ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 21/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 549/2009
Περίληψη
Έγκριση αδελφοποίησης του Δήμου Βέροιας με τον Δήμο
Έδεσσας.
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 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 16-9-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Ο Δήμος μας παρουσιάζει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με το Δήμο Έδεσσας,
όπως το υδάτινο στοιχείο που επηρέασε τη μορφή και την ανάπτυξη των περιοχών
μας διαχρονικά, η αναπτυγμένη βιομηχανία στις αρχές του 20ου αιώνα και σήμερα
πλούσια βιομηχανική κληρονομιά, το ιδιαίτερο και ποικίλο φυσικό περιβάλλον, η
πλούσια σε αρχαιότητες ενδοχώρα, η εύφορη αγροτική γη, η πλούσια πολιτιστική
κληρονομιά και οι λαϊκές παραδόσεις που αντανακλούν την ιστορία της κάθε
περιοχής με τις κοινές διαδρομές και τις ιδιαιτερότητες, η μικρή απόσταση από τη
Θεσσαλονίκη και πολλά ακόμα χαρακτηριστικά, ανάλογα με την ιστορία και την
πορεία του κάθε Δήμου. Παράλληλα και οι δύο δήμοι αντιμετωπίζουν, πολλά κοινά
προβλήματα, όπως οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, κλπ.
Η αδελφοποίηση των δήμων μας έχει ως στόχο τη συνεργασία για την
ανάδειξη και αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των περιοχών μας και την
αντιμετώπιση των προβλημάτων μας. Στοχεύει ακόμα στην ενεργό συμμετοχή των
πολιτών και ιδιαίτερα των νέων σε κοινές δραστηριότητες που θα τους βοηθήσει να
αποδράσουν από τα στενά γεωγραφικά και κοινωνικά όρια των τόπων μας. Πιο
συγκεκριμένα, η συνεργασία μας θα κινηθεί σε θέματα που συνδέονται με:
 Ολοκληρωμένα σχέδια βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης και διαχείρισης
φυσικών και πολιτιστικών πόρων των Δήμων μας
 Την από κοινού προώθηση της Ψηφιακής Σύγκλισης και Επιχειρηματικότητας
 Την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών για την αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής
 Τη διεκδίκηση έργων περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας στην περιοχή
 Την ένταξη έργων σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα χρηματοδότησης
 Την από κοινού οργάνωση εκδηλώσεων πολιτισμού, αθλητισμού και
εκπαίδευσης.
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:
Να εγκρίνει την αδελφοποίηση του Δήμου Βέροιας με το Δήμο Έδεσσας με
στόχο τη μεταξύ τους προαγωγή των οικονομικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και
κοινωνικών σχέσεων
Να εξουσιοδοτήσει τη Δήμαρχο κ. Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου Γεωργιάδη να
υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο αδελφοποίησης
Να εγκρίνει την κάλυψη δαπανών για την τελετή αδελφοποίησης .
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Σκουμπόπουλος: Τα αδέλφια, αδελφοποιούνται; Τι πράγματα είναι αυτά;
Δήμαρχος: Πιστεύω και είναι μια συζήτηση που κρατάει αρκετό καιρό, ότι η
σημαντικότερη των αδελφοποιήσεων και πιο ουσιαστική θα είναι αυτή, εάν την
αποφασίσει το σώμα. Θα σας πω μόνο, ότι πλέον και το ζητούμενο της προβολής της
πόλης και τα ζητήματα των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, είναι σημαντικότερο να
λαμβάνονται σε ένα ευρύτερο οπτικό επίπεδο, παρά να είμαστε όλοι κλεισμένοι, στο
χωριό του, ας το πω έτσι, ο καθένας στο καβούκι του, όταν έχουμε πολύ σημαντικά,
κοινά στοιχεία. Αρκεί να σας αναφέρω ότι σε αυτή την απόφαση της αδελφοποίησης,
γιατί είναι ιστορική, ήταν να είναι και η Νάουσα, μακάρι, απλώς θα υπάρχει
συνεργασία, βεβαίως, με τη Νάουσα, αλλά δεν είναι ακόμα ώριμες οι συνθήκες.
