ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 29/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 739/2009
Περίληψη
Έγκριση απονομής ανώτερης τιμητικής διάκρισης στον
Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών & Πάσης Ελλάδος κ.κ.
Ιερώνυμο.
Σήμερα 7 Δεκεμβρίου 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 3-12-2009 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 20 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
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
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Aπόντες
Τρανίδης
Κάκαρης
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
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
προσήλθε ο κ. Ν. Μωυσιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.742 /2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος και αποχώρησε ο κ. Ε.
Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 751/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 765/2009 απόφασης
αποχώρησε η κ. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε τον λόγο στη Δήμαρχο, η οποία εξέθεσε στο
σώμα τα εξής:
Μόλις σήμερα μάθαμε ότι θα επισκεφτεί την πόλη μας στις 19-20 Δεκεμβρίου
για τέταρτη φορά ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών & Πάσης Ελλάδος κ.κ.
Ιερώνυμος προκειμένου να λάβει μέρος σε συνέδριο που διοργανώνει η Ιερά
Μητρόπολή μας για 650 χρόνια από την κοίμηση του Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά.
Επειδή είναι ιδιαίτερο τιμητικό ότι ο Μακαριώτατος επισκέπτεται για τέταρτη φορά
την πόλη μας και με την ιδιότητά του Αρχιεπισκόπου αλλά και αυτή του αρχαιολόγου
προσδοκούμε να προωθηθεί το σοβαρό θέμα της πόλης, αυτό της Παλαιάς
Μητρόπολης, προτείνουμε να το απονείμουμε την ανώτερη τιμητική διάκριση του
Δήμου, δηλαδή το «μετάλλιο τιμής και ευποιϊας της πόλης των Βεροιέων» σε ειδική
εκδήλωση, οι λεπτομέρειες της οποίας θα ρυθμισθούν σε συνεννόηση με την Ιερά
Μητρόπολη. Επειδή η επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. είναι ειδική προτείνουμε τη
συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση της Δημάρχου για συζήτηση
και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος;
Σύμβουλοι: Ναι.
Στη συνέχεια αφού δέχθηκε το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το
παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε
ως κατεπείγον, ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 7-12-2009
εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου, που έχει ως εξής:
Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος
το διήμερο 19- 20 Δεκεμβρίου θα βρίσκεται στην πόλη μας προκειμένου να λάβει
μέρος σε Συνέδριο, που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολής μας, για τα 650 χρόνια από
την κοίμηση του Αγίου Γρηγόριου του Παλαμά, καθώς και στην τελετή
αγιοκατάταξης των μελών της οικογένειας του Αγ. Γρηγόριου του Παλαμά.
Είναι ιδιαίτερα τιμητική για την Βέροια η επίσκεψη αυτή του Μακαριωτάτου,
δεδομένου ότι στα δύο χρόνια της θητείας του έχει επισκεφθεί την πόλη μας συνολικά
τέσσερις φορές.
Προτείνεται η απονομή στον Μακαριώτατο της ανώτερης τιμητικής διάκρισης
του Δήμου μας, του «μεταλλίου τιμής και ευποιϊας της πόλης των Βεροιέων »,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Τιμών και Διακρίσεων Δήμου Βέροιας
καθόσον αυτή απονέμεται, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σε
πρόσωπα τα οποία προσέφεραν στην πόλη και στην Ελλάδα εξαιρετικές υπηρεσίες
καθώς και σε διακεκριμένους πολιτικούς, ιεράρχες, επιστήμονες, ανθρώπους του
πνεύματος, του πολιτισμού και του αθλητισμού και καλλιτέχνες.
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 του «μεταλλίου τιμής και ευποιϊας της πόλης των
Βεροιέων » στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ.
Ιερώνυμο , 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.
Το Δ.Σ μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την εισήγηση και την πρόταση του Δημάρχου.
2.- ΄Οτι σκόπιμο είναι ν’ αποδοθεί η ανώτερη τιμητικής διάκριση του Δήμου στον
Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών & Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο.
3.- Την αριθ. 317/2003 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός
Απονομής Τιμών & Διακρίσεων του Δήμου, σύμφωνα με τον οποίο το ΜΕΤΑΛΛΙΟ
ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΟΙΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΙΩΝ αποτελεί την ανώτερη
τιμητική διάκριση του Δήμου Βέροιας και απονέμεται μεταξύ άλλων και σε
διακεκριμένους ιεράρχες.
4.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2009 και στον Κ.Α. 00/6433
«Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας διαφόρων
προσώπων» υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει την απονομή του Μεταλλίου Τιμής και Ευποιϊας της Πόλης των
Βεροιέων στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ.
Ιερώνυμο σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Δεκεμβρίου 2009.
Γ) Εγκρίνει την κάλυψη των δαπανών που θ’ απαιτηθούν για τον παραπάνω
σκοπό.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 739 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 28/12/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Σκουμπόπουλος
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

