ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 9/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 196/2001
Περίληψη
Έγκριση
συμμετοχής
του
Δήμου
ως
συνδιοργανωτής σε συλλαλητήριο της ΑΔΕΔΥ
στις 25-4-2001, σχετικά με το έγκλημα που
διαπράχθηκε ενάντια στο λαό της πρώην
Γιουγκοσλαβίας και στην περιοχή των
Βαλκανίων γενικότερα.
Σήμερα 9 Απριλίου 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 5-4-2001
γραπτή πρόσκληση του αντιπροέδρου κ. Κων/νου Πουλασουχίδη 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 27 μέλη.
Παρόντες
Aπόντες
Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
1. Μ. Ποτουρίδης
Δ. Ταχματζίδης
Χ. Μουτσιόπουλος
2. Ι. Κουρουζίδης
Α. Κεσίδης
3. Μ. Γαβρίδης
M. Σουμελίδης
4. Κ. Πουλασουχίδης
Ε. Λευκοπούλου
5. K. Aσλάνογλου
Γ. Μανακούλης
6. Α. Δελαβερίδης
Π. Αγαθαγγελίδης
7. Δ. Πέτκος
Απόντες Δημαρχιακοί
8. Κ. Κόλβατζης
Πάρεδροι
-------9. Ε. Λελεκάκης
10. Γ. Ουρσουζίδης
11. Ν. Χαμαλής
12. Λ. Τάκης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 199/2001
13. Ν. Ουσουλτζόγλου
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Κόλβατζης, Σ.
14. Σ. Γεωργιάδης
Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης, Μ. Τσαμήτρου και
15. Ι. Τριανταφυλλίδης
αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Χαμαλής, Β. Γιαννουλάκης, Σ.
16. Π. Πιτούλιας
Παναγιωτίδης, Θ. Σιδηρόπουλος, Ε. Σοφιανίδης και ο
17. Α. Ταραλάς
Δημαρχ. Πάρεδρος κ. Χ. Μουτσιόπουλος.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 200/2001 απόφασης
18. Χ. Σκουμπόπουλος
αποχώρησε ο κ. Γ. Ουρσουζίδης.
19. Χ. Γεωργιάδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 204/2001 απόφασης
20. Β. Γιαννουλάκης
αποχώρησαν οι κ.κ. Λ. Τάκης, Λ. Τσαβδαρίδης
21. Σ. Παναγιωτίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 206/2001 απόφασης
22. Λ. Τσαβδαρίδης
προσήλθε ο κ. Γ. Ουρσουζίδης
23. Θ. Σιδηρόπουλος
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 208/2001 απόφασης
24. Ε. Σοφιανίδης
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Ποτουρίδης, Κ. Κόλβατζης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 210/2001 απόφασης
25. Ι. Ακριβόπουλος
26. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
27. Ε. Κουκουρδής

