ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 21/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 546/2009
Περίληψη
Έγκριση απόδοσης τιμητικών διακρίσεων
και κάλυψης των σχετικών δαπανών.
Σήμερα 21 Σεπτεμβρίου 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 17-9-2009 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
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Aπόντες
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος

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.
Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Ν. Τσιαμήτριος, Ε. Σοφιανίδης, Γ. Ορφανίδης
και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Ι. Καλαϊτζίδης, Σ. Διαμαντής.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 523/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.
Ορφανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 524/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.
Παπαστεργίου και αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ε. Σοφιανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 525/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.
Δελαβερίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 532/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.
Δελαβερίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Ν. Τσιαμήτρος, Μ.
Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 533/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.
Τσιαμήτρος.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 534/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.
Μωυσιάδης, Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησε ο κ. Γ. Κάκαρης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 536/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.
Κάκαρης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 537/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Β. Γιαννουλάκης.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 546/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Β.
Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Συμεωνίδης, Γ. Κάκαρης.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 548/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.
Τσιαμήτρος, Α. Παπαστεργίου.
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 549/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.
Τσιαμήτρος.
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 550/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.
Μωυσιάδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 16-9-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Ο Δήμος μας στο πλαίσιο του εορτασμού των Ελευθερίων της πόλης, απονέμει
κάθε χρόνο τιμητικές διακρίσεις:
Α. σε πρόσωπα, τα οποία προσέφεραν στην πόλη της Βέροιας εξαιρετικές
υπηρεσίες, σε πολίτες και φορείς που προσέφεραν υπηρεσίες στην επιστήμη, στον
πολιτισμό και τις τέχνες της πόλης μας, που με το έργο τους συνεισέφεραν στην
καταγραφή και διάσωση της ιστορίας της πόλης, των μνημείων της, του πολιτισμού
και της λαογραφίας της, που βοήθησαν στη διάσωση και προβολή της πολιτιστικής
κληρονομιάς της πόλης, των ηθών και εθίμων της, που ευεργέτησαν την πόλη, ή που
διακρίθηκαν για την κοινωνική τους δράση και προσέφεραν σημαντική συνεισφορά
σε συνανθρώπους μας.
Β. στους τρεις (3) πρώτους σε βαθμό πρόσβασης μαθητές από κάθε κατεύθυνση
ή ειδικότητα της Γ΄ τάξης των Λυκείων της πόλης μας.
Ειδικότερα, σε εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν στο πλαίσιο του εορτασμού
της 16ης Οκτωβρίου 2009, προτείνεται :
1. Την απονομή του «μεταλλίου τιμής και ευποιίας της πόλης των Βεροιέων »
στους Ιωάννη Εμμανουήλ και Αντώνιο Κούσιο
Οι αδελφοί Ιωάννης, Εμμανουήλ και Αντώνιος Κούσιου γεννήθηκαν στη
Βέροια και από πολύ νεαρή ηλικία ασχολήθηκαν επαγγελματικά με την
ζαχαροπλαστική. Στη δουλειά τους αφιέρωσαν την προσωπική τους ζωή.
Αδερφή τους είναι και η Κορνηλία Καραναστάση-Κούσιου η οποία
αναγορεύτηκε δωρήτρια του Δήμου Βέροιας μετά από τη δωρεά περίπου
500.000 € για την δημιουργία Κέντρου Πολιτισμού και Νεολαίας και την μετά
θάνατον δωρεά ενός οροφοδιαμερίσματος για τις ανάγκες του τμήματος
Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Βέροιας.
Την 10ετία του 1990, δώρισαν στο Νοσοκομείο της Βέροιας ένα ασθενοφόρο.
Το 2008, με την τεράστια δωρεά των 2.500.000 € στο Δήμο Βέροιας για την
κατασκευή της γέφυρας του Κτηνιατρείου (που σύμφωνα με τους όρους της
δωρεάς θα ονομαστεί γέφυρα Αφων Κούσιου) είναι οι μεγαλύτεροι δωρητές
του Δήμου στα 90 χρόνια ύπαρξής του.
Οι Αφοι Κούσιου, αθόρυβοι, ευγενείς πρόσφεραν για πολλές δεκαετίες γλυκές
απολαύσεις (κυριολεκτικά) σε μικρούς και μεγάλους. Με την αυτή την
γενναιόδωρη και σεμνή τους χειρονομία προσφέρουν σ όλη την πόλη και την
περιοχή
Ως ελάχιστο δείγμα της ευγνωμοσύνης του ο Δήμος Βέροιας αναλαμβάνει την
ηθική και νομική υποχρέωση διαρκούς συμπαράστασης προς τους δωρητές,
με όλες του τις κοινωνικές υπηρεσίες, και τους απονέμει το «μετάλλιο τιμής
και ευποιίας της πόλης των Βεροιέων »
2. Η απονομή Ευφήμου Μνείας στους, Μιλτιάδη Κοϊμτζή, Δημήτριο Γιαννακίδη
Στυλιανό Μαρτίκα για την συνεχή προσφορά και τις εξαιρετικές υπηρεσίες
τους προς την πόλη καθώς και στον γηραιότερο δημότη της πόλης κ. Σταύρο
Πολυζωίδη.
