ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 18/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 405/2001
Περίληψη
Έγκριση πρότασης ανάληψης κοινής δράσης
για την Πολιτιστική Ολυμπιάδα.
Σήμερα 16 Ιουλίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως
γωνία, 2ος όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 12-7-2001
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους
Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119
του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη.
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Γκαβαϊσές
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Κουκουρδής
Μανακούλης

Aπόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Χ. Μουτσιόπουλος

Μ. Ποτουρίδης
Μ. Γαβρίδης
Κ. Πουλασουχίδης
Κ. Κόλβατζης
Ν. Χαμαλής
Α. Κεσίδης
M. Σουμελίδης
Απόντες Δημαρχιακοί
Σ. Παναγιωτίδης
Πάρεδροι
Λ. Τσαβδαρίδης
-------Θ. Σιδηρόπουλος
Ε. Λευκοπούλου
Π. Αγαθαγγελίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
400/2001 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 407/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ. Ασλάνογλου.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 408/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης και
επανήλθε στη συζήτηση της υπ’ αριθ. 409/2001
απόφασης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 420/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 10-7-2001 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Είναι γνωστό στο Δ.Σ. από ανακοινώσεις, στις οποίες έχει κατά καιρούς
προβεί ο Δήμαρχος, ότι εδώ και πολύ καιρό ο Δήμος Βέροιας, ο Ενιαίος Φορέας
Πολιτισμού και η Νομαρχιακή Αυτ/ση Ημαθίας επεξεργάζονται από κοινού μία
πρόταση για την Πολιτιστική Ολυμπιάδα.
Υποβάλλεται στο Δ.Σ. μία ολοκληρωμένη πρόταση για ανάληψη κοινής
δράσης και παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος :Έχει ξεκινήσει μία συνεργασία της Ν.Α με το Δήμο Βέροιας για να
διαμορφώσουμε μία πρόταση για την Πολιτιστική Ολυμπιάδα. Η πρόταση αυτή να
μπορεί στην πορεία να αφήσει μία συνέχεια και κάτι σημαντικό στο Δήμο της
Βέροιας. Να μην είναι μόνο μία εκδήλωση. Στα πλαίσια αυτά, είχαμε συζητήσει και
είχε ενημερωθεί επανειλημμένα το σώμα ότι προσανατολιζόμασταν σε ένα συνέδριο
αφιερωμένο στο Δ. Βικέλα και στον Πιέρ Ντε Κουμπερτέν που θα είχε ως θεματικό
αντικείμενο τα Ολυμπιακά ιδεώδη, την επίπτωσή τους και την δυνατότητα
αξιοποίησής τους στον τομέα της Ολυμπιακής Παιδείας, που κερδίζει αλματωδώς
έδαφος στην Παγκόσμια Κοινότητα και σε ένα ακόμα πιο ειδικό θέμα, στο πόσο η
Ολυμπιακή Παιδεία και τα Ολυμπιακά ιδεώδη μπορούν να αποτελέσουν μία
απάντηση σε ορισμένες σημαντικές κοινωνικές ασθένειες ή παρεκτροπές, που δεν
είναι μόνο η χρήση αναβολικών και εξαρτησιογόνων ουσιών, αλλά είναι ο
ρατσισμός, ο χουλιγκανισμός, η βία στους αθλητικούς χώρους κλπ. Σε αυτήν την
πορεία μας με τον Νομάρχη, τον Ενιαίο Φορέα Πολιτισμού και την Δ/νση
Πολιτισμού της Ν.Α., αναζητήσαμε και καινούργιους συνεταίρους σ΄αυτήν την
πρόταση. Ο σύλλογος προς διάδοση ωφελίμων βιβλίων που υπάρχει και ιδρύθηκε
από τον Δ. Βικέλα, δέχθηκε με χαρά να συμμετέχει, όπως επίσης και το Ίδρυμα
Ολυμπιακής και Αθλητικής Παιδείας, στο ποίο προεδρεύει ο εκ μητρός Ναουσέος και
εκ πατρός Βεροιεύς, Ν.Τζίκας, πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής
Επιτροπής.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτού του Ιδρύματος συμμετέχουν εξέχοντες
Έλληνες και ξένοι, όπως ο Δ/ντής του Πολιτικού Γραφείου του Προέδρου της
Δημοκρατίας, ο αντιπρόεδρος της ΟΥΝΕΣΚΟ, μέλη της διεθνούς Ολυμπιακής
Κοινότητας κλπ.
Έτσι λοιπόν διαμορφώσαμε αυτήν την πρόταση, την οποία συζητήσαμε με τον
Νομάρχη, τον Απρίλιο στην Αθήνα, με τον ειδικό γραμματέα του ΥΠ.ΠΟ που
χειρίζεται τα θέματα της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας. Στην συνάντηση εκείνη,
συνοδευόμασταν και από τον πρόεδρο της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας. Θέσαμε και το
θέμα της ολοκλήρωσης του κτιρίου της Ευξείνου Λέσχης, η οποία παραχωρούσε τη
χρήση του κτιρίου της , προκειμένου να ιδρυθεί και να λειτουργήσει εκεί, μία μόνιμη
έκθεση αφιερωμένη στον Δ. Βικέλα, ο οποίος ήταν Βεροιεύς στην καταγωγή. Στην
προσπάθειά μας αυτή, είχαμε θετική ανταπόκριση από τον Γ.Γ. ΥΠ.ΠΟ.
Το περασμένο 3ήμερο, συμμετείχα στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ, που είχε αυτό
το θεματικό αντικείμενο. Από τις τοποθετήσεις των διαφόρων συνέδρων,
συμπεριλαμβανομένου και του υποφαινομένου, διαμορφώθηκαν τα κεντρικά
συμπεράσματα του συνεδρίου, τα οποία είναι η Πολιτιστική Ολυμπιάδα για την
Ελληνική Περιφέρεια, να αποτελέσει μοχλό πολιτιστικής, κοινωνικής και
οικονομικής ανάπτυξης με την έννοια, σ΄ότι αφορά τις επιλεγόμενες δράσεις, να

