ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 12/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 352/2006
Περίληψη
΄Εγκριση έκδοσης βιβλίου-καταλόγου των
Γ.Α.Κ. Ημαθίας.

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

Aπόντες
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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 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 6-7-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Η Υπηρεσία των Αρχείων Ν Ημαθίας (των Γενικών Αρχείων του Κράτους –
ΓΑΚ), με το Φ.16/120/14-6-2006 έγγραφό της, μας γνωστοποιεί την ολοκλήρωση
των εργασιών για την έκδοση Βιβλίου – Καταλόγου με το πλούσιο αρχειακό υλικό
της.
Στον υπό έκδοση Κατάλογο παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι προσκτήσεις
των Αρχείων Ν Ημαθίας, με πλήρη περιγραφή της προέλευσης, της σύνθεσης και του
περιεχομένου της κάθε συλλογής, και με σχετική φωτογραφική τεκμηρίωση, ώστε
κάθε ενδιαφερόμενος μελετητής, ή και απλός πολίτης ή επισκέπτης της πόλης και των
Αρχείων, να γνωρίζει ποιες συλλογές μπορεί να συναντήσει στα Αρχεία του Ν.
Ημαθίας και από ποιες πηγές μπορεί να αντλήσει πληροφορίες.
Με την έκδοση αυτή ο αρχειακός πλούτος της Βέροιας καθίσταται ευρύτερα
γνωστός, (γιατί μέχρι σήμερα το περιεχόμενο των Αρχείων δεν ήταν στο σύνολό του
γνωστό ούτε καν στον κύκλο των ειδικών, των επιστημόνων, των ερευνητών), ενώ
παράλληλα ευαισθητοποιούνται και άλλοι Φορείς ή και Ιδιώτες, που θα ήθελαν να
διασώσουν διάφορες συλλογές τους, οι οποίες με την κατάθεσή τους στα Αρχεία
καταγράφονται, συντηρούνται, αναδεικνύονται και αποκτούν χρηστική λειτουργία.
Επειδή πρόκειται για μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τις πρωτογενείς πηγές
της Τοπικής μας Ιστορίας, και προβάλλει ευρύτερα τα Αρχεία της Βέροιας και την
πόλη μας, ως προορισμό μελέτης και άντλησης στοιχείων αλλά και ως χώρο
σεβασμού και διατήρησης της ιστορικής μνήμης, προτείνεται να αναλάβει ο Δήμος
μας το κόστος της έκδοσης αυτού του Καταλόγου, που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
της ίδιας της Υπηρεσίας των Αρχείων, δεν θα υπερβεί το ποσόν των 3.000,00 €
(ποσόν που θα επιβαρύνει την με Κ.Α. 00/6434.001 πίστωση του προϋπολογισμού
του Δήμου μας έτους 2006, και θα εξοφληθεί, με την προσκόμιση και έγκριση των
σχετικών παραστατικών σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.).
Παράλληλα προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί ο κ. Δήμαρχος και η αρμόδια
Δημοτική Υπηρεσία, για την ρύθμιση και διεκπεραίωση, σε συνεργασία με την
Υπηρεσία των ΓΑΚ, όλων των σχετικών λεπτομερειών για την άψογη έκδοση και την
κατάλληλη παρουσίαση και ευρύτερη προβολή του Βιβλίου - Καταλόγου.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.- Το αριθ. Φ.16/120/14-6-06 έγγραφο της Υπηρεσίας Αρχείων Ν. Ημαθίας
(Γ.Α.Κ.).
3.- Την ανάγκη έκδοσης από τον Δήμο του παραπάνω βιβλίου-καταλόγου για την
ανάδειξη της Τοπικής μας Ιστορίας και την ευρύτερη προβολή των Αρχείων της
Βέροιας αλλά και της ίδια της πόλης μας, ως προορισμό μελέτης και άντλησης
στοιχείων αλλά και ως χώρο σεβασμού και διατήρησης της ιστορικής μνήμης.
4.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2006 και στον Κ.Α. 00/6434.001
«Έκδοση-Αγορά βιβλίων» υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την έκδοση Βιβλίου-Καταλόγου της Υπηρεσίας των Αρχείων Ν.
Ημαθίας (Γενικά Αρχεία του Κράτους) με το αρχειακό υλικό της, με σκοπό την
ανάδειξη της Τοπικής μας Ιστορίας και την ευρύτερη προβολή των Αρχείων της
Βέροιας αλλά και της ίδιας της πόλης μας, ως προορισμό μελέτης και άντλησης
στοιχείων αλλά και ως χώρο σεβασμού και διατήρησης της ιστορικής μνήμης.
Β) Εγκρίνει την κάλυψη της δαπάνης που θ’ απαιτηθεί για τον παραπάνω
σκοπό.

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας και την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
για τη ρύθμιση και διεκπεραίωση, σε συνεργασία με την παραπάνω Υπηρεσία, όλων
των σχετικών λεπτομερειών για την άψογη έκδοση και την κατάλληλη παρουσίαση
και ευρύτερη προβολή του εν λόγω Βιβλίου-Καταλόγου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 352/ 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 21-7-2006
Ο Δήμαρχος
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