ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 12/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 351/2006
Περίληψη
Έγκριση ανακήρυξης σε επίτιμο δημότη και
απονομής τιμητικής διάκρισης στον Κύπριο
Επίτροπο στην Ε.Ε., κ. Μάρκο Κυπριανού.
Σήμερα 10 Ιουλίου 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 6-7-2006 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 26 μέλη.
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Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Φουρνιάδης
Κρομμύδας
Ρήσσου
Χιονίδης
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Παπαστεργίου
Τσιάρας
Σοφιανίδης
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Γκαμπέσης
Ντόβας
Μηλιόπουλος
Πουλασουχίδης
Ορφανίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Κ. Χιονίδης, και αποχώρησαν
οι κ.κ. Θ. Σιδηρόπουλος, Μ. Γαβρίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 334/2006 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Η. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 335/2006 απόφασης προσήλθε ο κ.
Γ. Μιχαηλίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Β.
Γιαννουλάκης, Χ. Ουσουλτζόγλου, Δ. Δάσκαλος, Κ. Μιχαηλίδης, Π.
Ποταμόπουλος.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 336/2006 απόφασης προσήλθαν
οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Χ. Ουσουλτζόγλου, Δ.
Δάσκαλος, Η. Σοφιανίδης, Κ. Μιχαηλίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 337/2006 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Α. Τσιάρας, Η. Σοφιανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.338 /2006 απόφασης προσήλθε ο
κ. Η. Σοφιανίδης και αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 339/2006 απόφασης προσήλθε ο
κ. Α. Τσιάρας και αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Τροχόπουλος, Η.
Σοφιανίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 340/2006 απόφασης προσήλθε ο
κ. Η. Σοφιανίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 350/2006 απόφασης αποχώρησε η
κ. Χ. Ουσουλτόγλου.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 351/2006 απόφασης προσήλθε η
κ. Χ. Ουσουλτζόγλου.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 354/2006 απόφασης προσήλθε ο
κ. Δ. Δάσκαλος και αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 363/2006 απόφασης προσήλθε ο
κ. Α. Δελαβερίδης.
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 368/2006 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Ι. Καλαϊτζίδης, Σ. Κρομμύδας, Α. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 21° θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 6-7-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου, που έχει ως
εξής:
Ο κ. Μάρκος Κυπριανού, Επίτροπος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
πρόκειται να επισκεφθεί την Πόλη και την Περιοχή μας, στις 27 Ιουλίου 2006.
Όπως είναι γνωστό, ο κ. Μ. Κυπριανού είναι κατά το ήμισυ Βεροιώτης,
καθώς η μητέρα του Μιμή (χήρα του αειμνήστου Προέδρου της Κυπριακής
Δημοκρατίας Σπύρου Κυπριανού) είναι Βεροιώτισσα (το γένος Παπαθεοκλήτου).
Η επίσκεψη αυτή του Κύπριου Επιτρόπου αποτελεί ένα είδος προσκυνήματος
στη γενέθλια γη της μητέρας του, αλλά και μια αφορμή εγγύτερης γνωριμίας και
στενότερης επαφής και σύνδεσης του Ευρωπαίου Επιτρόπου με τον ιδιαίτερο τόπο
της εκ μητρός καταγωγής του.
Γι αυτό και προτείνεται να ανακηρυχθεί Επίτιμος Δημότης της Πόλης των
Βεροιαίων (σύμφωνα με το άρθρο 5 του «Κανονισμού Απονομής Τιμών και
Διακρίσεων του Δήμου της Βέροιας»), και να του απονεμηθεί το Μετάλλιο της
Πόλης των Βεροιαίων (σύμφωνα με το άρθρο 4 του ως άνω «Κανονισμού»), ως
έκφραση τιμής προς ένα εκλεκτό γόνο της Βέροιας, που διακρίθηκε στο επιστημονικό
και το ακαδημαϊκό πεδίο, αλλά και στην πολιτική κονίστρα, τόσο της Κύπρου (όπου
επί σειρά ετών εκόσμησε τα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας και της
Κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων), όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου, ως
Επίτροπος αρμόδιος για θέματα Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή, χειρίζεται,
με τόλμη, δυναμισμό, φαντασία, πρωτοτυπία, σειρά ζητημάτων καθοριστικής
σημασίας για την καθημερινή ζωή εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων, και ασκεί,
με επιτυχία, πολιτικές, που στοχεύουν στην διεύρυνση, την αναβάθμιση, την
κατοχύρωση, την διασφάλιση των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων, τόσο ως πολιτών,
που πρέπει να απολαμβάνουν υπηρεσίες υγείας υψηλού (και διαρκώς βελτιούμενου)
επιπέδου, όσο και ως καταναλωτών, που πρέπει να κινούνται και να αναπτύσσουν τις
δραστηριότητές τους σε μια ανοιχτή, ελεύθερη και υγιή αγορά και (κατ επέκταση)
κοινωνία.