μπουν κριτήρια επιλογής πόλεων ανά Περιφέρεια, εκτός από τις 4 Ολυμπιακές
πόλεις, που να αποτελέσουν πόλο ενός θεσμού που θα έχει διάρκεια και μονιμότητα.
Το ΥΠ.ΠΟ όπως και το συνέδριο, αποδέχθηκε την πρόταση του
υποφαινομένου, ότι αυτοί οι θεσμοί που θα δημιουργούνται θα πρέπει, κατά την
πορεία υλοποίησης του προγράμματος, να ενταχθούν στην επικράτεια πολιτισμού και
στα αντίστοιχα θεματικά δίκτυα.
Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται η πρόταση, η οποία είναι φιλόδοξη. Αναζητεί
μία χρηματοδότηση που ξεπερνάει τα 500 εκ. Εκτός από το συνέδριο περιλαμβάνει
εκδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, από την ολοκλήρωση του κτιρίου του
πνευματικού κέντρου της Ευξείνου Λέσχης, διεθνείς συναντήσεις, την ίδρυση και
λειτουργία ενός παγκόσμιου μελετητικού κέντρου για ζητήματα του Ολυμπισμού και
την παραπέρα λειτουργία με έρευνες, συναντήσεις σε Διεθνές , σε Βαλκανικό,
Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, που θα γίνονται στη Βέροια και θα λειτουργούν
στο χώρο αυτό της Ευξείνου Λέσχης, τον οποίο είδε και ο κ. Τζίκας και
ενθουσιάστηκε. Δεν αναφέρθηκα στις λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται στην
έγγραφη εισήγηση, δεδομένου ότι η κάθε δράση αναπτύσσεται διεξοδικά και με
συγκεκριμένο και αναλυτικό προϋπολογισμό ο οποίος θα τροποποιηθεί στην πορεία
από την οργανωτική και την επιστημονική επιτροπή. Τον προϋπολογισμό της
ολοκλήρωσης του πνευματικού κέντρου της Ευξείνου Λέσχης, θα τον έχω πλήρη μαζί
με τις μελέτες, τα τεύχη δημοπράτησης και τα τιμολόγια την Τετάρτη.
Το κείμενο αυτό ετέθη υπόψη και της Ν.Α. που έκανε 2-3 παρατηρήσεις, τις
οποίες θα συμπεριλάβω στο τελικό κείμενο της απόφασης και με τις οποίες ο κ.
Τζίκας συμφωνεί.
Οι τροποποιήσεις που μου έδωσε ο Νομάρχης, είναι :
1)Στην παρ.Ι3 (σελ. 2) όπου αναφέρεται στο ποιοι φορείς συνεργάζονται, να
διορθωθεί για την Ν.Α. Ημαθίας με την Δ/νση Πολιτισμού. 2)Στην παρ. 6 (σελ. 5
νομική μορφή συνεργασίας) ,στα σενάρια 1 και 2 να προστεθεί και η Ν.Α., η οποία
ενδιαφέρεται να συμμετέχει. 3)Στην σελ. 18, (παγκόσμιο ερευνητικό κέντρο
Ολυμπιακών μελετών) η Ν.Α. Ημαθίας ενδιαφέρεται να συμμετάσχει ως ιδρυτικό
μέλος.
Πρόεδρος :Ερωτήσεις.
Σκουμπόπουλος :Ο Δήμαρχος είπε ότι η Ε.Λ.Β. δεν έφερε τον προϋπολογισμό
για την ολοκλήρωση του κτιρίου. Αναφέρονται όμως στη σελ. 17 κάποια ποσά.
Δήμαρχος :Είναι κατ΄εκτίμηση. Θα διορθωθούν στην απόφαση με τα
πραγματικά νούμερα.
Πρόεδρος :Τοποθετήσεις.
Ουρσουζίδης :Ο Δήμος θα πραγματεύεται τα αρνητικά φαινόμενα τα οποία
έχουν λάβει χώρα και έχουν πέσει στην αντίληψή μας και αφορούν τη βία, το
χουλιγκανισμό, την εμπορευματοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων, έτσι ώστε μετά
από την ανάλυση αυτών των αρνητικών φαινομένων, να προκύψει εκείνη η πρόταση
ώστε να προσεγγίζουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες τα ιδεώδη. Ο σκοπός αυτός είναι
θεμιτός.
Ωστόσο οι αθάνατοι της ΔΟΕ ανέχθηκαν τα αρνητικά αυτά φαινόμενα. Δεν
μπορεί από την μία να εισηγούμαστε την πραγματεία των αρνητικών φαινομένων,
μέσα από ένα συνέδριο, και από την άλλη να τιμούμε τους ανθρώπους εκείνους που
ανέχθηκαν το πρόβλημα και το ανέδειξαν. Ακόμα περισσότερο όταν ο πρόεδρος της
ΔΟΕ, Χουάν Σάμαρανκ, υπήρξε από τους ανθρώπους εκείνους που αποτελούν
πρόκληση, δεδομένου ότι υπήρξε υποστηριχτής του καθεστώτος του Φράνκου στην
Ισπανία, αφετέρου δε, προωθήθηκε το 1969 από τον Φράνκο ώστε να γίνει μέλος της
ΔΟΕ. Δεν ανέλαβε ποτέ πρωτοβουλία, δεν άνοιξε το στόμα του, απέναντι στις

αδικίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα κατά καιρούς και είναι γνωστό ότι στους
Oλυμπιακούς Αγώνες ήταν πάντα με το μέρος των ισχυρών. Δεν είναι δυνατόν ο
Χουάν Σάμαρανκ να είναι τιμώμενο πρόσωπο μέσα από ένα συνέδριο που η λογική
του είναι να ανατρέψει όλο αυτό το προηγούμενο κακό καθεστώς που είχε
αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια. Κατά συνέπεια μπορώ να ψηφίσω ότι αφορά το
μέρος εκείνο της προσπάθειας που αναδεικνύει τα προβλήματα και προσπαθεί να
επιβάλει άλλα μέτρα έτσι ώστε να εκλείψουν τα αρνητικά φαινόμενα. Δεν μπορώ
όμως να τιμήσω ανθρώπους οι οποίοι ανέχθηκαν αυτά τα άσχημα φαινόμενα και που
δεν κατανάλωσαν την παραμικρή προσπάθεια για να τα ανατρέψουν. Είναι πράγματα
που αλληλοσυγκρούονται, με αποτέλεσμα να βρίσκομαι σε δύσκολη θέση. Από την
μία να υποστηρίζω μία προσπάθεια και από την άλλη να μη μπορώ να επικροτήσω
τον άνθρωπο αυτόν που υποτίθεται ότι επικροτούσε όλα αυτά τα Ολυμπιακά ιδεώδη.
Σκουμπόπουλος :Δεν έκανε ολοκληρωμένη εισήγηση ο Δήμαρχος. Θα σταθώ
σε 2-3- σημεία της εισήγησης.
Ο χρόνος που γίνεται το συνέδριο (Μάϊος του 2002) είναι έτος προεκλογικό.
Ευχόμαστε να έχει επιτυχία και θα συμβάλλουμε κι εμείς σ΄αυτό.
Θα υπάρξει χρηματοδότηση από το Υπουργείο ή θα επιβαρυνθεί ο Δήμος;
Φιλόδοξη είναι η ιδέα και η πρόταση και την στηρίζουμε. Να μην πάθουμε όμως
όπως με τα αθλητικά έργα του Αθήνα 2004, γιατί 200 εκ. είναι τα έργα που
χρηματοδοτούνται για εμάς.
Πρέπει έγκαιρα να εξασφαλιστούν οι πιστώσεις και μέσα στο 2001 να
ξεκινήσουμε όλες εκείνες τις διαδικασίες έτσι ώστε να έχει επιτυχία το συνέδριο. Για
όλα τα άλλα που γράφει η έκθεση ότι θα στεγαστεί το ίδρυμα στο χώρο της Ευξείνου
Λέσχης, εμείς θα επιθυμούσαμε να στεγαστεί αλλού. Στο φυσικό χώρο.
Γεωργιάδης Χρ.:Συμφωνώ. Να εκμεταλλευτούμε αυτήν την ευκαιρία που
παρουσιάζεται στην πόλη μας.
Ασλάνογλου :Η πρωτοβουλία συμμετοχής της πόλης στην Πολιτιστική
Ολυμπιάδα είναι σημαντικό ζήτημα και η πόλη το δικαιούται. Δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι αυτός ο τόπος, στην ιστορική του διαδρομή, φιλοξένησε Ολυμπιακούς Αγώνες
πνεύματος, τα «Ολύμπια Αλεξάνδρεια».
Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεχτικοί στην οργάνωση δράσεων που έχουν
σχέση με την Ολυμπιακή ιδέα. Φοβάμαι ότι μας αντιμετωπίζουν ως γραφικούς, όταν
τα πάντα
σε σχέση με το Ολυμπιακό «κίνημα» , κινούνται σε ρυθμούς
εμπορευματικούς.
Εμείς πρέπει να νοιώθουμε θεματοφύλακες των Ολυμπιακών ιδεωδών. Η δική
μας συμβολή, ως τόπος, μ΄αυτήν την πρόταση είναι εξέχουσα. Πρέπει να στηρίξουμε
αυτήν την προσπάθεια. Να δώσουμε την αίσθηση της σοβαρότητας , του κύρους και
της συνέχειας. Οι όποιες αδυναμίες και τα όποια προβλήματα θα προκύψουν, εδώ
είμαστε να τα λύσουμε.
Αναζητώ την προβολή της πόλης σε πανελλήνιο και παγκόσμιο επίπεδο.
Τάκης :Τα οφέλη που θα προκύψουν από αυτό το συνέδριο είναι τεράστια.
1)Η πόλη μας θα γίνει γνωστή. 2)Θα υπάρχουν οικονομικά οφέλη αφού θα
ολοκληρωθούν έργα.
Πρέπει όλοι μας να συμφωνήσουμε μ΄αυτήν την προσπάθεια του Δήμου μας.
Δήμαρχος :Καταρχάς υποβάλλουμε πρόταση. Θα δούμε αν θα την εγκρίνουν
γιατί θα έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Θα δούμε αν θα δεχθεί το υπουργείο την
πρόταση που έκανα και υιοθετήθηκε στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ, για τη διαμόρφωση
σε κάθε περιφέρεια ενός τουλάχιστον πόλου που θα χρηματοδοτηθεί. Ουσιαστικά με
την πρότασή μας βάζουμε υποψηφιότητα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Από τη στιγμή που θα έχουμε την επίσημη πλέον απόφαση του ΥΠ.ΠΟ και
της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας, τότε θα συζητήσουμε τη συγκρότηση της
οργανωτικής, της επιστημονικής, της τιμητικής κλπ. επιτροπής.
Ο προϋπολογισμός, σ΄ότι αφορά το συνέδριο, συντάχθηκε από κοινή ομάδα
δουλειάς της Δ/νσης Πολιτισμού της Ν.Α και του Ενιαίου Φορέα Πολιτισμού. Τα
υπόλοιπα ήταν δικές μου προτάσεις ύστερα από τις εμπειρίες που είχα από το
συνέδριο της ΚΕΔΚΕ.
Εμείς θέλουμε να έρθει ο Σάμαρανκ γιατί αυτός είναι που θα προσδώσει
διαστάσεις παγκόσμιας εμβέλειας σ’ αυτήν την προσπάθεια.
Καμία προσπάθεια δεν μπορεί να γίνει ερήμην και περιθωριακά σε σχέση με
το Αθλητικό Ολυμπιακό Κίνημα, όπως δυστυχώς είναι δομημένο μέχρι σήμερα.
Πρέπει να τιμηθεί ο Σάμαρανκ, όχι γι΄αυτά που δεν έκανε αλλά γι΄αυτά που
συνεισέφερε, έστω και αν είχε τότε διοριστεί από τον Φράνκο στην ΔΟΕ. Η ΔΟΕ στο
ντόπινγκ είναι αυστηρή, όχι όμως για την εμπορευματοποίηση.
Ομόφωνα να στηρίξουμε την πρόταση.
Σκουμπόπουλος :Αρα , κατ’ άρχήν είναι η σημερινή απόφαση. Αν μας πει το
υπουργείο ότι χρηματοδοτεί όλες αυτές τις δράσεις θα το ξανασυζητήσουμε; Θα
ξαναφέρετε το θέμα στο Δ.Σ. ή θα θεωρηθεί ότι σήμερα ελήφθη η οριστική απόφαση;
Δήμαρχος :Θα στείλουμε μία συγκεκριμένη πρόταση και θα μας απαντήσουν
αν την αποδέχονται, μέχρι ποιο ποσό την χρηματοδοτούν και για ποιες δράσεις. Αφού
έχουμε εκείνη την απόφαση, θα δούμε και θα διοργανώσουμε την τελική μορφή που
θα πάρει η όλη δράση.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα;
Ουρσουζίδης: Διαφωνώ στο να τιμηθεί ο Μαρκήσιος Χουάν Αντώνιο
Σάμαρανκ.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 10-7-2001 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την υποβαλλόμενη ολοκληρωμένη πρόταση για ανάληψη κοινής δράσης.
3.- Τις απόψεις και προτάσεις των Δημάρχου και δημ. συμβούλων όπως αυτές
αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει
Ομόφωνα: Εγκρίνει την πρόταση ανάληψης κοινής δράσης για την
Πολιτιστική Ολυμπιάδα, εκτός της υποπαραγράφου ΙΙ.2.1. που εγκρίνεται Κατά
Πλειοψηφία (μειοψηφούντος του συμβούλου Γ. Ουρσουζίδη) και η οποία αναφέρει
ότι «Στο συνέδριο θα τιμηθεί ο Μαρκήσιος Χουάν Αντώνιο Σάμαρανκ για την
πολύτιμη 20ετή προσφορά του ως Πρόεδρος της Δ.Ο.Ε.» και η οποία έχει ως εξής:
Ι. Η πρόταση
1. Η πραγματικότητα των Ολυμπιακών Αγώνων σήμερα
Η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στη χώρα μας το 2004, αποτελεί μία
μοναδική ευκαιρία ώστε η χώρα που γέννησε αυτόν τον πανάρχαιο θεσμό να του
προσδώσει και πάλι το πνεύμα και το περιεχόμενο που του πρέπει.

