ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 26/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 554/2001
Περίληψη
Έγκριση απονομής αργυρού μεταλλίου της
πόλης στον Γιώργο Χιονίδη.
Σήμερα 8 Οκτωβρίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
15:00 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 4-10-2001
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 αναπληρωτής Δημάρχου κ.
Ευστράτιος Λελεκάκης και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών
βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη.
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Χ. Μουτσιόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
552/2001 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Τσαμήτρου
- Καραχατζή, Ε. Κουκουρδής.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 556/2001
απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 557/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ. Ποτουρίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 561/2001
απόφασης προσήλθε ο κ. Λ. Τσαβδαρίδης.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος κ. Κων/νος Πουλασουχίδης
εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το
από 21-9-2001 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου που έχει ως εξής: Για τη μεγάλη
προσφορά του στη Βέροια, καθώς και για το σύνολο του ιστορικού και κοινωνικού
του έργου, προτείνουμε την τιμητική διάκριση του εξέχοντος συμπολίτη μας, κυρίου
Γιώργου Χιονίδη, με την απονομή του αργυρού μεταλλίου της πόλης σε ιδιαίτερη
πανηγυρική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Παρακαλείται το Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Ε.Λελεκάκης, αναπληρωτής Δημάρχου:Για την μεγάλη προσφορά του κ.
Χιονίδη στην πόλη της Βέροιας, καθώς και για το σύνολο του ιστορικού και του
κοινωνικού του έργου, προτείνουμε την τιμητική διάκρισή του με την απονομή του
αργυρού μεταλλίου της πόλης.
Προεδρεύων:Ερωτήσεις.
Σκουμπόπουλος :Στο εισηγητικό αναφέρεται ότι η απονομή του μεταλλίου θα
γίνει την παραμονή της 16ης Οκτωβρίου.
Αναπληρωτής Δημάρχου :Η απονομή θα γίνει σε μία από τις μέρες των
εκδηλώσεων της 16ης Οκτωβρίου.
Σκουμπόπουλος :Για τον κανονισμό των τιμών και διακρίσεων. Ο πρώην
πρόεδρος του ΔΣ είχε αναλάβει να συντάξει ένα σχέδιο για να εγκρίνουμε έναν
κανονισμό τιμών και διακρίσεων. Εχει προχωρήσει το θέμα;
Ασλάνογλου:Στάλθηκε στην επιτροπή.
Προεδρεύων :Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος :Ο κ. Χιονίδης έχει 50 χρόνια προσφοράς με το συγγραφικό
του έργο, με την πολιτική του δραστηριότητα αλλά και με την ενασχόλησή του την
προηγούμενη 4ετία με την Τ.Α.
Συμφωνούμε να απονεμηθεί το αργυρό μετάλλιο στον Γεώργιο Χιονίδη.
Γεωργιάδης Χρ.:Συγχαρητήρια στον Δήμαρχο για την πρωτοβουλία που είχε
να εισαγάγει το θέμα στο ΔΣ. Δεν διαφωνεί κανείς γι΄αυτήν την απονομή. Ο Χιονίδης
έβαλε τα θεμέλια . Όλοι οι συγγραφείς που θα θελήσουν να γράψουν για την ιστορία
της Βέροιας, θα αντλήσουν στοιχεία απ΄αυτόν.
Έγραψε επίσης πολλά νομικά, πολιτικά, κοινωνικά άρθρα. Και σαν
βουλευτής και σαν Νομάρχης και σαν δημοτικός σύμβουλος προσέφερε πάρα πολλά
όχι μόνο για τη Βέροια αλλά και για όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν κι άλλοι συμπολίτες
μας που θα μπορούσαν να τιμηθούν. Ο κ. Χιονίδης είναι ζωντανό παράδειγμα.
Ουρσουζίδης :Τον κ. Χιονίδη τον γνωρίζουμε κυρίως από το μεγάλο έργο που
αφορά το ιστορικό μέρος της πόλης μας, Εχει αναδείξει ζητήματα τα οποία βοηθούν
ώστε να είναι κατανοητή η ιστορία της πόλης μας σ΄όσους δείχνουν ενδιαφέρον.
Ασχολήθηκε με την πολιτική. Ήταν βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Υπήρξε παράδειγμα από χώρο της πολιτικής όσο αφορά το ηθικό μέρος.
Ασλάνογλου :Είναι ανάγκη να τιμηθεί ο κ. Χιονίδης. Είναι ιδιαίτερα
σημαντικό να έχει κανείς το θάρρος να προσφέρει τιμή σε κάποιον όταν αυτός είναι
εν ζωή. Αποτελεί τιμή προς το σώμα , η ενέργειά μας αυτή.
Η αρμόδια επιτροπή να δει το ζήτημα της απόδοσης τιμών σε όλους όσους
έχουν προσφέρει στην κοινωνία, ούτως ώστε να αποκτήσουν αυτό το κύρος που
διαπαιδαγωγεί και τις νεώτερες γενιές.
Είναι ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει σύντομα.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 21-9-2001 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.

2.- Την ανάγκη απονομής του αργυρού μεταλλίου της πόλης στον εξέχοντα
συμπολίτη μας κ. Γιώργου Χιονίδη για τη μεγάλη του προσφορά στην Βέροια.
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την απονομή του αργυρού μεταλλίου της πόλης στον συμπολίτη
Γιώργο Χιονίδη, για τη μεγάλη του προσφορά στη Βέροια.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 554 / 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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