ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 10/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 241/2009
Περίληψη
΄Εγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για τον εορτασμό της
επετείου ίδρυσης του Δήμου και κάλυψης των σχετικών
δαπανών.
Σήμερα 6 Απριλίου του έτους 2009 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 2-4-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς

Aπόντες
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Σ. Παναγιωτίδης, και
αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 240/2009 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Ακριβόπουλος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 252/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ.
Σουμελίδης, Α. Τσιάρας.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 259/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Μ. Σουμελίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 1-4-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Ο Δήμος Βέροιας προτίθεται να διοργανώσει σειρά εκδηλώσεων το 2009 για
την επέτειο των 90 χρόνων του Δήμου Βέροιας και θα έχουν έναν ιδιαίτερο
πανηγυρικό χαρακτήρα .
Η Δήμαρχος Βέροιας έχει συστήσει άτυπη επιτροπή αποτελούμενη από τους
 Θωμά Γαβριηλίδη
 Γεώργιο Καλογήρου
 Παύλο Πετρομελίδη και
 Ευαγγελία Παπαχαραλάμπους
με σκοπό την σύνταξη προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για
διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων ενταγμένων στο παραπάνω επετειακό πλαίσιο.
Ως μια πρώτη τέτοια εκδήλωση είναι και η διοργάνωση έκθεσης
φωτογραφιών της πόλης και παραδοσιακών ενδυμάτων των κατοίκων της στον
ισόγειο χώρο του Δημαρχείου στις 26 Απριλίου 2009 ημέρα κατά την οποία στην
πόλη μας θα βρίσκεται για πολύ λίγο και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας
κ.κ. Κάρολος Παπούλιας.
Με τις διατάξεις
Α) του άρθρου 93 του ν 3463/2006 , προβλέπεται ότι ΄΄ Το Δημοτικό
Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του Δήμου, εκτός από
τα θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή της δημαρχιακής
επιτροπής…΄΄
Β) της παρ. 3 του άρθρο 158 του ν. 3463/2006 προβλέπεται ότι ΄΄ Πιστώσεις
που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή της
Κοινότητας μπορούν να διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για
την πληρωμή δαπανών και που αφορούν : α) εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως
πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές εκδηλώσεις που τις οργανώνει ο Δήμος
ή η Κοινότητα, εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την
προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και
πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του, β) όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν
άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα γ) Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά
δώρα και φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων, τα οποία συνέβαλαν με
οποιοδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του
Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς και οι συνεπαγόμενες δαπάνες δημοσίων σχέσεων δ) Την
τουριστική προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, του Δήμου ή της Κοινότητας ε)Έκτακτες
επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου ή της Κοινότητας ΄΄.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους και στον K.A. 00 / 6443 ΄΄
Δαπάνες δεξιώσεων Εθνικών και Τοπικών εορτών ΄΄ υπάρχει γραμμένη σχετική
πίστωση ύψους € 10.000,00 με σημερινό υπόλοιπο € 10.000,00

