ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 10/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 295/2006
Περίληψη
΄Εγκριση συνδιοργάνωσης του Δήμου με
την Ι.Μ. Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας
των εκδηλώσεων ΙΒ΄ Παυλείων και
απονομής τιμητικής διάκρισης στον
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ.κ. Παντελεήμονα.
Σήμερα 5 Ιουνίου του έτους 2006 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 1-6-2006 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 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 29 μέλη.
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Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Ντόβας
Κρομμύδας
Ρήσσου
Χιονίδης
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Μηλιόπουλος
Παπαστεργίου
Τσιάρας
Σοφιανίδης
Ορφανίδης

Aπόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Χ. Φουρνιάδης
Κ. Μιχαηλίδης
Κ. Πουλασουχίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης
συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Γκαμπέσης, Γ.
Τροχόπουλος, Χ. Ουσουλτζόγλου, Μ. Γαβρίδης, Δ.
Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Σ.
Μηλιόπουλος, Α. Παπαστεργίου, Α. Τσιάρας, Η.
Σοφιανίδης, Γ. Ορφανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 288/2006
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Κ.
Χιονίδης, Ι. Κουρουζίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 291/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 292/2006
απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Ρήσσου.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 300/2006
απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Γκαμπέσης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 1-6-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Όπως είναι γνωστό, τα ΠΑΥΛΕΙΑ αποτελούν σύνολο θρησκευτικών,
λατρευτικών,
επιστημονικών,
κοινωνικών,
πολιτιστικών,
μορφωτικών,
καλλιτεχνικών, αθλητικών, κ.α. εκδηλώσεων, που διοργανώνονται τον μήνα Ιούνιο
κάθε έτους, με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας Ναούσης &
Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμονος, και που συγκεντρώνουν πανορθόδοξο και
παγχριστιανικό ενδιαφέρον.
Τα ΠΑΥΛΕΙΑ του 2006 συνιστούν την 12η συνεχόμενη διοργάνωση, και το
αναλυτικό πρόγραμμά τους πιστοποιεί την ποιότητα και την ακτινοβολία τους, αλλά
και την καθιέρωση και επιβολή τους ως θεσμού ιδιαίτερης βαρύτητας όχι μόνον για
την ορθόδοξη θεολογία, τις διορθόδοξες σχέσεις και την επιστημονική κοινότητα,
αλλά και για την ευρύτερη προβολή της Βέροιας και της Ημαθίας.
Όσες από τις εκδηλώσεις των ΠΑΥΛΕΙΩΝ στεγάζονται στον Χώρο Τεχνών και
στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών έχουν ως συνδιοργανωτή και τον
Δήμο μας, ο οποίος, από την αρχή της παρούσας δημοτικής περιόδου, διαθέτει
δωρεάν όλες τις δημοτικές υποδομές για την εξυπηρέτηση των ΠΑΥΛΕΙΩΝ, τόσο ως
αναγνώριση της συμβολής τους στην αναπτυξιακή προσπάθεια και προβολή της
Βέροιας, όσο και ως ελάχιστη ανταπόδοση των υπέρ του Δήμου και της πόλης
ευεργεσιών και δωρεών της Τοπικής Εκκλησίας (π.χ. κτήριο Δημαρχείου,
Βλαχογιάννειο, κ.α.).
Πέρα, όμως, από αυτή την συνδιοργάνωση, που αναφέρεται στην χρήση
συγκεκριμένων χώρων, προτείνεται η ουσιαστικότερη συμμετοχή του Δήμου μας,
στα φετεινά 12α ΠΑΥΛΕΙΑ, με την ανάληψη και ενός μέρους των σχετικών δαπανών,
ακριβώς για να εκφρασθεί, άμεσα και πρακτικά, το ζωηρό ενδιαφέρον του Δήμου, για
την επιτυχία, την εδραίωση και επέκταση αυτού του θεσμού, που συμπληρώνει μια
δωδεκαετία σταθερά ανοδικής συμβολής στην τοπική ανάπτυξη.