Πιστεύω σε μας θα δεχτεί, ώστε να προχωρήσουμε σε μια απόφαση αδελφοποίησης.
Φανταστείτε μόνο τον τουρισμό, θα σας πω μια λέξη, έχουμε αυτά τα τρία
χιονοδρομικά κέντρα, καταλαβαίνετε λοιπόν όλοι πόσο μπορούμε όλοι μαζί να
κερδίσουμε στον εναλλακτικό τουρισμό. Έχουμε ιστορικά μνημεία, τα οποία
μπορούν να συμπληρώσουν το ένα το άλλο και βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες
για το πώς μπορεί να γίνει δελεαστική η αδελφοποίηση αυτή, σαν να είμαστε μια
ισχυρή περιφέρεια στην ενδοχώρα. Αυτό που θέλω μόνο να σας αναφέρω σαν

παράδειγμα είναι όταν είχε έρθει ο προηγούμενος Αμερικανός πρόξενος εδώ πέρα για
μια δημοτική επίσκεψη, μιλήσαμε για τα θέματα του τουρισμού και μου είπε ότι,
όταν έρχονται οι ξένοι σε έναν τόπο όπως είναι η Βέροια, χρειάζονται περισσότερες
ημέρες για να δούνε τα πολλά αξιοθέατα της πόλης μας και μου έδωσε φιλικά μια
ιδέα, να κάνουμε ένα κοινό πρόγραμμα προβολής και παρουσίας και μέσω της
τηλεόρασης και μέσω των προγραμμάτων προβολής του εξωτερικού. Έδειξε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να μας στηρίξει το προξενείο και δεν είναι το μοναδικό
παράδειγμα. Είναι και άλλα πολλά, τα οποία συναινούν στην απόφαση και θα δείτε
ότι αν προχωρήσει όπως πρέπει να προχωρήσει, θα είναι πολύ σημαντική.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις.
Σκουμπόπουλος: Μήπως πρέπει να βάλουμε και την Νάουσα;
Μωυσιάδης: Έχει πάρει παρόμοια απόφαση ο Δήμος Έδεσσας;
Δήμαρχος: Έχει ακριβώς το ίδιο εισηγητικό και αν δεν πέρασε σήμερα,
νομίζω σήμερα έχουν δημοτικό συμβούλιο και αυτοί, περνούν παράλληλα και τα
πρωτόκολλα συνεργασίας. Υπάρχει ενθουσιασμός από εκεί και όρεξη και έχουν
εξαιρετικές προτάσεις γι’ αυτή την συνεργασία.
Τρανίδης: Γιατί να μπει η λέξη αδελφοποίηση; Μόνο η λέξη συνεργασία θα
έπρεπε να μπει, έτσι νομίζω ότι θα ήταν σωστό.
Δήμαρχος: Θεωρήσαμε όλοι οι συνεργάτες ότι είναι πιο μακροχρόνιος και πιο
ισχυρός θεσμός αυτός της αδελφοποίησης από ό,τι μιας εποχιακής ή συγκεκριμένης
περιόδου συνεργασίας.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος: Τα αδέλφια δεν αδελφοποιούνται, συνεργάζονται. Αδέλφια
είμαστε και με την Νάουσα και με την Έδεσσα κ.τ.λ. Είναι ατυχής ο όρος
αδελφοποίηση. Νομίζω πρέπει να την κάνουμε συνεργασία και εγώ προτείνω όχι
μόνο με την Έδεσσα αλλά και με τη Νάουσα. Πρώτα με τον γείτονα και μετά με τον
παραγείτονα. Προτείνω λοιπόν συνεργασία και με τη Νάουσα και με την Έδεσσα.
Σακαλής: Εγώ θα έλεγα ότι συμφωνώ με την παρατήρηση και πρόταση του κ.
Τρανίδη ότι δεν πάμε σε αδελφοποίηση αλλά σε συνεργασία και επειδή η κα
δήμαρχος ανέπτυξε τους λόγους που πρέπει να γίνει αυτή η αδελφοποίησησυνεργασία, τους τουριστικούς, τους αρχαιολογικούς, ορεινός όγκος κ.τ.λ, πέρα απ’
τη Νάουσα, νομίζω υπάρχει και η Κατερίνη για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Ποια
είναι η διαφορά της Έδεσσας από την Κατερίνη; Δεν έχει αρχαιολογικό ενδιαφέρον;
Δεν είναι το Δίον εκεί; Δεν κατάλαβα γιατί η ειρωνεία αυτή; Για τους ίδιους λόγους
που είπε η κα Δήμαρχος, και αν δεν συμφωνήσετε για τη Νάουσα, τουλάχιστον για
την Κατερίνη, για τους ίδιους λόγους, γιατί είναι σωστή η τοποθέτησή της, ότι όταν
έρχεται ένα γκρουπ τουριστικό δεν μπορεί να πάει μόνο στη Βέροια, στη Νάουσα,
στην Έδεσσα αλλά με κέντρο τη Βέροια μπορεί να δει και την Κατερίνη και τη
Βεργίνα και το Δίον. Πραγματικά χωρίς δόση ειρωνείας προτείνω τουλάχιστον τη
συνεργασία αλλά όχι την αδελφοποίηση και με την Έδεσσα και με την Κατερίνη.
Δήμαρχος: Έχουμε την πεποίθηση ότι αν θέλεις να πας στον εναλλακτικό
τουρισμό, δεν χρειάζεται να έχεις σώνει και καλά θάλασσα. Η Ελλάδα είναι γνωστή
για την θάλασσα, εμείς θα πάμε σε κάτι άλλο, να προσφέρουμε κάτι άλλο. Αυτό είναι
το λογικό, να βρούμε κάτι άλλο που μπορούμε να προσφέρουμε σαν προορισμό.
Χατζηαθανασίου: Ελάχιστα με απασχολεί ο τίτλος, δηλαδή αν θα ονομαστεί
συνεργασία ή αδελφοποίηση και συμφωνώ με την κα Δήμαρχο ότι η λέξη
αδελφοποίηση αποτελεί πιο συνεκτικό θεσμό και πιο μόνιμη συνεργασία. Από εκεί
και πέρα τα θέματα δεν περιορίζονται σε θέματα εναλλακτικού τουρισμού αλλά και
θέματα γενικότερης ανάπτυξης. Διότι επιτέλους πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο
που να σταματήσουμε να λέμε άλλο ότι η Ημαθία πάει καλά διότι έχει ένα
Χρυσοχοϊδη και έναν Χαλκίδη και να λένε ότι πάει καλά γιατί συνεργάζονται όλοι
μαζί και προωθούν τα προβλήματα τουρισμού και ανάπτυξης και λοιπά.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Χ. Σκουμπόπουλου;

Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 4 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Μ. Σακαλής, Ε. Γουναράς.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση της Δημάρχου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 12 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν.
Μαυροκεφαλίδης, Μ. Τρανίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 16-9-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την αδελφοποίησης του Δήμου με τον Δήμο Έδεσσας με σκοπό την μεταξύ τους
προαγωγή των οικονομικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων.
3.- Τις απόψεις και προτάσεις της Δημάρχου και των δημ. συμβούλων, όπως αυτές
αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.- Τις διατάξεις των άρθρων 219 & 220 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει
Α) Εγκρίνει την αδελφοποίηση του Δήμου Βέροιας με τον Δήμο Έδεσσας Ν.
Πέλλας, με σκοπό την μεταξύ τους προαγωγή των οικονομικών, πολιτιστικών,
μορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων.
Β) Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο Βέροιας Χαρίκλεια ΟυσουλτζόγλουΓεωργιάδη για την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας.
Γ) Εγκρίνει την κάλυψη των δαπανών που θ’ απαιτηθούν για την τελετή
αδελφοποίησης.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 549 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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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 18/11/2009
Η Δήμαρχος
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