Προτείνεται, επίσης, να εξουσιοδοτηθεί ο κ. Δήμαρχος και η αρμόδια
Δημοτική Υπηρεσία, για την ρύθμιση και διεκπεραίωση όλων των σχετικών
λεπτομερειών της ως άνω επίσκεψης, του προγράμματός της, της διοργάνωσης της
σχετικής τελετής κ.λπ., ενώ οι τυχόν δαπάνες που θα προκύψουν θα βαρύνουν την με
Κ.Α. 00/6433 πίστωση του Π/σμου του Δήμου έτους 2006, και θα εγκριθούν
ειδικότερα σε επόμενη Συνεδρίαση του Δ.Σ., με την αναλυτική προσκόμιση των
σχετικών παραστατικών.Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 6-7-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- ΄Οτι σκόπιμο είναι ν’ αποδοθούν τιμητικές διακρίσεις στον Κύπριο Επίτροπο στην
Ε.Ε., κ. Μάρκο Κυπριανού, με την ευκαιρία της επίσκεψής του στην πόλη της
Βέροιας και την ευρύτερη περιοχή στις 27-7-2006, ως έκφραση τιμής προς ένα
εκλεκτό γόνο της πόλης της Βέροιας που διακρίθηκε στο επιστημονικό και
ακαδημαϊκό πεδίο αλλά και στην πολιτική κονίστρα τόσο της Κύπρου όσο και της
Ευρωπαϊκής Ενωσης.
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 του Κ.Α. 00/6433 «Τιμητικές
διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας διαφόρων προσώπων» υπάρχει
γραμμένη σχετική πίστωση.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ).

Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Ανακηρύσσει τον Κύπριο Επίτροπο στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, κ. Μάρκο
Κυπριανού, με την ευκαιρία της επίσκεψής του στην πόλη της Βέροιας και την
ευρύτερη περιοχή στις 27-7-2006, σε Επίτιμο Δημότη της πόλης των Βεροιέων.
Β) Εγκρίνει την απονομή του Μεταλλίου της Πόλεως των Βεροιέων στον
παραπάνω, ως έκφραση τιμής προς τον εκλεκτό αυτό γόνο της Βέροιας που
διακρίθηκε στο επιστημονικό και ακαδημαϊκό πεδίο αλλά και στην πολιτική κονίστρα
τόσο της Κύπρου όσο και της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπου, ως Επίτροπος αρμόδιος για
θέματα Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή, χειρίζεται, με τόλμη, δυναμισμό,
φαντασία, πρωτοτυπία, σειρά ζητημάτων καθοριστικής σημασίας για την καθημερινή
ζωή εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων, και ασκεί, με επιτυχία, πολιτικές, που
στοχεύουν στην διεύρυνση, την αναβάθμιση, την κατοχύρωση, την διασφάλιση των
δικαιωμάτων των Ευρωπαίων, τόσο ως πολιτών, που πρέπει να απολαμβάνουν
υπηρεσίες υγείας υψηλού (και διαρκώς βελτιούμενου) επιπέδου, όσο και ως
καταναλωτών, που πρέπει να κινούνται και να αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους
σε μια ανοιχτή, ελεύθερη και υγιή αγορά και (κατ επέκταση) κοινωνία.
Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο και την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για τη
ρύθμιση και διεκπεραίωση όλων των σχετικών λεπτομερειών της παραπάνω
επίσκεψης, του προγράμματός της, της διοργάνωσης της σχετικής τελετής κ.λ.π.
Δ) Εγκρίνει την κάλυψη της δαπάνης που θ’ απαιτηθεί για τον παραπάνω
σκοπό.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 351 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Φουρνιάδης
Κρομμύδας
Ρήσσου

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 20-7-2006
Ο Δήμαρχος
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Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Παπαστεργίου
Τσιάρας
Σοφιανίδης