Με την παρούσα απόφαση εκφράζεται η σχετική βούληση και διάθεση του
Δήμου μας, και εγκρίνεται κατ αρχήν η ενεργότερη και ουσιαστικότερη συμμετοχή
του στην διοργάνωση των ΙΒ΄ ΠΑΥΛΕΙΩΝ, με την κάλυψη δαπανών, που θα βαρύνουν
την με Κ.Α. 00/6441 πίστωση του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2006, και που
θα προσδιορισθούν ειδικότερα και θα τεθούν προς έγκριση αναλυτικά σε επόμενη
συνεδρίαση του Δ.Σ., με την προσκόμιση των συγκεκριμένων παραστατικών, που θα
αναφέρονται σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις.
Παράλληλα, με την αναγνώριση της σημαντικής και διαρκώς εντεινόμενης
συμβολής των ΠΑΥΛΕΙΩΝ στην τοπική ανάπτυξη και στην προβολή της πόλης και της
περιοχής μας, προτείνεται, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ολόκληρης
δωδεκαετίας από την καθιέρωση και την ανελλιπή διοργάνωση των ΠΑΥΛΕΙΩΝ, να
εκφρασθεί, με τον πιο επίσημο και πανηγυρικό τρόπο, η τιμή, ο σεβασμός, η αγάπη
και η εμπιστοσύνη του Δημοτικού Συμβουλίου και της πόλης των Βεροιέων προς το
Πρόσωπο του Ποιμενάρχου μας κ.κ. Παντελεήμονος, τόσο επειδή είναι ο εμπνευστής
και πρωτεργάτης των ΠΑΥΛΕΙΩΝ, όσο και για το σύνολο της πολυσχιδούς προσφοράς
Του στον Δήμο, στην πόλη και στους συμπολίτες μας.
Έτσι, προτείνεται να απονεμηθεί το Μετάλλιο Τιμής & Ευποιίας της πόλης
των Βεροιέων στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας Ναούσης & Καμπανίας
κ.κ. Παντελεήμονα, ενώ η απονομή προτείνεται να γίνει στο πλαίσιο των ΙΒ
ΠΑΥΛΕΙΩΝ, (στη διάρκεια μιας από τις εκδηλώσεις, που θα καθορισθεί ανάλογα με το
γενικότερο πρόγραμμά τους).Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 1-6-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.

2.- Την ανάγκη συνδιοργάνωσης των παραπάνω εκδηλώσεων για την εξασφάλιση της
επιτυχίας, της εδραίωσης και επέκτασης του θεσμού των Παυλείων, που
συμπληρώνει μία 12ετία σταθερά ανοδικής συμβολής στην τοπική ανάπτυξη και της
απόδοσης τιμητικών διακρίσεων στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βεροίας,
Ναούσης και Καμπανίας, κ.κ. Παντελεήμονα, για το σύνολο της πολυσχιδούς
προσφοράς του στο Δήμο, την πόλη και τους συμπολίτες μας.
3.- Την με αριθ. 317/2003 απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμών Τιμών
και Διακρίσεων Δήμου Βέροιας.
4.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2006 και στους Κ.Α. 00/6441
«Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις διαλέξεις» και 00/6433 «Τιμητικές διακρίσεις
αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας διαφόρων προσώπων» υπάρχουν γραμμένες
σχετικές πιστώσεις.
5.- Τις διατάξεις των άρθρων 106 και 218 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με τις παρ. 3
και 4 του άρθρου 25 του Ν. 3202/03) του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση του Δήμου Βέροιας με την Ιερά Μητρόπολη
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας των εκδηλώσεων των ΙΒ΄ Παυλείων, που θα
πραγματοποιηθούν κατά το μήνα Ιούνιο 2006 στη Βέροια.
Β) Εγκρίνει την απονομή του Μεταλλίου Τιμής και Ευποιίας της Πόλεως των
Βεροιέων στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας, κ.κ.
Παντελεήμονα, εμπνευστή και πρωτεργάτη των Παυλείων, σε αναγνώριση του
συνόλου της πολυσχιδούς προσφοράς του στην πόλη και την τοπική κοινωνία της
Βέροιας.
Γ) Εγκρίνει την κάλυψη των δαπανών που θ’ απαιτηθούν για τον παραπάνω
σκοπό.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 295 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 15-6-2006
Ο Δήμαρχος
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Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
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