ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 16/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 502/2006
Περίληψη
Έγκριση προγράμματος εκδηλώσεων 17ης
Νοεμβρίου και κάλυψης των σχετικών
δαπανών.
Σήμερα 30 Οκτωβρίου 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 26-10-2006 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.
Παρόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Χ.
Α.
Β.
Ι.
Ν.
Ε.
Ε.
Ι.
Μ.
Θ.
Γ.
Χ.
Μ.
Ε.
Σ.
Β.
Κ.
Χ.
Ι.
Μ.
Δ.
Α.
Γ.
Σ.
Α.
Κ.
Α.
Η.
Γ.

Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Σοφιανίδης
Κρομμύδας
Ρήσσου
Χιονίδης
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Μηλιόπουλος
Παπαστεργίου
Πουλασουχίδης
Τσιάρας
Σοφιανίδης
Ορφανίδης

Aπόντες
Σ. Παναγιωτίδης
Χ. Ντόβας

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Θ. Σιδηρόπουλος, Μ. Γαβρίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 486/2006 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Κ. Χιονίδης, Ι. Κουρουζίδης, Δ. Δάσκαλος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 489/2006 απόφασης προσήλθε ο κ.
Κ. Πουλασουχίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 490/2006 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Α. Γκαμπέσης, Α. Τσιάρας, Γ. Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 491/2006 απόφασης προσήλθαν
οι κ.κ. Ι. Καλαϊτζίδης, Α. Τσιάρας, Γ. Ορφανίδης και αποχώρησαν οι
κ.κ. Γ. Τροχόπουλος, Κ. Πουλασουχίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 492/2006 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Η. Σοφιανίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 494/2006 απόφασης προσήλθε ο
κ. Α. Δελαβερίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 495/2006 απόφασης προσήλθε ο
κ. Κ. Πουλασουχίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 497/2006 απόφασης αποχώρησε ο
κ. Π. Ποταμόπουλος.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 498/2006 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 500/2006 απόφασης προσήλθαν
οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας και αποχώρησε ο κ. Ι.
Κουρουζίδης.
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 503/2006 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Κ. Πουλασουχίδης.
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 507/2006 απόφασης προσήλθε ο
κ. Η. Σοφιανίδης.
14) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 518/2006 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Ε. Γουναράς, Δ. Δάσκαλος.
15) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 530/2006 απόφασης προσήλθαν
οι κ.κ. Ε. Γουναράς, Δ. Δάσκαλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 18-10-2006 εισηγητικό σημείωμα του
Δημάρχου, που έχει ως εξής:
Ο Δήμος μας διοργανώνει κάθε χρόνο στις 17 Νοεμβρίου, εκδήλωση για τον
εορτασμό της επετείου της ηρωικής εξέγερσης του Πολυτεχνείου, σύμφωνα με το
πρόγραμμα που επισυνάπτεται στο παρόν εισηγητικό σημείωμα.
Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 218 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.)
προβλέπεται ότι: «Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς
του προϋπολογισμού του δήμου ή της κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν: (α)
εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές,
αθλητικές εκδηλώσεις που τις οργανώνει ο δήμος ή η κοινότητα, (β) όμοιες εκδηλώσεις
που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο δήμος ή η κοινότητα, (γ) απονομή
τιμητικών διακρίσεων, αναμνηστικών δώρων και φιλοξενία προσωπικοτήτων και
αντιπροσωπειών εσωτερικού ή εξωτερικού και (δ) τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά
δώρα και φιλοξενία φυσικών προσώπων τα οποία συνέβαλαν ιδιαίτερα στην κοινωνική
και πολιτιστική ανάπτυξη του δήμου ή της κοινότητας».
Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2006 υπάρχει
εγγεγραμμένη πίστωση με Κ.Α. 00/6443 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων Εθνικών και
Τοπικών εορτών» ποσού € 15.000,00 με σημερινό υπόλοιπο € 14.356,29.
Υστερα από τα πιο πάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει για την έγκριση ή μη του συνημμένου Προγράμματος Εορτασμού της
επετείου της ηρωικής εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ψηφίζοντας και τις σχετικές
πιστώσεις που θα απαιτηθούν σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α. του προϋπολογισμού του
Δήμου τρέχοντος έτους.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Παπαστεργίου: Κε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι η
γιορτή της 17ης του Νοέμβρη είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας μας και
μάλιστα είναι μία γιορτή νεολαίας. Εκτιμώ ότι το πρόγραμμα, το οποίο παρουσιάζετε
προς έγκριση, είναι πολύ φτωχό γιατί λείπει ακριβώς αυτό το κομμάτι για το οποίο
αναφέρεται η γιορτή, λείπει δηλαδή η νεολαία. Και μάλιστα θα πρέπει να τονίσουμε
με ιδιαίτερη έμφαση ότι τα μηνύματα τα οποία εκπέμπει αυτή η γιορτή, η 17η
Νοεμβρίου, είναι σημαντικά και διαχρονικά. Γι΄ αυτό προτείνω στην διοργάνωση
αυτής της γιορτής να συμμετέχει και η νεολαία. Έχουμε τέτοιες δυνατότητες, υπήρχε
παλιά το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, όπου μπορούμε να συνεργαστούμε με τους
νέους εκείνους. Όπως επίσης υπάρχει το τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, με το οποίο
επίσης μπορούμε να συνεργαστούμε, για να κάνουμε μια πιο νεολεϊστικη , γιορτή.
Προτείνω δηλαδή ο Δήμος ή ο υπεύθυνος για το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, να
συνεργαστεί με αυτές τις οργανώσεις και πέρα από τα τελετουργικά που
παρουσιάζονται στο πρόγραμμα να έχουμε και μία άλλη εκδήλωση για το λαό της
Βέροιας.
Πρόεδρος: Κε Παπαστεργίου σήμερα έχουμε 30 Οκτωβρίου. Μιλήσατε για
τον πρόεδρο του Συμβουλίου Νεολαίας και όλα αυτά αλλά είναι εφικτό να γίνει σε
αυτό τα χρονικό διάστημα; Αυτό είναι το ζήτημα.
Παπαστεργίου: Εγώ εκτιμώ ότι αυτήν ακριβώς τη θέση την έχουμε εκφράσει
εδώ και τρία χρόνια συνεχώς. Μπορούσαμε και μπορούμε πιστεύω μπορούμε ακόμη
να γίνει τουλάχιστον μία προσπάθεια.
Δήμαρχος: Κάντε το του χρόνου που θα είστε στην διοίκηση του Δήμου κύριε
Παπαστεργίου. Μπορείτε να την κάνετε. Θα είναι μια πολύ ωραία γιορτή. Εμείς
τολμήσαμε τα προηγούμενα χρόνια και κάναμε εκδηλώσεις αλλά είδαμε άδειο το
Χώρο Τεχνών γιατί έτσι τίμησαν και οι συμπολίτες μας και οι παλιοί και οι νεότεροι
και οι φοιτητές την εκδήλωση του Πολυτεχνείου.
Πρόεδρος: Κε Παπαστεργίου νομίζω ότι ο χρόνος είναι πολύ λίγος και μπορεί
να εκτεθούμε και σαν Δήμος. Η θέση σας καταγράφηκε. Νομίζω ότι μπορείτε να
αποσύρετε την πρόταση για να μας διευκολύνετε.

Παπαστεργίου: Εγώ εκτιμώ ότι αν υπάρχει διάθεση και μεράκι, μπορεί να
γίνει σε συνεργασία με την νεολαία και με το τμήμα του Πολυτεχνείου, όπως έχω
προτείνει . Αυτή είναι η εκτίμηση μου και εμμένω στην πρότασή μου.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Α. Παπαστεργίου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 7 σύμβουλοι:
Χ. Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδου, Δ. Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Σ.
Μηλιόπουλος, Α. Παπαστεργίου, Α. Τσιάρας.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση του Δημάρχου και το σχέδιο
του προγράμματος εορτασμού της 17ης Νοεμβρίου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 13 σύμβουλοι:
Β. Γιαννουλάκης, Ι. Καλαϊτζίδης, Ν. Κεχαγιόγλου, Ε. Δημούλα, Ε. Γουναράς, Ι.
Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου – Καραχατζή, Χ. Τζήκα – Μπατσαρά, Μ. Σακαλής,
Ε. Σοφιανίδης, Σ. Κρομμύδας, Β. Ρήσσου, Κ. Χιονίδης.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι σύμβουλοι:
Κ. Πουλασουχίδης, Γ. Ορφανίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 18-10-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Το συνημμένο σχέδιο προγράμματος εορτασμού της επετείου της ηρωικής
εξέγερσης του Πολυτεχνείου.
3.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2006 και στον Κ.Α. 00/6443 «Δαπάνες
δεξιώσεων Εθνικών και Τοπικών εορτών» υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.
4.- Τις απόψεις και προτάσεις του Δημάρχου και του δημ. συμβούλου Α.
Παπαστεγίου.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6.- Της διατάξεις των άρθρων 106 & 218 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει το πρόγραμμα εορτασμού της 33ης Επετείου της ηρωικής
εξέγερσης του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεμβρίου, που έχει ως εξής:
Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2006:
- Ωρα 12.25: Πέρας προσέλευσης επισήμων στο Ηρώο των πεσόντων τα
πόλης.
- Ωρα 12.30: Επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο πεσόντων της πόλης και
κατάθεση στεφάνων από τους κ.κ.:
Βουλή των Ελλήνων
Νομάρχη Ημαθίας
Στρατηγό - Διοικητή Β΄ Σ.Σ.
Δήμαρχο Βέροιας
Πρόεδρο Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης Α.Π.Θ.
Διευθυντή Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας
Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας
Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας
Προέδρους Παραρτημάτων Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών
Προέδρους Αναπηρικών & Εφεδροπολεμικών Οργανώσεων
Εκπροσώπους Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
Οργανώσεις, Συλλόγους, Σωματεία & λοιπούς φορείς
Σιγή ενός λεπτού - Εθνικός Υμνος
Πέρας Εκδήλωσης
Τελετάρχης: Αθανάσιος Παπαναγιώτου
Δηλώσεις καταθέσεων στεφάνων μέχρι τις 16-11-2006 στο τηλ. 23310 77904.
Β) Εγκρίνει την κάλυψη των δαπανών που θ’ απαιτηθούν για τον παραπάνω
σκοπό.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 502 / 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 3-11-2006
Ο Δήμαρχος
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