Είναι πολύ ελπιδοφόρο ότι στην εποχή μας – δειλά ίσως – ξεκίνησε ένας
διάλογος σχετικά με τα αρνητικά και εκφυλιστικά φαινόμενα του αθλητισμού όπως
είναι η βία, η χυδαιολογία, ο χουλιγκανισμός, η χρήση απαγορευμένων ουσιών κ.λ.π.
Ένας διάλογος που το περιεχόμενό του βρίσκει σύμφωνη την διεθνή αθλητική
οικογένεια και μένει πλέον ν΄ αναληφθούν εκείνες οι πρωτοβουλίες και δράσεις ώστε
οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 να δικαιώσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες της
αρχαιότητας, τους αγώνες της Ειρήνης, της εκεχειρίας του «ευ αγωνίζεσθαι».
Δεν είμαστε ρομαντικοί ώστε να πιστεύουμε ότι τα προβλήματα αυτά θα
βρουν σύντομα τη λύση τους.
Πιστεύουμε όμως ότι η έναρξη και μόνο του διαλόγου αυτού σηματοδοτεί ένα
πολύ θετικό βήμα και προς αυτή τη κατεύθυνση συντείνει η προτεινόμενη δράση.
2. Σύντομη περιγραφή της πρότασης
Με την ευκαιρία της τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων στη χώρα μας και
ειδικότερα στα πλαίσια της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας, η Ημαθία, η Βέροια επιθυμούν
ν΄ αναλάβουν την πρωτοβουλία διοργάνωσης μιας σειράς δράσεων, που θα συνδέουν
το αθλητικό γεγονός της τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 με το αθλητικό
ιδεώδες και τον πολιτισμό. Βασική επιδίωξη των προτεινόμενων δράσεων είναι η
δημιουργία ενός θεσμού, που θα έχει μία διαρκή και μόνιμη πορεία, που θα
προσελκύει το μόνιμο ενδιαφέρον της διεθνούς αθλητικής κοινότητας.
Αφετηριακή σκέψη για την ανάληψη αυτής της πρωτοβουλίας αποτελεί το
γεγονός ότι αφ’ ενός μεν τα ολυμπιακά ιδεώδη μπορούν να αποτελέσουν βασικά
στοιχεία της παιδείας (με την μορφή μιας ολυμπιακής παιδείας) και αφ’ ετέρου ότι,
αυτά ακριβώς τα ολυμπιακά ιδεώδη μπορούν, κατάλληλα καλλιεργούμενα, να
δώσουν απαντήσεις σε σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα όπως ο ρατσισμός, η
ξενοφοβία, ο χουλιγκανισμός, η χρήση αναβολικών και άλλων ουσιών κλπ.
Σε ό,τι αφορά αυτήν την τελευταία διάσταση, θα πρέπει από την πρώτη
στιγμή να διευκρινισθεί, ότι το υπό ίδρυση Παγκόσμιο Ερευνητικό Κέντρο
Ολυμπιακών Μελετών (Word Research Center for Olympic Education Studies) στο
οποίο αποβλέπουμε, δεν θα παρεμβαίνει ούτε στα θέματα της ολυμπιακής παιδείας
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αλλά ούτε στις αρμοδιότητες
της νεοσύστατης Ολυμπιακής Ακαδημίας. Αντίθετα, το Κέντρο αυτό θα έχει σαν
βασικό στόχο την έρευνα αυτών των κοινωνικών φαινομένων και την διαμόρφωση
προτάσεων για θέσπιση κανονισμών ή δράσεων που θα υπηρετούν τις αρχές αυτές,
από τα αρμόδια όργανα του Διεθνούς Αθλητικού κινήματος. Αυτός ο σαφής
προσανατολισμός του Κέντρου αφήνει, προφανώς, ανοικτή κάθε είδους συνεργασία
με τους παραπάνω κρατικούς φορείς, συνεργασία την οποία, από την πρώτη στιγμή,
δηλώνουμε ότι και επιθυμούμε αλλά και θα την επιδιώξουμε.







