ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 8/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 176/2009
Περίληψη
Έγκριση διερεύνησης των δυνατοτήτων συνεργασίαςαδελφοποίησης του Δήμου με τον Δήμο Ούζιτσε
Σερβίας.
Σήμερα 16 Μαρτίου 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 12-3-2009 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
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Aπόντες
Χ. Γεωργιάδης
Ι. Ακριβόπουλος

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
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
αποχώρησε ο κ. Α. Τσιάρας.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 165/2009 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Κάκαρης, Β.
Γιαννουλάκης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 166/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Α. Τσιάρας και αποχώρησε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 168/2009 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Ν. Τσιαμήτρος, Γ.
Κάκαρης, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης και
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Γ. Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 171/2009 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 176/2009 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς και
αποχώρησε ο κ. Γ. Κάκαρης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 221/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Χ. Σκουμπόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 19-8-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Με το υπ αριθμ. 10037-10/08/25-7-08 έγγραφό του ο Δήμαρχος της πόλης
Ούζιτσε της Σερβίας απευθύνει προς τον Δήμο μας πρόταση για συνεργασία –
αδελφοποίηση. Στην παραπάνω επιστολή του ο κ. Δήμαρχος αναφέρει ΄΄ Έχοντας
υπόψη τις, ιστορικά, καλές σχέσεις μεταξύ της Ελλάδος και της Σερβίας, είναι τιμή μου
να σας απευθύνω πρόταση για εγκαθίδρυση συνεργασίας και φιλικών σχέσεων
μεταξύ της πόλης της Βέροιας και του Ούζιτσε.
Επιτρέψατε μου να σας κάνω γνωστά τα βασικά χαρακτηριστικά της πόλης μας.
Το Ούζιτσε αποτελεί οικονομικό, διοικητικό, πολιτιστικό και αθλητικό κέντρο
της επαρχίας του Ζλάτιμπορ και της νοτιοδυτικής Σερβίας. Καταλαμβάνει 667
τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το Ούζιτσε έχει 83.033 κατοίκους, ενώ η πόλη αυτή καθεαυτή
55.025 κατοίκους. Η πόλη βρίσκεται σε υψόμετρο 411 μέτρων σε ημιορεινή περιοχή.
Το Ούζιτσε συνδέεται θαυμάσια με όλες τις περιοχές της χώρας, βρίσκεται με μια από
τις σημαντικότερες οδικές αρτηρίας, Βελιγραδίου -νότιας Αδριατικής καθώς και στον
άξονα Βελιγραδίου - Μπάρι και πολύ κοντά στα τουριστικά κέντρα Ζλάτιμπορ, Τάρα,
Μόκρα Γκόρα.
Από οικονομικής άποψης το Ούζιτσε αποτελεί κέντρο επαρχίας - περιοχής.
Το Ούζιτσε είναι και σημαντικό κέντρο πολιτισμού. Μια πόλη που έχει
εξαιρετικά πλούσια ιστορική κληρονομιά, το φεστιβάλ θεάτρου Γιουγκοσλαβίας, τη
διεθνή μπιενάλε χαρακτικής, τη διεθνή έκθεση κεραμικής, υδροηλεκτρικό σταθμό από
το 1900, γνωστές προσωπικότητες, αθλητές, ηθοποιοί, και παραδοσιακές ορχήστρες
πνευστών, σίγουρα έχει κάτι να παρουσιάσει στην Ευρώπη και να προσφέρει στην
πολιτιστική συνεργασία των Ευρωπαϊκών πόλεων.
Τέλος σας επισημαίνω το γεγονός ότι το Ούζιτσε είναι μέλος του κοινοβουλίου
τοπικών και περιφερειακών αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Με την παρούσα επιστολή μου θα ήθελα να σας μεταφέρω τους εγκάρδιους
χαιρετισμούς μου και πρόσκληση για συνεργασία με την πόλη του Ούζιτσε.
Ελπίζω ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στην πρόταση μας.
Με σεβασμό
Γιοβάν Μάρκοβιτς. ΄΄
Με τις διατάξεις
Α) του άρθρου 219 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» προβλέπεται ότι ΄΄
1. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες συνεργάζονται με πρωτοβάθμιους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης της αλλοδαπής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και υπό
την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας:
α. Σε διεθνές επίπεδο, για την προαγωγή της διαπεριφερειακής και συνοριακής
συνεργασίας και τη συμμετοχή τους σε δίκτυα πόλεων και ενώσεων.
β. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη συμμετοχή τους σε δίκτυα, προγράμματα και
πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης.
2. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων της προηγούμενης
παραγράφου, μπορούν να πραγματοποιούν πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις
και ανταλλαγές αποστολών για την αντιμετώπιση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος,
καθώς και να συνάπτουν συμφωνίες.
3. Για τη συμβατότητα της δράσης των Δήμων και Κοινοτήτων με τις εθνικές
πολιτικές, την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και σε σχέση με το εύρος των

