00
209,28
171,60
1.500,00
431,60
240,00
304,70
55,59
109,00
323,00
599,86
238,00
266,90
545,00
100,00
105,00
162,43
45,42
244,70
150,00
149,45
180,00

6.725,86

Β) να ψηφίσει συνολικό ποσό € 1.071,00 σε βάρος του Κ.Α. 00/6733 με τίτλο
«Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» για να διατεθεί στην
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΠΕ.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 7-4-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Τις αριθ. 1, 82, 137, 138 & 139/2010 αποφάσεις του, με τις οποίες εγκρίθηκαν οι
παραπάνω συνδιοργανώσεις.
3.- Τις αριθ. 742/2009 & 143/2010 αποφάσεις του, με τις οποίες εγκρίθηκαν η έκδοση
«κουπονιών», που θα κατατίθενται υπέρ του Δήμου σε ειδικά κιτία με σκοπό τη
διανομή τροφίμων σε άπορους πολίτες του Δήμου, με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του και η κάλυψη
της δαπάνης προμήθειας των παραπάνω κυτίων, αντίστοιχα.
3.- Ότι ο Δήμος διοργάνωσε εκδήλωση υποδοχής του Αρχιεπισκόπου Αθηνών &
Πάσης Ελλάδος, ανέλαβε το στολισμό της εξέδρας για τον Αγιασμό των υδάτων,
οργάνωσε εκδηλώσεις κοπής βασιλόπιτας, την παρουσίαση του προγράμματος
«Έξυπνος Οικισμός», τα αποκαλυπτήρια του νέου ηρώου πεσόντων της πόλης,
συνεχάρη τους μαθητές του 1ου Εν. Λυκείου για την κατάκτηση του Πανελλήνιου
Σχολικού Πρωταθλήματος χάντμπολ, φιλοξένησε τον Υφ. Μεταφορών & Υποδομών
και διοργάνωσε εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου στην έδρα και στα
Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου.
3.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2010 και στους ΚΑ 00/6434.001
«Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» και 00/6733 «Καταβολή χρηματικών
βοηθημάτων σε άπορους δημότες» 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 € 6.725,86 σε βάρος της πίστωσης
με ΚΑ 00/6434.001 «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» του προϋπολογισμού του
Δήμου έτους 2010 για την εξόφληση των παρακάτω λογ/σμών:
1. Ποσό € 221,34 υπέρ του Μιχαήλ Αισιόπουλου για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας υφασμάτων.
2.- Ποσό € 317,99 υπέρ της Β. Θεοδώρου & Σία Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθεια σημαιών.
3.- Ποσό € 55,00 υπέρ του Κων/νου Δασκαλόπουλου για την αντιμετώπιση της
δαπάνης αναπαραγωγής φωτοαντιγράφων.
4.- Ποσό € 209,28 υπέρ της Αικατερίνης Δέλλιου για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθεια λουλουδιών.
5.- Ποσό € 171,60 υπέρ της Ευθύμιος Παγούρας & Σία Ο.Ε. για την αντιμετώπιση
της δαπάνης προμήθειας κερασμάτων.
6.- Ποσό € 1.500,00 υπέρ της Μαρίας Ευφημιανίδου για την αντιμετώπιση της
δαπάνης διανυκτερεύσεων.
7.- Ποσό € 431,60 υπέρ του Ιωάννη Ζαρκάδα για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας σημαιών.
8.- Ποσό € 240,00 υπέρ της Ζαρκάδας Γ. Κων/νος Α.Ε. για την αντιμετώπιση της
δαπάνης διανυκτερεύσεων.
9.- Ποσό € 304,70 υπέρ της Ι. & Ν. Θεοδωρίδης Ο.Ε. για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας κερασμάτων.

10.- Ποσό € 55,59 υπέρ του Δημητρίου Κόγια για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας βασιλόπιτας, τσουρεκιών.
11.- Ποσό € 109,00 υπέρ του Ιωάννη Κουκούλιου για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας λουλουδιών.
12.- Ποσό € 323,00 υπέρ της Ουρανίας Κυριαζάκη για την αντιμετώπιση της
δαπάνης παράθεσης γεύματος.
13.- Ποσό € 599,86 υπέρ του Μιχαήλ Μαρολαχάκη για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας αθλητικών ειδών.
14.- Ποσό € 238,00 υπέρ του Νικολάου Μεταξόπουλου για την αντιμετώπιση της
δαπάνης εκτύπωσης αφισών.
15.- Ποσό € 266,90 υπέρ του Στέφανου Μωυσίδη για την αντιμετώπιση της δαπάνης
παράθεσης γεύματος.
16.- Ποσό € 545,00 υπέρ του Γεωργίου Νικολαϊδη για την αντιμετώπιση της
δαπάνης παράθεσης μπουφέ.
17.- Ποσό € 100,00 υπέρ του Ευάγγελου Οικονόμου για την αντιμετώπιση της
δαπάνης εκτύπωσης αφισών.
18.- Ποσό € 105,00 υπέρ του Κυριάκου Παπαδόπουλου για την αντιμετώπιση της
δαπάνης παράθεσης γεύματος.
19.- Ποσό € 162,43 υπέρ του Αλέξανδρου Πασχαλίδη για την αντιμετώπιση της
δαπάνης εκτύπωσης banners.
20.- Ποσό € 45,42 υπέρ της Μαλαματένιας χας Δημ. Πετρομελίδη για την
αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας επάθλων.
22.- Ποσό € 244,70 υπέρ του Χαράλαμπου Σαλαπασίδη για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας βασιλόπιτας, τσουρεκιών.
21.- Ποσό € 150,00 υπέρ του Κων/νου Τσαβδαρίδη για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας δάφνινων στεφανιών.
21.- Ποσό € 149,45 υπέρ της Φωτεινή Παπαοικονόμου & Σία Α.Ε. για την
αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας κερασμάτων, χυμών.
21.- Ποσό € 180,00 υπέρ του Αλέκου Φωτιάδη για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας λουλουδιών.
Β) Εγκρίνει τη διάθεση συνολικού ποσού € 1.071,00 σε βάρος της πίστωσης
με ΚΑ 00/6733 «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» του
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2010 για να διατεθεί στην εταιρεία
«Παπαδημητρίου Δημοσθένης Ε.Π.Ε.» για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας
κυτίων.
Τα σχετικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των παραπάνω δικαιούχων.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 285 / 2010
.............................................................................................……….................................
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.

Σ.
Η.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Σοφιανίδης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 3-5-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Ορφανίδης