Στη συνέχεια αφού συναίνεσε ο Δήμαρχος και δέχθηκε το συμβούλιο να
συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην
ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον ο προεδρεύων αντιπρόεδρος
εισηγούμενος το θέμα είπε στο συμβούλιο ότι :
Προεδρεύων: Κατατέθηκε στο προεδρείο από το Νομαρχιακό τμήμα της
ΑΔΕΔΥ του Νομού Ημαθίας ένα ψήφισμα που αφορά τη χρήση ουρανίου στο
Κόσσοβο.
Το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Ημαθίας παρακολουθώντας τις
συγκλονιστικές αποκαλύψεις για το έγκλημα που διέπραξαν οι Ηγέτες του ΝΑΤΟ και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πληγωμένη περιοχή των Βαλκανίων εκφράζει την
οργή και την έντονη αγανάκτησή του. Γίνεται φανερό ότι οι συνέπειες της χρήσης
όπλων απεμπλουτισμένου ουρανίου θα είναι μακροχρόνιες και καταστροφικές τόσο
για ανθρώπους όσο και για το περιβάλλον.
Ο ανθρωπιστικός δήθεν πόλεμος του ΝΑΤΟ, με τα ''έξυπνα'' όπλα, για την
αποκατάσταση των ''ανθρωπίνων δικαιωμάτων'' αποδεικνύεται το μέγιστο ψέμα του
αιώνα που μας πέρασε. Η επέμβαση ενάντια στο λαό της πρώην Γιουγκοσλαβίας
ουσιαστικά ήταν ένας περιορισμένος πυρηνικός πόλεμος για την κυριαρχία των
ΗΠΑ-ΝΑΤΟ.
Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα είχαν αγωνιστεί κατά των Νατοϊκών
επιθέσεων και είχαν επισημάνει τις καταστρεπτικές συνέπειες για τους λαούς των
Βαλκανίων και της Ελλάδας.
Για τούτο και είναι τεράστιες οι ευθύνες του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ελληνικής κυβέρνησης η οποία υποταγμένη στις ευρύτερες επιλογές τους,
προσπαθεί να αμβλύνει ή και να αποκρύψει τις συνέπειες της χρήσης του
απεμπλουτισμένου ουρανίου αλλά και του πολέμου γενικότερα, στο φυσικό
περιβάλλον της χώρας και στην υγεία του Ελληνικού λαού.
Το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Ημαθίας καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση
να καταγγείλει το έγκλημα που διαπράχθηκε εις βάρος των λαών των Βαλκανίων και:
1) Να ανακαλέσει την Ελληνική στρατιωτική δύναμη από την
Γιουγκοσλαβία.
2) Να απαιτήσει την καταστροφή όλων των όπλων που έχουν σχέση με το
απεμπλουτισμένο ουράνιο και γενικότερα όλων εκείνων που έχουν
δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.
3) Να αναληφθούν πρωτοβουλίες από την Ελληνική Κυβέρνηση σε διεθνείς
οργανισμούς για την προστασία της υγείας των λαών και του
περιβάλλοντος της Βαλκανικής.
Τέλος δηλώνουμε ότι με κάθε τρόπο θα αξιώσουμε την προστασία της ζωής
του Ελληνικού λαού, των μελλοντικών γενεών και του φυσικού
περιβάλλοντος.

Στα πλαίσια αυτά διοργανώνονται
σε συνεργασία με φορείς του Νομού:
ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Κυριακή 1/4/2001
ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ Ώρα 19:30 Βέροια
Εισηγητής: ΣΚΟΥΡΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, καθηγητής Βιολογίας Α.Π.Θ.
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ: Τετάρτη 25/4/2001
ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ Ώρα 19:30 ΒΕΡΟΙΑ
Συζητήθηκε το θέμα στο Δ.Σ , σε άλλη συνεδρίασή μας.
Προτείνεται η υπερψήφιση αυτού του ψηφίσματος και η συμμετοχή του
Δήμου στο συλλαλητήριο της Τετάρτης 25-4-01.
Δήμαρχος: Το αίτημά τους δεν είναι η υπερψήφιση ή όχι του ψηφίσματος
αλλά να συμμετέχει ως συνδιοργανωτής ο Δήμος στο συλλαλητήριο.
Συμφωνώ με την πρότασή σας να συμμετέχει και ο Δήμος ως συνδιοργανωτής
σ' αυτήν την εκδήλωση.
Προεδρεύων: Συμφωνεί το σώμα;
Σύμβουλοι: Ναι.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Τις προτάσεις του Δημάρχου και του προεδρεύοντος αντιπροέδρου.
2.- Το ψήφισμα του Νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΕΔΥ Ν. Ημαθίας σχετικά με το
έγκλημα που διέπραξαν οι Ηγέτες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην
πληγωμένη περιοχή των Βαλκανίων.
3.- Τις διατάξεις των άρθρων 97, 106, 108 και 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) .
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτή στο συλλαλητήριο
που διοργανώνει το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Ν. Ημαθίας την Τετάρτη 25-42001 σχετικά με τις συνέπειες της χρήσης του απεμπλουτισμένου ουρανίου αλλά και
του πολέμου γενικότερα, από την επέμβαση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ ενάντια στο
λαό της πρώην Γιουγκοσλαβίας, στο φυσικό περιβάλλον της χώρας και στην υγεία
του Ελληνικού λαού.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 196/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μ.
I.
Μ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΥΛΑΣΟΥΧΙΔΗΣ Κ.
Α.
Δ.
Κ.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε.
Κ.
Γ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ
Ν.
Λ.
Σ.
Ι.
Π.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ποτουρίδης
Kουρουζίδης
Γαβρίδης
Ασλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Κόλβατζης
Λελεκάκης
Γκαβαϊσές
Ουρσουζίδης
Χαμαλής
Τάκης
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Πιτούλιας

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
Χ. Μουτσιόπουλος
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 9-5-2001
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ

Χ.
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Β.
Σ.
Λ.
Θ.
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Μ.
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Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Τσαβδαρίδης
Σιδηρόπουλος
Σοφιανίδης
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής