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει για την έγκριση ή μη της διοργάνωσης σειράς πανηγυρικών εκδηλώσεων
για τα 90 χρόνια του Δήμου Βέροιας στο 2009, ψηφίζοντας και τις σχετικές πιστώσεις
που θα απαιτηθούν εις βάρος του K.A. 00 / 6443 ΄΄ Δαπάνες δεξιώσεων Εθνικών και
Τοπικών εορτών ΄΄ του προϋπολογισμού του Δήμου τρ.ε.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Εδώ και λίγο καιρό έχουμε συστήσει μία άτυπη επιτροπή από
διακεκριμένους πολίτες, τους κ.κ. Θωμά Γαβριηλίδη, Γεώργιο καλογήρου, Παύλο
Πετρομελίδη και Ευαγγελία Παπαχαραλάμπους, με σκοπό την κατάθεση πρότασης
για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για τα 90 χρόνια από την ίδρυση του Δήμου. Κάποιοι
ήταν δημ. σύμβουλοι και γνωρίζουν το χώρο, συνεργάζονται και πολλοί άλλοι
άνθρωποι που έχουν γνώση του χώρου. Σε πρώτη φάση και με την επίσκεψη του
Προέδρου της Δημοκρατίας στις 26 Απριλίου στη Νάουσα για τις εκδηλώσεις του
ολοκαυτώματος της πόλης και την επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει στη Βέροια, θα
πραγματοποιηθεί μία έκθεση στο ισόγειο του Δημαρχείου, η οποία θα περιλαμβάνει
παλιές φωτογραφίες της Βέροιας, θα περιλαμβάνει ζωγραφισμένες φορεσιές από την
Χρύσα Κωστοπούλου, τοπικές φορεσιές, και νεότερες ασπρόμαυρες καλλιτεχνικές
φωτογραφίες τις οποίες έχει τραβήξει σε διάφορα σημεία της πόλης .Αυτή την έκθεση
θα επισκεφθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. ΄Ηρθαν εκπρόσωποι της Προεδρίας της
Δημοκρατίας είδαν τους χώρους και μετά θα πάει στη δημόσια βιβλιοθήκη να
εγκαινιάσει ένα πρόγραμμα. Προτείνω να δεχθεί το Δ.Σ. να προχωρήσουμε σε αυτή
τη διοργάνωση και να εγκρίνει την 4μελή επιτροπή. Εξέφρασα την άποψη ότι είναι
δύσκολη η δουλειά της 4μελούς επιτροπής, θα πρέπει να ψάξει πολύ σε παλιά κιτάπια
για να βρει στοιχεία ανθρώπων που υπηρέτησαν στο Δήμο και θα παρακαλούσα να
εγκρίνετε αυτή την 4μελή επιτροπή και βεβαίως αυτή την διοργάνωση.
Δελαβερίδης: Κε πρόεδρε, νομίζω ότι καλύτερα θα ήταν το θέμα να είναι
έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων. Στην προφορική της εισήγηση η κα Δήμαρχος
ποτέ δεν ανέφερε για διοργάνωση «πανηγυρικών» εκδηλώσεων, όπως αναφέρεται
στο εισηγητικό σημείωμα.
Σακαλής: Έχει προσκληθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εγγράφως; Έχει
αποδεχθεί την πρόσκληση; Είναι στο πρόγραμμα του Προέδρου της Δημοκρατίας η
επίσκεψη στο Δήμο Βέροιας;
Δήμαρχος: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσεκλήθη για πρώτη φορά στην
περασμένη επέτειο της 16ης Οκτωβρίου, αλλά έφυγε στο εξωτερικό τότε.
Προσεκλήθη εκ νέου με αφορμή τις εκδηλώσεις της Νάουσας, δέχθηκε να παραστεί
σ’ αυτές τις εκδηλώσεις , στείλαμε πάλι πρόσκληση , δύο προσκλήσεις μάλιστα και
έτσι μας επισκέφθηκε η γραμματεία του Προέδρου, είδε τους χώρους, και
συμφώνησαν με αυτή την ευκαιρία της Νάουσας να περάσει και από την Βέροια,
αφού είχαν προγραμματισθεί και τα εγκαίνια του προγράμματος στη βιβλιοθήκη.
Επίσης έχουμε στείλει και δεύτερη πρόσκληση για τις 16 Οκτωβρίου.
Σκουμπόπουλος: Άλλο ένα σοβαρό θέμα του Δήμου μας αντιμετωπίζεται από
την πλειοψηφία ως «πανηγυράκι». Γράψατε και στην πρόσκληση για «πανηγυρικές»
εκδηλώσεις. Σας ξέφυγαν τα 90 χρόνια γιατί πέρυσι ήταν να τα εορτάσουμε και όχι
φέτος. Ξαφνιαστήκαμε όλοι από το δελτίο τύπου που είδαμε στις εφημερίδες ότι η κ.
Δήμαρχος πάλι σύστησε άτυπη επιτροπή, πάλι δεν λογάριασε το Δ.Σ., πάλι δε
σεβάστηκε το Δ.Σ., αντιμετωπίζει το όλο θέμα πολύ υποβαθμισμένα για ένα και
μοναδικό λόγο, γιατί ήταν πρόταση δική μας. Έκανε αυτή την άτυπη επιτροπή, δεν
έχω κανένα λόγο να μην συμφωνήσω με τους συμπολίτες, αλλά θα μπορούσε άνετα
να τεθεί θέμα στο Δ.Σ., να είχαμε προτείνει να μετέχουν σ΄ αυτή την επιτροπή και