Ο συνολικός σχεδιασμός μας περιλαμβάνει:
την διοργάνωση ενός μεγάλου διεθνούς συνεδρίου που θα ασχοληθεί με τα
θέματα του αθλητικού ιδεώδους και της παιδείας, συνέδριο που θα είναι
αφιερωμένο στον Pierre de Coubertin και τον Δημήτριο Βικέλα
την δημιουργία ενός χώρου στον οποίο θα στεγασθεί αφ’ ενός μεν μία μόνιμη
έκθεση αφιερωμένη στο Δημήτριο Βικέλα και αφ’ ετέρου το Παγκόσμιο
Ερευνητικό Κέντρο Ολυμπιακών Μελετών,
την ίδρυση και θέση σε λειτουργία του Παγκόσμιου Ερευνητικού Κέντρου
Ολυμπιακών Μελετών και την διοργάνωση μίας διεθνούς συνάντησης των
Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών των Βαλκανικών Κρατών που θα συζητήσει





αυτά τα ζητήματα και θα δημιουργήσει ένα μόνιμο forum συνεργασίας με το
Κέντρο,
την διοργάνωση μιας διεθνούς συνάντησης αντιπροσωπειών από τις Ενώσεις των
Ολυμπιακών Επιτροπών κάθε ηπείρου, με την συμμετοχή της UNESCO,
διάφορες εκδόσεις,
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που θα πλαισιώνουν την ανάπτυξη των παραπάνω επί
μέρους δράσεων.
(αναλυτικότερα δέστε στα σχετικά κεφάλαια πιο κάτω).
3. Ποιοι φορείς συνεργάζονται και υποβάλλουν της πρόταση

Στην διαμόρφωση και υλοποίηση της παρούσας πρότασης συνεργάζονται:
η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας με την Διεύθυνση Πολιτισμού της,
ο Δήμος Βέροιας,
το Ίδρυμα Ολυμπιακής και Αθλητικής Παιδείας,
ο Σύλλογος Διάδοσης Ωφελίμων Βιβλίων, που ιδρύθηκε από τον Δημήτριο
Βικέλα,
5. το Κέντρο Πολιτιστικών Πρωτοβουλιών και Επικοινωνίας ΟΤΑ (ΚΠΠΕ ΟΤΑ),
6. η Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης
(ΔΕΤΟΠΟΚΑ).
1.
2.
3.
4.

4. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος
ΕΤΟΣ
2002

2003

2004

2005

2006

ΔΡΑΣΗ
1. Διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου
2. Εγκαίνια της έκθεσης του Δημητρίου Βικέλα
3. Έκδοση του βιβλίου του Π. Λινάρδου για τον Δημήτριο
Βικέλα
4. Έκθεση γραμματοσήμων αφιερωμένη στον Δημήτριο
Βικέλα
1. Ίδρυση και λειτουργία του Παγκόσμιου Ερευνητικού
Κέντρου Ολυμπιακών Μελετών (Word Research Center
for Olympic Education Studies)
2. Διεθνής Συνάντηση των βαλκανικών Ολυμπιακών
Επιτροπών
1. Έναρξη εφαρμογής της ερευνητικής; εργασίας του
Κέντρου
2. Διεθνής Συνάντηση αντιπροσωπειών των Ενώσεων
Ολυμπιακών Επιτροπών των 5 ηπείρων
Διεθνής Συνάντηση εκπροσώπων των Ευρωπαϊκών
Ολυμπιακών Επιτροπών για την χρήση αναβολικών –
Ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων της έρευνας του
Κέντρου
Διεθνής Συνάντηση εκπροσώπων των Ολυμπιακών
Επιτροπών για την βία και τον χουλιγκανισμό –
Ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων της έρευνας του
Κέντρου

5. Διευκολύνσεις
1. Κτιριακή υποδομή
Ο Δήμος της Βέροιας διαθέτει επαρκέστατη κτιριακή υποδομή με άρτιο
τεχνικό εξοπλισμό, ικανό να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις μιας διεθνούς εμβέλειας
διοργάνωση. Ήτοι:
1. Τον Χώρο Τεχνών, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό μας Κέντρο, αποτελεί
ενιαίο κτιριακό σύνολο με την Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
και διαθέτει δύο αίθουσες συνεδριακών και πολιτιστικών δράσεων (600
και 300 θέσεων αντίστοιχα), πολλούς χώρους πολλαπλών δυνατοτήτων
(για μικρότερες διοργανώσεις, ημερίδες και παράλληλες συνεδριακές
δράσεις), χώρους υποδοχής και δεξιώσεων, φουαγιέ, τρεις εκθεσιακούς
χώρους, αίθουσα τύπου και γενικότερα ό,τι μπορεί να υποστηρίξει μια
μεγάλη συνεδριακή διοργάνωση με παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις
και εκθέσεις.
2. Το θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο του Άλσους «Μ. Μερκούρη» (2.300
θέσεων) με όλους τους βοηθητικούς του χώρους (αίθουσες υποδοχής,
εκθέσεων κλπ) και πλήρη τεχνικό εξοπλισμό.
3. Παράλληλα, στις μεγάλες διοργανώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ποικιλοτρόπως και τα δύο αναπαλαιωμένα , εξαιρετικής αισθητικής
αρχοντικά (Αίθριο Πολιτισμού «ΟΛΓΑΝΟΣ» και Ινστιτούτο
Παραδοσιακής Βαλκανικής Αρχιτεκτονικής) που βρίσκονται στην Παλιά
Γειτονιά της Εβραϊκής Συνοικίας, στη Μπαρμπούτα και υποστηρίζονται
από μικρό υπαίθριο θέατρο που βρίσκεται μπροστά στην παλιά συναγωγή
(200 θέσεων).
2. Αξιοθέατα – τοπικά τουριστικά ενδιαφέροντα
Η προνομιακή θέση της πόλης, που βρίσκεται στο κέντρο του ιδιαιτέρου
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος τριγώνου (Δίον- Βεργίνα- Πέλλα), την καθιστά
ελκυστικό τόπο διαμονής για τον επισκέπτη.
Η Βέροια, μία από τις αρχαιότερες πόλεις της Μακεδονίας, έχει να δείξει
στοιχεία ενός πολιτισμού που πέρασε από την προϊστορία στην αρχαιότητα, την
ελληνιστική, τη βυζαντινή και την εποχή της τουρκοκρατίας, μέχρι να εξελιχθεί στη
σύγχρονη σημερινή πόλη των 50.000 κατοίκων.
Ένας από τους παλαιότερους νεολιθικός οικισμούς της Ευρώπης, αυτός της
Ν.Νικομήδειας που χρονολογείται από την 7η χιλιετία π. Χ., το αρχαιολογικό
Μουσείο της Βέροιας με ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συλλογή εκθεμάτων, το Βήμα του
Απ. Παύλου και οι 48 Βυζαντινοί και μεταβυζαντινοί ναοί που βρίσκονται στην
καρδιά της πόλης στους οποίους σώζονται τοιχογραφίες ακόμη και του 12ου αι., το
Βυζαντινό Μουσείο που άνοιξε πρόσφατα για τους επισκέπτες, οι δύο παλιές
γειτονιές της Κυριώτισσας και της Μπαρμπούτας, η πασίγνωστη Βεργίνα που απέχει
μόλις 15΄ της ώρας, η Σχολή του Αριστοτέλη που βρίσκεται στις παρυφές της
Νάουσας, οι μακεδονικοί τάφοι των Λευκαδίων και σειρά άλλων αναρίθμητων
αξιοθέατων ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας αποτελούν ενδιαφέρουσα πρόταση για
τον ντόπιο έλληνα και ξένο επισκέπτη.
Ιδιαίτερο βέβαια κεφάλαιο, στον τομέα αυτό, αποτελούν και τα πανέμορφα
μοναστήρια που περιβάλουν γεωγραφικά την πόλη, όπως αυτό της Παναγίας
Σουμελά, της Παναγίας Δοβρά, του Προδρόμου (14ος αι.) κ.α.