3. Η απονομή τιμητικών διακρίσεων σε Μαθητές, που διακρίθηκαν στις
εισαγωγικές εξετάσεις στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση (είτε
κατέλαβαν μια από τις πρώτες τρεις θέσεις είτε αρίστευσαν ανεξάρτητα από
την σειρά επιτυχίας και εισαγωγής στην σχολή της προτίμησής τους). Επίσης
απονομή διακρίσεων και στους Μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων της
Βέροιας, που, με τις ερμηνείες και τα έργα τους, απέσπασαν βραβεία στους
μαθητικούς καλλιτεχνικούς αγώνες του 2008-2009 της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Απονομή τιμητικών διακρίσεων στους Αθλητές μας που διακρίθηκαν σε
Πανελλήνιους, Βαλκανικούς, Μεσογειακούς, Πανευρωπαϊκούς, Παγκόσμιους
και Ολυμπιακούς αγώνες που διεξήχθηκαν από 10/2008 - 9/2009
καταλαμβάνοντας την 1η, 2η, και 3η θέση.
Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρο 158 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων» 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 / 6433
΄΄ Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας διαφόρων προσώπων ΄΄
υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση ύψους € 5.000,00 με σημερινό υπόλοιπο € 5.000,00
Ύστερα από τα πιο πάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
για την έγκριση ή μη της απονομής των παραπάνω τιμών και διακρίσεων, ψηφίζοντας και
τις σχετικές πιστώσεις που θα απαιτηθούν (μετακινήσεις, φιλοξενίες, γεύματα,
βραβεύσεις και τιμητικές διακρίσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ. ) σε βάρος του Κ.Α.
00 / 6443 του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Στο εισηγητικό σημείωμα δεν συμπεριλήφθηκαν οι αδελφοί
Κούσιου γιατί ήταν ένας όρος δικός τους να μην έχουν επισημότητες, να μην έχουν
διακρίσεις. Πιστεύω όμως ότι πρέπει και εισηγούμαι οπωσδήποτε να αποφασίσουμε
σήμερα και την τιμητική διάκριση για τους μεγαλύτερους δωρητές της Βέροιας, είτε
το θέλουν είτε δεν το θέλουν. Είναι σεμνοί και δεν θέλουν διακρίσεις, νομίζω όμως
ότι οφείλουμε εμείς να πάρουμε αυτή την απόφαση και αν δεν προσέλθουν να πάμε
και να τους την επιδώσουμε στο σπίτι τους. Ίσως αναρωτηθείτε γιατί αναφέρονται
τρεις συμπολίτες. Είναι τρεις συμπολίτες, οι οποίοι έχουν καλλωπίσει κοινόχρηστους
χώρους, με δική τους ευθύνη, με δική τους πρωτοβουλία και λυπάμαι που δεν έχουμε
φωτογραφίες να σας δείξουμε. Οι κοινόχρηστοι αυτοί χώροι είναι κοντά στην περιοχή
που μένουνε και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι κάτι σπάνιο να προσφέρουν
εθελοντικά κάποιοι για να καλλωπίσουν κοινόχρηστο χώρο και πρέπει να το
εκτιμήσουμε αυτό και να το τιμήσουμε. Βεβαίως στον κ. Πολυζωϊδη, ο οποίος είναι
μία σημαντικότατη προσωπικότητα, χρωστάμε την απόδοση τιμής από πέρσι, είναι
103 ετών. Έχει γράψει την ιστορία της ιατρικής στη Βέροια έχει προσφέρει πολλά και
ως γιατρός στην πόλη.