άλλους συμπολίτες μας που πρόσφεραν στην πόλη για να μάθουμε και εμείς οι
νεότεροι την ιστορία της. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε γεννημένοι μετά το 50.
Η κα Δήμαρχος δεν θέλησε να φέρει θέμα να συστήσουμε την επιτροπή ούτε και να
προτείνουμε εκδηλώσεις. Το φέρνει τώρα άρον-άρον το θέμα, θα έρθει ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίες και θα πρέπει κάτι να του δείξουμε, θα έρθει ξόφαλτσα γιατί σε
πρόσκληση που του κάναμε δεν μπόρεσε να έρθει. Θα του δείξουμε τις φορεσιές,
αλλά θα πρέπει να του δείξουμε και άλλα πράγματα. Πρέπει να αποφασίσουμε τι
είδους εκδηλώσεις θα κάνουμε. Θα τιμήσουμε πρόσωπα της πόλης; Πότε θα τις
κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις; Ξαφνικά από ένα τυχαίο γεγονός της επίσκεψης του
Προέδρου θα κάνουμε και μια εκδήλωση; Και στο τέλος του έτους θα πούμε: «Ωραία
γιορτάσαμε και βγήκαμε και από αυτήν την υποχρέωση». Συμφωνούμε να γίνει αυτή
η εκδήλωση και περιμένουμε τις επόμενες από την άτυπη ή τυπική επιτροπή, και μετά
από αυτή την επιτροπή που σύστησε η κα Δήμαρχος, να το εισηγηθεί και η επιτροπή
του Δ.Σ. Νομίζω ότι η κα Δήμαρχος θέλει να καθιερώσει το Δημαρχοκεντρικό
σύστημα που πιστεύει. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, αυτά είναι τα πιστεύω
μας.
Σακαλής: Άλλο ένα τέτοιο θέμα σοβαρό έγινε με προχειρότητα για λόγους
καθαρά ενυπωσιασμού. Όταν δημοσιεύθηκε αυτή η άτυπη επιτροπή κατέθεσα τις
προτάσεις μου για τα 90 χρόνια ίδρυσης του δήμου Βέροιας. Είχα πει τότε ότι δεν
έχω να κάνω με πρόσωπα όσο με τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί η κ. Δήμαρχος.
Είχαμε πει ότι πραγματικά αναγνωρίζουμε τα πρόσωπα αυτά που καταρτίζουν αυτή
την επιτροπή, την προσφορά τους, τους αγαπάμε και σεβόμαστε για ό,τι έχουν κάνει
για την πόλη. Όμως ο τρόπος με τον οποίο έχει έρθει δεν ήταν σωστός και τότε η κα
Δήμαρχος απάντησε ότι είναι άτυπη αυτή η επιτροπή, που θα προετοιμάσει και θα
μας φέρει τις δράσεις στο Δ.Σ. για να αποφασίσει το Δ.Σ. Τελικά βλέπω ότι μία-μία
δράση έρχεται πρόχειρα με σκοπό την σύνταξη προτάσεων προς το Δ.Σ., μας ήρθαν
οι προτάσεις και οι δράσεις που θα κάνει αυτή η επιτροπή; Άρα πρόχειρα έγιναν και
το βλέπουμε τώρα και από το εισηγητικό. Μήπως υποβαθμίζουμε τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας; Γιατί βιαζόμαστε να φέρουμε τώρα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας;
Καλύτερα είναι να τον φέρουμε στις 16 Οκτωβρίου με τιμές και δόξες, ν’ αποφασίσει
το Δ.Σ. πώς θα τον υποδεχθεί και τι τιμές θα του κάνει κλπ. Όλα γίνονται με
προχειρότητα. Πανηγυρική ναι μεν εκδήλωση αλλά με τόση προχειρότητα δεν
συμβαδίζουν. Θεωρώ ειλικρινά πολύ πρόχειρη την επίσκεψη του Προέδρου της
Δημοκρατίας. Περνάμε τις δράσεις της επιτροπής στο Δ.Σ. Δεν πρέπει να έρχεται
ολοκληρωμένη πρόταση με το πλαίσιο των δράσεων αυτών; Θέλω να τονίσω την
πρακτική και την τακτική με την οποία φέρνετε τα θέματα στο Δ.Σ.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 1-4-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Ότι κατά το έτος 2008 συμπληρώθηκαν ενενήντα (90) έτη από την ίδρυση του
Δήμου Βέροιας.
3.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2009 και στον Κ.Α. 00/6443 «Δαπάνες
δεξιώσεων Εθνικών και Τοπικών Εορτών» υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.
4.- Τις απόψεις της Δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων, όπως αυτές
αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
5.- Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 158 (παρ. 3) του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη διοργάνωση κατά τη διάρκεια του έτους 2009 σειράς
εκδηλώσεων για τον εορτασμό της συμπλήρωσης ενενήντα (90) χρόνων από την

ίδρυση του Δήμου Βέροιας, τις οποίες θα εισηγηθεί επιτροπή που συστήθηκε από την
Δήμαρχο, αποτελούμενη από τους διακεκριμένους πολίτες Θωμά Γαβριηλίδη,
Γεώργιο Καλογήρου, Παύλο Πετρομελίδη και Ευαγγελία Παπαχαραλάμπους.
Β) Εγκρίνει, στο πλαίσιο των παραπάνω εκδηλώσεων, την παραχώρηση της
χρήσης του ισογείου χώρου του Δημαρχείου για την πραγματοποίηση έκθεσης
φωτογραφιών της Βέροιας και παραδοσιακών ενδυμάτων των κατοίκων της στις 26
Απριλίου 2009, στην οποία θα παραστεί ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας,
κ.κ. Κάρολος Παπούλιας.
Γ) Εγκρίνει την κάλυψη των δαπανών που θ’ απαιτηθούν για τον παραπάνω
σκοπό.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 241 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.
Γ.

Σ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 18/5/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