3. Διασκέδαση
Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΕΡΟΙΑ είναι μια πόλη που προσφέρει στον καθένα πολλές
εναλλακτικές λύσεις διασκέδασης. Πολλά και ευχάριστα στέκια για τη διασκέδαση
ανθρώπων κάθε ηλικίας και ενδιαφέροντος, δίνουν ζωή, ρυθμό και χρώμα στην πόλη
κάθε μέρα. Πολλές επιλογές για ένα ποτό ή ντόπιο τσίπουρο και κρασί, συνοδεύουν
τις ποικίλες γευστικές απολαύσεις ντόπιων, ελληνικών και διεθνών εδεσμάτων.
Όμορφες προτάσεις για καφέ και ποικιλία γλυκών του κουταλιού από φρούτα της
περιοχής, αλλά και θορυβώδη στέκια για να καλύψουν τα ενδιαφέροντα της νεολαίας,
δίνουν πολλές δυνατότητες επιλογών.
4. Σίτιση – Διαμονή
Υπάρχει επάρκεια χώρων σίτισης και διαμονής. Πολλά εστιατόρια, σε
διάφορα σημεία της πόλης με επαρκή χωρητικότητα και για μεγάλες διοργανώσεις,
όπως επίσης και (με την δημιουργία μιας νέας σύγχρονης ξενοδοχειακής μονάδας
που θα αρχίσει να λειτουργεί από το καλοκαίρι) υπάρχει επαρκής αριθμός δωματίων
στη Βέροια και στη Νάουσα, που καλύπτει ικανοποιητικά τις ανάγκες ενός διεθνούς
συνεδρίου, υψηλών οργανωτικών προδιαγραφών.
5. Εμπειρία σε παρόμοιες διοργανώσεις
Εκτός από τα φιλοξενούμενα στους χώρους μας συνέδρια, διοργανώσαμε τα
τελευταία χρόνια με ιδιαίτερη επιτυχία και αποσπάσαμε ευμενείς κριτικές και
ευχαριστίες από τους συμμετέχοντες, σειρά διεθνών συνεδρίων, εκ των οποίων τα
σημαντικότερα είναι:
 « Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ» , Σεπτέμβριος 1991.
Διοργάνωση του Δήμου Βέροιας.
 Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο «ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ: Παρελθόν -προοπτικές», Ιούνιος 1994. Διοργάνωση του Δήμου
Βέροιας.
 «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΩΝ
ΠΟΛΕΩΝ», Σεπτέμβριος 1995. Διοργάνωση του Δήμου Βέροιας.
 «ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ π. ΕΣΣΔ - Πέρα από τις Συμπληγάδες», Μάιος 1997.
Διοργάνωση του Δήμου Βέροιας.
 « ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ- Από τη Μακεδονία στην Οικουμένη», Μάιος 1998.
Διοργάνωση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας.
 «ΔΙΕΘΝΕΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ», Οκτώβριος 2000. Διοργάνωση του Δήμου Βέροιας.
 Στις αρχές του Δεκεμβρίου 2001, θα πραγματοποιηθεί Συνέδριο με θέμα
«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ», με
διοργανωτές φορείς το Δήμο της Βέροιας , το Υπουργείο Πολιτισμού και την
ΚΕΔΚΕ.
Παράλληλα, έχουμε διοργανώσει πλήθος ημερίδων και συνεδρίων μικρότερης
εμβέλειας, αναλαμβάνοντας όλη την οργανωτική και τεχνική τους υποστήριξη.

5. Φορέας Υλοποίησης
Φορέας υλοποίησης του όλου προγράμματος θα είναι η Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Ημαθίας, ο Δήμος Βέροιας, το Κέντρο Πολιτιστικών Πρωτοβουλιών
ΟΤΑ (ΚΠΠΕ ΟΤΑ) και η Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής Πολιτιστικής και
Κοινωνικής Ανάπτυξης (ΔΕΤΟΠΟΚΑ).
Οι χρηματοδοτήσεις θα δίδονται στον Δήμο Βέροιας, ο οποίος θα είναι
υπόλογος για την διαχείρισή τους.
6. Νομική μορφή συνεργασίας
Σαν νομική μορφή συνεργασίας προτείνεται:
Α) Σενάριο 1ο:
1. Σε επίπεδο των φορέων που συνυποβάλλουν την πρόταση η σύνταξη ενός
μνημονίου συνεργασίας, που θα προβλέπει αναλυτικά τις δεσμεύσεις και
υποχρεώσεις εκάστου.
2. Για την νόμιμη εκροή των χρηματοδοτήσεων προτείνεται η υπογραφή μιας
προγραμματικής σύμβασης, κατ΄ εφαρμογή του αρ. 35 του Π.Δ. 410/95 μεταξύ:
 του Υπουργείου Πολιτισμού
 της Νομαρχιακής Αυτ/σης Ημαθίας
 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
 του Δήμου Βέροιας,
 του Κέντρου Πολιτιστικών Πρωτοβουλιών και Επικοινωνίας ΟΤΑ και
 της Δημοτικής Επιχείρησης Τοπικής Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης.
Β) Σενάριο 2ο:
1. Αντί των δύο παραπάνω, μπορεί να επιλεχθεί το σενάριο όπως στην υπό
υπογραφή προγραμματική σύμβαση συμμετέχουν και οι τρεις φορείς που
υποβάλλουν την πρόταση.
Γ) Απαραίτητο και ουσιώδες στοιχείο της προγραμματικής σύμβασης θα αποτελεί η
σύσταση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης των στόχων που θέτει το πρόγραμμα
καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησής του.
Δ) Σε κάθε περίπτωση, από την στιγμή που θα εγκριθεί η πρότασή μας, θα
υποβάλλουμε άμεσα σχέδιο της προτεινόμενης προγραμματικής σύμβασης.
2. Σύνδεση του προγράμματος με την Επικράτεια Πολιτισμού
Το Κέντρο Πολιτιστικών Πρωτοβουλιών και Επικοινωνίας ΟΤΑ (ΚΠΠΕ
ΟΤΑ), που θα αναλάβει κυρίως το βάρος υλοποίησης της πρότασης, αποτελεί
δημοτική επιχείρηση και συμμετέχει στην Επικράτεια Πολιτισμού στο θεματικό
δίκτυο της πολιτιστικής οργάνωσης και διαχείρισης.
Η άμεση συμμετοχή του, τόσο στην διοργάνωση του Συνεδρίου όσο και στην
παραπέρα ανάπτυξη της δράσης, θα δώσει την δυνατότητα, μετά το 2004, ο θεσμός
που θα δημιουργηθεί να ενταχθεί στο αντίστοιχο δίκτυο της Επικράτειας Πολιτισμού.

II. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
PIERRE DE COUBERTIN - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ
«ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ Η
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ».
1. Περιεχόμενα του Συνεδρίου
1. Εκτενής αναφορά στις αρχές του Ολυμπισμού
2. Η Ολυμπιακή Παιδεία και το όραμα της δημιουργίας της δημοκρατίας των νέων.
Μιας δημοκρατίας που θα κάνει πράξη τα μηνύματα του αθλητισμού και της
Ολυμπιακής Φιλοσοφίας που είναι η αλληλεγγύη, η ειρήνη, η φιλία, η ανοχή, ο
αντιρατσισμός, η αποχή από την χρήση ουσιών που καταρρακώνουν τον άνθρωπο
και την έννοια της άμιλλας
3. Η ανάγκη ίδρυσης ενός διεθνούς forum στην Βέροια, που με την μορφή του
Κέντρου θα πραγματοποιεί έρευνες, μελέτες, συναντήσεις και συνέδρια με στόχο
οι παραπάνω αρχές να αποτελέσουν κύρια μέριμνα των Διεθνών Αθλητικών
Οργανώσεων και των Κυβερνήσεων,
4. Αναφορά στο έργο και την προσωπικότητα των
 Βαρόνου Pierre de Coubertin, αναβιωτή των Ολυμπιακών Αγώνων
 Δημητρίου Βικέλα, πρώτου προέδρου της Δ.Ο.Ε,
όραμα και επιθυμία των οποίων ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες ν΄ αποτελέσουν
παιδαγωγικό θεμέλιο και σχολή ευγένειας για του Νέους όλου του Κόσμου.
2. Στόχοι του Συνεδρίου
Η πρωτοβουλία αυτή δεν θέλει να έχει τον χαρακτήρα μιας συγκυριακής
εκδήλωσης αλλά αντίθετα στοχεύει:
1. στην ανάδειξη της ιδιαίτερης πατρίδας του Δημητρίου Βικέλα ως έδρας ενός
διεθνούς forum στο οποίο, σε μόνιμη βάση στο μέλλον, θα συναντώνται
εκπρόσωποι του διεθνούς αθλητικού κινήματος, που θα συζητούν και θα
εισηγούνται θέματα σχετικά με τις δυνατότητες βελτίωσης των σύγχρονων
κοινωνικών παρεκτροπών μέσα από το πνεύμα του Ολυμπισμού και της
Ολυμπιακής Παιδείας,
2. στην δημιουργία του Παγκόσμιου Ερευνητικού Κέντρου Ολυμπιακών Μελετών
(Word Research Center for Olympic Education Studies), το οποίο θα έχει ως
αντικείμενο την καλλιέργεια και διάδοση των κοινωνικών μηνυμάτων της
Ολυμπιακής Φιλοσοφίας καθώς επίσης και την πρόληψη των κοινωνικών
ασθενειών,
3. στην, μακροπρόθεσμα, ίδρυση του Ολυμπιακού Πανεπιστημίου,
4. στην καθιέρωση ενός θεσμού με διάρκεια στο χρόνο πέρα από το 2004.
Στο Συνέδριο θα κληθούν και θα τιμηθούν οι:
1. Μαρκήσιος Χουάν Αντώνιο Σάμαρανκ για την πολύτιμη 20ετή προσφορά του ως
Πρόεδρος της Δ.Ο.Ε.
2. Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος της Δ.Ο.Ε.