Σκουμπόπουλος: Σύμφωνα με τον κανονισμό Τιμών και Διακρίσεων, που
έχουμε ψηφίσει εδώ ομόφωνα, πρέπει η αρμόδια επιτροπή που έχουμε συγκροτήσει
να εισηγηθεί το θέμα στο Δ.Σ. και να υπάρχουν στοιχεία τεκμηριωμένα. Είπε η κα
Δήμαρχος ότι οι κ.κ. Κοεμτζής, Γιαννακίδης και Μαρτίκας καλλώπισαν
κοινόχρηστους χώρους. Το μαθαίνουμε τώρα. Δεν πήγε να το δει μία επιτροπή; Εγώ
δεν ξέρω τι έκαναν εκεί. Λέει η Δήμαρχος ότι καλλώπισαν. Τι έβαλαν; Πέντε
λουλούδια; Μήπως ευτελίζουμε αυτό που έχουμε καθιερώσει να τιμούμε για
εξαιρετικές πράξεις συμπολίτες μας; Μήπως και πέρσι και φέτος ευτελίσαμε αυτόν
τον θεσμό που καθιερώσαμε εδώ και χρόνια και έχουμε υποχρέωση εμείς να τον
τηρούμε ως κόρη οφθαλμού; Από τη μία έχουμε τους αδελφούς Κούσιου που μας

κάνουν δωρεά 2.500.000,00€ και από την άλλη επειδή φύτεψε κάποιος πέντε
λουλουδάκια να τον τιμήσουμε; Δεν ξέρω κανέναν από τους τρεις. Βάζουμε στην
ίδια ζυγαριά ανόμοια πράγματα. Πέρσι μας φέρατε τον εθελοντισμό, τον κ.
Καπετανάκη, και καλός είναι ο Παναγιώτης στον εθελοντισμό. Τον βλέπω έξω
μαζεύει σκουπιδάκια, αλλά είναι καλός και να κατεβάζει ή να ανεβάζει πανό του κ.
Παπανδρέου με οχήματα του Δήμου. Δεν λέω ότι αυτό που κάνει ο κ. Καπετανάκης
είναι κακό. Σιγά-σιγά τα κόμματα θα μείνουνε χωρίς οπαδούς, ας μείνουν μερικοί σαν
τον κ. Καπετανάκη. Εδώ όμως ούτε κομματικούς εγκάθετους τιμούμε, ούτε κάποιους
που φύτεψαν πέντε λουλούδια και να τους βάζουμε στην ίδια ζυγαριά με τους
αδελφούς Κούσιου. Δεν έπρεπε να πάει να το δει μία επιτροπή; Δεν έπρεπε να
ξέρουμε κι εμείς και να μιλάμε απόψε με στοιχεία; Γιατί μας αναγκάζετε να
γινόμαστε εμείς οι κακοί και εσείς οι καλοί; Όλοι θέλουμε τους συμπολίτες να τους
τιμούμε αλλά να βάλουμε και μία διαβάθμιση, μία ιεράρχηση.
Δήμαρχος: Προφανώς και σ’ αυτό έχουμε διαφορετική αντίληψη. Δεν είναι
ούτε τα πρόσωπα, είναι σημειολογικό αυτό που προτείνουμε να γίνει, σε μία εποχή
που σε όλη την Ευρώπη μαζεύουνε σκουπίδια μία ή δύο φορές την εβδομάδα και
εμείς δεν προλαβαίνουμε να αδειάζουμε τους κάδους, ο καθένας μας κοιτάζει να
φύγει το κακό από τα μάτια του. Υπάρχουν κάποιοι που εθελοντικά και αθόρυβα
έκαναν κάτι. Νομίζω ότι πρέπει να τιμηθούν.
Σακαλής: Μία διευκρίνηση. Λέτε «στους τρεις πρώτους μαθητές σε βαθμό
πρόσβασης, μαθητές από κάθε κατεύθυνση των λυκείων της πόλης μας». Τι εννοείτε;
Πρόσβαση πού; Γιατί παρακάτω λέτε απονομή τιμητικών διακρίσεων σε μαθητές
που διακρίθηκαν στις εισαγωγικές εξετάσεις στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση
και κατέλαβαν μία από τις πρώτες τρεις θέσεις. Το πρώτο στο εισηγητικό, με βαθμό
πρόσβασης ανά κατεύθυνση οι τρεις πρώτοι τι εννοείτε; Θέλω μία διευκρίνιση.
Παπαστεργίου: Είναι κάτι που το κάνουμε κάθε χρόνο. Σε κάθε κατεύθυνση
και σε κάθε σχολείο υπάρχει ο βαθμός πρόσβασης. Όχι ο βαθμός απολυτηρίου αλλά ο
βαθμός πρόσβασης, δηλ. αυτός τον οποίο έχουνε γράψει και με την εξομοίωση βγήκε
ο βαθμός πρόσβασης εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο.
Σακαλής: Αφού τους τιμάμε πιο κάτω αυτούς που πέτυχαν στα Πανεπιστήμια.
Παπαστεργίου: Άλλο οι τρεις πρώτες θέσεις και άλλο οι πρώτοι σε βαθμό
πρόσβασης. Είναι διαφορετικό, είναι δύο πράγματα διαφορετικά. Αυτό κάνουμε κάθε
χρόνο.
Σακαλής: Πείτε μας ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε τι εννοείτε
πρόσβαση και τι το άλλο.