3. Δομή και οργάνωση του Συνεδρίου





Το Συνέδριο αυτό θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά.
Τόπος Βέροια.
Χρόνος 24 – 26 Μαΐου 2002
Έναρξη 24 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη

Σ΄ αυτό θα κληθούν να συμμετέχουν ως εισηγητές εκπρόσωποι Εθνικών
Ολυμπιακών Επιτροπών και από τις πέντε Ηπείρους, εκπρόσωποι Διεθνών
Ομοσπονδιών και ειδικοί Επιστήμονες – Ιστορικοί, παιδαγωγοί – που διαπρέπουν στα
αντίστοιχα αντικείμενα.
Η όλη διοργάνωση έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας,
ο οποίος έχει προσκληθεί να παραστεί και να κηρύξει την έναρξη του Συνεδρίου.
Ακόμη έχει ζητηθεί και υπάρχουν βάσιμες ελπίδες να τεθεί η όλη διοργάνωση
υπό την αιγίδα και των:
- της UNESCO
- της IOC και ICSSPE
Στο συνέδριο θα κληθούν προσωπικότητες από τον πολιτικό, αθλητικό,
οικονομικό και επιστημονικό χώρο, έλληνες και ξένοι.
Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να πάρει το γεγονός αυτό τη
μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα.
Εκτός από τις κλασσικές μορφές επικοινωνίας το σύνολο των εκδηλώσεων θα
καλυφθεί από το διαδίκτυο σε μια προσπάθεια να γίνει προσιτό σε όποιον θα ήθελε
να το παρακολουθήσει και από όποιο μέρος του κόσμου και σε μια από τις πλέον
διαδεδομένες γλώσσες.
Μία αντίστοιχη πρωτοβουλία που είχαμε το 2000 για ένα διεθνές συνέδριο
αρχιτεκτόνων που πραγματοποιήθηκε στη Βέροια, είχε μεγάλη επιτυχία και δέχθηκε
επισκέπτες από πολλά μέρη του κόσμου.
 Στα πλαίσια της συνολικής διοργάνωσης και για τη καλύτερη οργάνωση και
τέλεση του συνεδρίου θα δημιουργηθούν τέσσερις επιτροπές.
1. Τιμητική Επιτροπή
2. Επιστημονική Επιτροπή
3. Οργανωτική Επιτροπή
4. Εκτελεστική Γραμματεία



Όλη η διοργάνωση θα πλαισιωθεί και από ένα παράλληλο πολιτιστικό πρόγραμμα
με κύρια αιχμή ένα πολιτιστικό γεγονός υψηλού επιπέδου.
Παράλληλες εκδηλώσεις που θα συνοδεύουν το Συνέδριο:
 έκθεση γραμματοσήμων απ΄ όλο τον κόσμο που αναφέρονται στο Δ.
Βικέλα,
 έκθεση βιβλίου με θέμα τον Δ. Βικέλα και το έργο του,
 επανέκδοση του βιβλίου που συνέγραψε ο κ. Πέτρος Λινάρδος για τον Δ.
Βικέλα, μια έκδοση τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα,
 ένα Ιστορικό Πανόραμα που θα περιλαμβάνει το σύνολο της ιστορίας του
τόπου της Μακεδονίας με αιχμή το κλασσικό αρχαιολογικό τρίγωνο
- Βεργίνα
- Πέλλα
- Δίον

5. Τεχνική έκθεση για τον προϋπολογισμό
Ο προϋπολογισμός συντάχθηκε με βάση ορισμένα δεδομένα και για την
κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών.
1. Την πλήρη κάλυψη των μετακινήσεων και φιλοξενίας των προσκεκλημένων.
Συνολικά προβλέπεται η φιλοξενία περίπου 160 ατόμων, η κατανομή των οποίων
είναι.
 20 άτομα εκτός Ευρώπης
 70 άτομα από χώρες της Ευρώπης
 70 από την Ελλάδα
2. Οι δαπάνες φιλοξενίας και γενικά οι δαπάνες μετακίνησης είναι αυξημένες, λόγω
του επιπέδου των προσώπων που θα κληθούν με αποτέλεσμα οι συνθήκες
φιλοξενίας να πρέπει να είναι πολύ υψηλού επιπέδου.
3. Παράλληλα πρέπει να δημιουργηθούν στο χώρο του συνεδρίου οι καλύτερες
δυνατές συνθήκες λειτουργίας του και προβολής των εργασιών του, στο σύνολο
του κοινού που θα παρακολουθήσει τις εργασίες του αλλά και όλων όσων θα
παρακολουθήσουν από μακριά τις εργασίες του.
4. Πρέπει να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και στους
δημοσιογράφους που θα καλύψουν τις εργασίες του γιατί θεωρούμε πρώτιστης
σημασίας το γεγονός να υπάρξει η καλύτερη δυνατή προβολή του λόγω του
θέματος που θα κληθεί να πραγματευτεί.
Προϋπολογισμός
Συνεδρίου
Μεταφορές65.000.000
Έξοδα
υποδοχής και Μετακινήσεις
φιλοξενίας
Ξενοδοχεία
10.000.000
Γεύματα-Δεξιώσεις
10.000.000
Αναμνηστικά Δώρα
3.500.000
Μερικό Σύνολο:
88.500.000
Αμοιβές
τρίτων

Γραμματειακή
Υποστήριξη
Διερμηνείς –
Μεταφραστές –
Ξεναγοί
Ταχυδρομικά
Έξοδα-Τηλέφωνα
Ασφάλεια
Οπτικοακουστική
Κάλυψη

2.000.000
5.000.000

3.000.000
500.000
10.000.000
Μερικό Σύνολο:

Εκδόσεις

Πρόγραμμα
Συνεδρίου
Αφίσα
Έκδοση Βιβλίου
Λινάρδου
Πρακτικά Συνεδρίου

20.500.000

2.000.000
2.000.000
10.000.000
15.000.000
Μερικό Σύνολο:

29.000.000

Εξοπλισμός

Προβολέας
Μεταφραστικά
Προβολείς Rower
Roint
Συστήματα
Ανάρτησης
Εκθέσεων
Συστήματα
Επικοινωνίας
Διάφορα

2.000.000

500.000
1.000.000
Μερικό Σύνολο:

15.000.000

20.000.000

Παράλληλες
εκδηλώσεις
Προβολή
Απρόβλεπτα

Γενικό

4.000.000
4.000.000
3.500.000

15.000.000
15.000.000
Μερικό Σύνολο:

Σύνολο

50.000.000

200.000.000

III. Ολοκλήρωση κτιριακής υποδομής
1. Περιγραφή του ακινήτου
Το οικόπεδο βρίσκεται στον συνοικισμό «Πανόραμα» της Βέροιας και
έχει εμβαδόν 10,000μ2. Το κτίριο τοποθετήθηκε στην ΒΑ γωνία του επικλινούς
γηπέδου και καταλαμβάνει έκταση 862μ2 (κύριοι χώροι 794μ2 και κτίριο
δώματος 68,0μ2). Πρόκειται περί ενός ισογείου κτίσματος μεγάλου ύψους, στον
όγκο του οποίου (και σε τμήμα του) ενσωματώνεται μεσοπάτωμα γραφειακών
χώρων. Το μεγαλύτερο τμήμα καταλαμβάνεται από μια μεγάλη αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων, η οποία πλαισιώνεται από χώρους διοικητικής
υποστήριξης και βοηθητικούς. Στην σύνθεση συμμετέχει ένας σημαντικού
μεγέθους ημιυπαίθριος χώρος (περιστύλιο) για την μεταφορά εκδηλώσεων σε
ανάλογες συνθήκες, ενώ το δώμα του κτιρίου, που αναπτύσσεται σε στάθμες,
μπορεί να έχει ανεξάρτητη λειτουργία, αφού υποστηρίζεται από μικρό κτίσμα
βοηθητικών λειτουργιών.
2. Νομικό καθεστώς του ακινήτου
Ολόκληρο το ακίνητο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στην Εύξεινο Λέσχη
Βέροιας. Το Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης, ομόφωνα αποφάσισε να παραχωρήσει την
χρήση του παραπάνω κτιρίου στον Δήμο Βέροιας, προκειμένου να στεγάσει την
διαρκή έκθεση – αφιέρωμα στον Δ. Βικέλα καθώς και το υπό ίδρυση Παγκόσμιο
Ερευνητικό Κέντρο Ολυμπιακών Μελετών, με την προϋπόθεση ότι σε κάποιους
χώρους του κτιρίου θα στεγασθεί και η ίδια. Η παραπάνω απόφαση μπορεί να γίνει
απόλυτα δεσμευτική για την Λέσχη, καλώντας την να συνυπογράψει, ως
συμβαλλόμενη, την προτεινόμενη προγραμματική σύμβαση.

3. Υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου
Η κατασκευή έχει προχωρήσει στο στάδιο των τοιχοποιιών. Έχουν
περατωθεί η θεμελίωση, οι εργασίες από οπλισμένο σκυρόδεμα και αυτής των
τοίχων πλήρωσης. Υπολείπονται οι εργασίες αποπεράτωσης του δώματος (όπου
έχουν γίνει τα στηθαία και τα κιγκλιδώματα) και όλες οι υπόλοιπες εργασίες
αποπεράτωσης του κτιρίου.
Για την αποπεράτωση του κτιρίου υπάρχει πλήρης μελέτη, με όλα τα
κατασκευαστικά σχέδια, με το τιμολόγιο των υπολειπομένων εργασιών, με αναλυτική
προμέτρηση ποσοτήτων, με τεύχη δημοπράτησης.
Ο Δήμος Βέροιας, έχει την δυνατότητα να δημοπρατήσει ΑΜΕΣΑ το κτίριο
με στόχο να λειτουργήσει σε αυτό η έκθεση για τον Δ. Βικέλα κατά την διάρκεια του
Συνεδρίου.
4. Προϋπολογισμός
Το κτίριο είναι ημιτελές και μέχρι σήμερα κατασκευάσθηκε με πιστώσεις του
Δήμου Βέροιας.
Υπάρχουν πλήρεις μελέτες για την ολοκλήρωση τόσο του κτιριακού μέρους
όσων και των Η/Μ (θέρμανση – ψύξη – πυρασφάλεια), με προμετρήσεις, με
αναλυτικό τιμολόγιο και με τεύχη δημοπράτησης.
Για την πλήρη αποπεράτωση του κτιρίου, σύμφωνα με τις μελέτες και με
τιμές ΑΤΟΕ απαιτούνται:
 για την ολοκλήρωση του κτιριακού 180.000.000
 για τα Η/Μ 90.000.000
Επί των τιμών αυτών αναμένεται έκπτωση της τάξης 35% τουλάχιστον,
δηλαδή η αποπεράτωση του κτιρίου θα στοιχίσει συνολικά 200.000.000 δρχ. περίπου.
IV. Συνάντηση των Βαλκανικών Ολυμπιακών Επιτροπών
1. Αντικείμενο της συνάντησης
Η έναρξη λειτουργίας του Παγκόσμιου Ερευνητικού Κέντρου Ολυμπιακών
Μελετών (Word Research Center for Olympic Education Studies) θα πρέπει να
συνδυασθεί με την πρώτη προσέγγιση του Κέντρου με τις οργανωμένες δομές των
Παγκοσμίων Αθλητικών Οργανισμών. Ο χώρος της Βαλκανικής, με τα ιδιαίτερα
προβλήματα που αντιμετωπίζει, κρίνεται ως ο πλέον πρόσφορος προκειμένου να
καλλιεργηθούν οι βασικές μας ιδέες που πρέπει να χαρακτηρίζουν στο εξής την
τέλεση των Ολυμπιακών αγώνων.
Παράλληλα, εν όψει της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, η
συνάντηση αυτή θα μας δώσει μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να συζητήσουμε με τις
Βαλκανικές Ολυμπιακές Επιτροπές τον ρόλο που αναμένουμε να διαδραματίσουν οι
τελευταίες στους αγώνες του 2004.
2. Τόπος, χρόνος και μορφή της συνάντησης
Τόπος: Η διεθνής αυτή Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Βέροια στους
χώρους του κτιρίου του Παγκόσμιου Ερευνητικού Κέντρου Ολυμπιακών Μελετών
και στο Συνεδριακό Κέντρο της πόλης (Χώρος Τεχνών).

Χρόνος: Η Συνάντηση θα έχει διάρκεια 3 ημερών και θα πραγματοποιηθεί την
περίοδο Μαΐου – Ιουνίου 2003.
Μορφή: Κατά την διάρκεια των εργασιών θα υπάρξουν οι πρώτες
ανακοινώσεις των συμπερασμάτων της έρευνας από πλευράς του Κέντρου, καθώς και
ανακοινώσεις από κάθε μία από την Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές των βαλκανικών
χωρών.
Στην Συνάντηση θα κληθούν να συμμετέχουν και μέχρι 5 νέοι από κάθε μία
από τις βαλκανικές χώρες για να παρακολουθήσουν τις εργασίες της συνάντησης, τα
έξοδα των οποίων θα βαρύνουν τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές των χωρών τους.
Η διεθνής Συνάντηση θα συνδυασθεί:
α) με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που κάθε χρόνο διοργανώνει το ΚΠΠΕ ΟΤΑ στον
χώρο της παλαιάς εβραϊκής συνοικίας που είναι αφιερωμένες στον πολυπολιτισμικό
χαρακτήρα και ιστορία της πόλης,
β) με τις εκδηλώσεις του δικτύου των «Νέων που ασχολούνται με το Θέατρο», στο
οποίο συμμετέχει το ΚΠΠΕ ΟΤΑ και διοργανώνει κάθε χρόνο συνάντηση, στην
οποία νέοι ερασιτέχνες ηθοποιοί από τις βαλκανικές χώρες, ανεβάζουν θεατρικές
παραστάσεις με βασικό θεματικό αντικείμενο «τα σύνορα»,
γ) με επισκέψεις και ξεναγήσεις στους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής.
3. Τεχνική έκθεση για τον προϋπολογισμό
Ο προϋπολογισμός συντάχθηκε με βάση ορισμένα δεδομένα και για την
κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών.
1. Την πλήρη κάλυψη των μετακινήσεων και φιλοξενίας των προσκεκλημένων.
Συνολικά προβλέπεται η φιλοξενία περίπου 70 ατόμων, η κατανομή των οποίων
είναι.
 30 άτομα από χώρες της Ευρώπης
 40 από την Ελλάδα
2. Οι δαπάνες φιλοξενίας και γενικά οι δαπάνες μετακίνησης είναι αυξημένες, λόγω
του επιπέδου των προσώπων που θα κληθούν με αποτέλεσμα οι συνθήκες
φιλοξενίας να πρέπει να είναι πολύ υψηλού επιπέδου.
3. Πρέπει να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και στους
δημοσιογράφους που θα καλύψουν τις εργασίες του γιατί θεωρούμε πρώτιστης
σημασίας το γεγονός να υπάρξει η καλύτερη δυνατή προβολή του λόγω του
θέματος που θα κληθεί να πραγματευτεί.

Προϋπολογισμός
ΜεταφορέςΈξοδα
υποδοχής και Μετακινήσεις
φιλοξενίας
Ξενοδοχεία
Γεύματα-Δεξιώσεις
Αναμνηστικά Δώρα

Αμοιβές
τρίτων

Γραμματειακή
Υποστήριξη
Διερμηνείς –
Μεταφραστές –Ξεναγοί

Συνάντησης
10.000.000

4.000.000
4.000.000
500.000
Μερικό Σύνολο:
1.000.000
2.000.000

18.500.000

Ταχυδρομικά ΈξοδαΤηλέφωνα
Ασφάλεια
Οπτικοακουστική
Κάλυψη

Εκδόσεις

Πρόγραμμα Συνεδρίου
Αφίσα
Πρακτικά Συνεδρίου

500.000
1.000.000
Μερικό Σύνολο:

5.500.000

500.000
500.000
5.000.000
Μερικό Σύνολο:

6.000.000

10.000.000

Παράλληλες
εκδηλώσεις
Προβολή
Απρόβλεπτα

Γενικό

1.000.000

5.000.000
5.000.000
Μερικό Σύνολο:

Σύνολο

20.000.000
50.000.000

V. Συνάντηση των Αντιπροσωπειών των Ενώσεων Ολυμπιακών Επιτροπών των
5 ηπείρων
1. Αντικείμενο της συνάντησης
Το επόμενο βήμα για την διεθνή καταξίωση του Κέντρου θα αποτελέσει η
σύνδεσή του με τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές όλων των ηπείρων. Για τον λόγο
αυτό η διοργάνωση μιας διεθνούς Συνάντησης, στην οποία θα κληθούν να
συμμετάσχουν αντιπρόσωποι από τις Ενώσεις των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών
και των πέντε ηπείρων, κρίνεται και αναγκαία και απαραίτητη.
Κύριο αντικείμενο της συνάντησης αυτής θα είναι η ελληνική πρόταση για
την «εκεχειρία» κατά τον χρόνο τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων και οι
δυνατότητες του διεθνούς ολυμπιακού κινήματος να προωθήσει μια τέτοια
στρατηγικού χαρακτήρα επιλογή. Παράλληλα κατά την Συνάντηση θα
παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της προηγούμενης συνάντησης με τις βαλκανικές
Ολυμπιακές Επιτροπές,
Η παρουσία τόσο του Υπουργού Πολιτισμού όσο και του Υπουργού
Εξωτερικών κατ’ αυτήν, κρίνεται αναγκαία.
2. Τόπος, χρόνος και μορφή της συνάντησης
Τόπος: Η διεθνής αυτή Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Βέροια στους
χώρους του κτιρίου του Παγκόσμιου Ερευνητικού Κέντρου Ολυμπιακών Μελετών
και στο Συνεδριακό Κέντρο της πόλης (Χώρος Τεχνών).
Χρόνος: Η συνάντηση θα έχει διάρκεια 4 ημερών και θα πραγματοποιηθεί την
περίοδο Μαΐου – Ιουνίου 2003.
Μορφή: Στην συνάντηση θα κληθούν να συμμετέχουν και μέχρι 3 νέοι από
κάθε μία από τις Ενώσεις για να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Συνάντησης, τα
έξοδα των οποίων θα βαρύνουν τις Ενώσεις των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών.

Η διεθνής Συνάντηση, εν όψει και της επικείμενης έναρξης των Ολυμπιακών
Αγώνων θα συνδυασθεί:
α) με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις αιχμής που θα σχεδιαστούν και αποφασιστούν από
κοινού με το ΥΠΠΟ
β) με την ετήσια συνάντηση των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων, που
οργανώνει κάθε χρόνο το ΚΠΠΕ ΟΤΑ,
γ) με επισκέψεις και ξεναγήσεις στους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής.
3.Τεχνική έκθεση για τον προϋπολογισμό
Ο προϋπολογισμός συντάχθηκε με βάση ορισμένα δεδομένα και για την
κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών.
1. Την πλήρη κάλυψη των μετακινήσεων και φιλοξενίας των προσκεκλημένων.
Συνολικά προβλέπεται η φιλοξενία περίπου 55 ατόμων, η κατανομή των οποίων
είναι.
 10 άτομα εκτός Ευρώπης
 15 άτομα από χώρες της Ευρώπης
 30 από την Ελλάδα
2. Οι δαπάνες φιλοξενίας και γενικά οι δαπάνες μετακίνησης είναι αυξημένες, λόγω
του επιπέδου των προσώπων που θα κληθούν με αποτέλεσμα οι συνθήκες
φιλοξενίας να πρέπει να είναι πολύ υψηλού επιπέδου.
3. Πρέπει να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και στους
δημοσιογράφους που θα καλύψουν τις εργασίες του γιατί θεωρούμε πρώτιστης
σημασίας το γεγονός να υπάρξει η καλύτερη δυνατή προβολή του λόγω του
θέματος που θα κληθεί να πραγματευτεί.

Προϋπολογισμός
ΜεταφορέςΈξοδα
υποδοχής και Μετακινήσεις
φιλοξενίας
Ξενοδοχεία
Γεύματα-Δεξιώσεις
Αναμνηστικά Δώρα

Αμοιβές
τρίτων

Εκδόσεις

Γραμματειακή
Υποστήριξη
Διερμηνείς –
Μεταφραστές –Ξεναγοί
Ταχυδρομικά ΈξοδαΤηλέφωνα
Ασφάλεια
Οπτικοακουστική
Κάλυψη

Πρόγραμμα Συνεδρίου
Αφίσα
Πρακτικά Συνεδρίου

Συνάντησης
30.000.000

6.000.000
6.000.000
1.500.000
Μερικό Σύνολο:

43.500.000

1.000.000
3.000.000
1.000.000
500.000
1.000.000
Μερικό Σύνολο:

6.500.000

1.000.000
1.000.000
5.000.000
Μερικό Σύνολο:

7.000.000

10.000.000

Παράλληλες
εκδηλώσεις
Προβολή
Απρόβλεπτα

Γενικό

5.000.000
10.000.000
Μερικό Σύνολο:

Σύνολο

25.000.000
79.500.000

VI. Χρονοδιάγραμμα ροής πιστώσεων
ΕΤΟΣ
2001

2003

ΠΟΣΟ
90.000.000
50.000.000
110.000.000
150.000.000
50.000.000

2004

79.500.000

2002

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Ολοκλήρωση κτιριακής υποδομής
Προσυνεδριακές δαπάνες
Ολοκλήρωση κτιριακής υποδομής
Δαπάνες Συνεδρίου
Διεθνής Συνάντηση των Βαλκανικών
Ολυμπιακών Επιτροπών
Διεθνής Συνάντηση Αντιπροσωπειών των
Ενώσεων Ολυμπιακών Επιτροπών

VII. Παγκόσμιο Ερευνητικό Κέντρο Ολυμπιακών Μελετών
1. Νομική μορφή
Το Κέντρο μπορεί να λάβει μια από τις παρακάτω προτεινόμενες μορφές:
 Ιδρύματος,
 Ανώνυμης Εταιρίας,
 Αστικής Εταιρίας.
2. Ποιοι συμμετέχουν:
Ιδρυτικά μέλη του Κέντρου μπορεί να είναι:
 το ΥΠΠΟ, εφ’ όσον το επιθυμεί,
 η UNESCO,
 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας
 ο Δήμος Βέροιας,
 το ΚΠΠΕ ΟΤΑ (για την σύνδεσή του με την Επικράτεια Πολιτισμού),
 το Ίδρυμα Ολυμπιακής και Αθλητικής Παιδείας,
 φυσικά πρόσωπα του διεθνούς ολυμπιακού κινήματος με παγκόσμια
ακτινοβολία κλπ
3. Έδρα
Έδρα του Κέντρου θα είναι η Βέροια και το παραχωρημένο για τον σκοπό
αυτό κτιριακό συγκρότημα.
4. Κόστος λειτουργίας του Κέντρου
Το όποιο κόστος λειτουργίας του Κέντρου δεν θα επιβαρύνει τον Δήμο
Βέροιας ή το Υπουργείο Πολιτισμού. Θα επιδιωχθεί να «υιοθετηθεί» από την ΔΟΕ,
τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές και την UNESCO.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 405 / 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
I.
Κ.
Α.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ Δ.
Ε.
Κ.
Γ.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Λ.
Σ.
Ι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ
Π.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Kουρουζίδης
Ασλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Λελεκάκης
Γκαβαϊσές
Ουρσουζίδης
Τάκης
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Πιτούλιας

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
Χ. Μουτσιόπουλος
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 29-8-2001
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ

Χ.
Χ.
Β.
Ε.
Ι.
Μ.
Ε.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Σοφιανίδης
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής
Μανακούλης