Παπαστεργίου: Βαθμός πρόσβασης σημαίνει ότι π.χ. στο 1ο Λύκειο στη
θετική κατεύθυνση οι τρεις πρώτοι σε βαθμό πρόσβασης βραβεύονται. Οι τρεις
πρώτοι στη σχολή ολόκληρη αν έχουμε ….
Σακαλής: Πέτυχαν ταυτόχρονα αυτοί οι τρεις και στο Πανεπιστήμιο;
Παπαστεργίου: Ναι.
Σακαλής: Αφού τους βραβεύουμε με αυτούς που πέτυχαν στο Πανεπιστήμιο;
Λέτε ακόμη ότι θα τιμήσουμε αθλητές. Απονομή τιμητικών διακρίσεων σε
αθλητές που διακρίθηκαν σε Πανελλήνιους Βαλκανικούς Μεσογειακούς
Πανευρωπαϊκούς, Παγκόσμιους και Ολυμπιακούς Αγώνες. Για τους Ολυμπιακούς
αγώνες τους τιμήσαμε πέρσι. Τους περσινούς Ολυμπιακούς αγώνες εννοείτε; Διότι
δεν ξανάγιναν Ολυμπιακοί αγώνες. Επίσης τιμάμε 3-4 φορές τους ίδιους. Τους τιμάτε
μία φορά εδώ στο Δημαρχείο. Τους τιμάτε μία φορά σε κάποιο εστιατόριο-ταβέρνα
και τους τιμάτε ξανά στην απελευθέρωση της Βέροιας. Τους ίδιους για την ίδια
χρονική στιγμή. Συμφωνούμε βέβαια, αλλά διατηρούμε επιφυλάξεις για όσα
ζητήματα θέσαμε.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 16-9-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την με αριθ. 317/2003 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός
Τιμών και Διακρίσεων Δήμου Βέροιας.

3.- Την ανάγκη απονομής τιμητικών διακρίσεων σε πρόσωπα και φορείς που
προσέφεραν στην πόλη της Βέροιας εξαιρετικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο του
εορτασμού των Ελευθερίων της πόλης.
4.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2009 και στον Κ.Α. 00/6433
«Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας διαφόρων
προσώπων» υπάρχουν γραμμένες οι σχετικές πιστώσεις.
5.- Τις προτάσεις που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης.
6.- Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 158 (παρ. 3) του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την απόδοση τιμητικών διακρίσεων σε εκδηλώσεις που θα γίνουν
στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου της απελευθέρωσης της Βέροιας της 16ης
Οκτωβρίου, και ειδικότερα:
1.- Την απονομή του «Μεταλλίου Τιμής και Ευποιίας της πόλης των Βεροιέων»
στους κ.κ. Ιωάννη, Εμμανουήλ και Αντώνιο Κούσιο διότι με την τεράστια δωρεά των
€ 2.500.000 στο Δήμο Βέροιας κατά το έτος 2008, με σκοπό την κατασκευή της
γέφυρας του Κτηνιατρείου (που σύμφωνα με τους όρους της δωρεάς θα ονομαστεί
γέφυρα Αφών Κούσιου), είναι οι μεγαλύτεροι δωρητές του Δήμου στα 90 χρόνια
ύπαρξής του.
2.- Την απονομή Ευφήμου Μνείας στους κ.κ. Μιλτιάδη Κοϊμτζή, Δημήτριο
Γιαννακίδη και Στυλιανό Μαρτίκα για την συνεχή προσφορά και τις εξαιρετικές
υπηρεσίες τους προς την πόλη καθώς και στον γηραιότερο δημότη της πόλης κ.
Σταύρο Πολυζωίδη.
3.- Την απονομή τιμητικών διακρίσεων σε Μαθητές που διακρίθηκαν στις
εισαγωγικές εξετάσεις στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση (είτε κατέλαβαν μια
από τις πρώτες τρεις θέσεις είτε αρίστευσαν ανεξάρτητα από την σειρά επιτυχίας και
εισαγωγής στην σχολή της προτίμησής τους).
4.- Την απονομή διακρίσεων στους Μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων της
Βέροιας που με τις ερμηνείες και τα έργα τους απέσπασαν βραβεία στους μαθητικούς
καλλιτεχνικούς αγώνες του 2008-2009 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
4.- Την απονομή τιμητικών διακρίσεων στους Αθλητές μας που διακρίθηκαν σε
Πανελλήνιους, Βαλκανικούς, Μεσογειακούς, Πανευρωπαϊκούς, Παγκόσμιους και
Ολυμπιακούς αγώνες που διεξήχθηκαν από τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2008 έως
τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2009, καταλαμβάνοντας την 1η , 2η και 3η θέση.
Β) Εγκρίνει την κάλυψη των δαπανών που θ’ απαιτηθούν για τον παραπάνω
σκοπό.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 546 / 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 23/10/2009
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Χ.
Χ.
Β.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