αρμοδιοτήτων τους απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του
άρθρου 4 παρ. 2β του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 135 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει. Όταν
συζητούνται θέματα διεθνούς συνεργασίας Δήμων και Κοινοτήτων, ο εκπρόσωπος της
Ε.Ν.Α.Ε. αντικαθίσταται από τον αντίστοιχο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε..
4. Για την υλοποίηση των συνεργασιών των ανωτέρω παραγράφων, οι Δήμοι
και οι Κοινότητες μπορούν να τηρούν ειδικό λογαριασμό διαχείρισης των αναγκαίων
πόρων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος τήρησης του
ανωτέρω λογαριασμού και κάθε σχετική λεπτομέρεια…..
Β) του άρθρου 220 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» προβλέπεται ότι ΄΄
1. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες, στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας τους με
αντίστοιχους οργανισμούς ξένων χωρών, μπορούν να αναπτύσσουν τις κατά νόμο
πρωτοβουλίες τους για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους και να
προβαίνουν σε πράξεις αδελφοποίησης των πόλεών τους, με στόχο τη μεταξύ τους
προαγωγή των οικονομικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων.
2. Η αδελφοποίηση γίνεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού
Συμβουλίου και ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής της παραγράφου 3 του
προηγούμενου άρθρου.
3. Για τη μετακίνηση κάθε εκπροσώπου Δήμου ή Κοινότητας στο εξωτερικό για
τις ανάγκες των αδελφοποιήσεων απαιτείται απόφαση του οικείου συμβουλίου, εφόσον
για την αδελφοποίηση έχει προηγηθεί η παροχή σύμφωνης γνώμης από την Επιτροπή
της προηγούμενης παραγράφου.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών καθορίζονται ειδικά
προγράμματα και πλαίσια δράσης για τις αδελφοποιήσεις των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και ρυθμίζονται θέματα διαχείρισης των σχετικών δαπανών μετάβασης
προσώπων στο εξωτερικό, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του
παρόντος άρθρου.
5. Δήμος ή Κοινότητα μπορεί να προβαίνει σε πράξεις αδελφοποιήσεων και
δημιουργίας δικτύων πόλεων με άλλους Δήμους ή Κοινότητες της Χώρας στο πλαίσιο
ειδικότερων συνεργασιών που έχουν ως στόχο τη μεταξύ τους προαγωγή των
οικονομικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων. Με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και
Οικονομικών καθορίζονται τα θέματα διαχείρισης των σχετικών δαπανών. ΄΄.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει για κατ
αρχήν αποδοχή ή μη της πρότασης συνεργασίας –
αδελφοποίησης μεταξύ του Δήμου Βέροιας και του Δήμου Ούζιτσε της Σερβίας και
της διερεύνησης των δυνατοτήτων υλοποίησής της.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 11-3-2009
εισήγηση της επιτροπής Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων του Δ.Σ., με την οποία αυτή
εισηγείται ομόφωνα την καταρχήν αποδοχή της πρότασης συνεργασίαςαδελφοποίησης μεταξύ του Δήμου και του Δήμου Ούζιτσε Σερβίας και της
διερεύνησης των δυνατοτήτων υλοποίησής της.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Λάβαμε πριν από μήνες μια πρόταση από τον δήμο του Ούζιτσε
της Σερβίας της επαρχίας Λατιγκολ στην νοτιοδυτική Σερβία για αδελφοποίηση των
δυο πόλεων μας, οι οποίες έχουν πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Οι όροι πλέον
των αδελφοποιήσεων είναι πολύ σαφείς. Δεν είναι δηλαδή πια οι αδελφοποιήσεις που
γίνονται για να γίνουν κάποιες ανταλλαγές εκδρομέων, επιτρέψτε μου να πω την

λέξη, από τις δυο πόλεις σε αντίστοιχες επισκέψεις. Γίνονται πλέον για άλλους
σκοπούς ένας εκ των οποίων είναι η κοινή συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα,
σε δίκτυα ή άλλα προγράμματα που υπάρχουν. Στο πλαίσιο αυτό εμείς είμαστε
υποχρεωμένοι να την φέρουμε την πρόταση που έγινε από τον Δήμαρχο του Ουζιτσε
που πράγματι είναι μια πόλη που έχει όπως σας είπα πολλά κοινά χαρακτηριστικά με
την Βέροια από εκεί και πέρα όμως θέλει διερεύνηση η πρόταση γιατί και η εποχή
είναι εποχή ισχνών αγελάδων και θα πρέπει να δούμε και κάποιους άλλους
παράγοντες. Πρέπει όμως να πάρουμε μια καταρχήν απόφαση γιατί αυτό επιβάλλεται
μιας και υπάρχει η συγκεκριμένη πρόταση. Ας είναι μια απόφαση διερεύνησης.
Σακαλής: Διαβάζοντας το εισηγητικό κε πρόεδρε βλέπω ότι το εισηγητικό το
οποίο έθεσε υπόψη η κ. Δήμαρχος είναι από τις 19/8/2008 και έχουμε τώρα Μάρτιο
μήνα. Δηλαδή πέρασαν 7 μήνες για να φέρετε το θέμα στο συμβούλιο. Τι
μεσολάβησε από τότε μέχρι τώρα και ήρθε στην επιτροπή διεθνών και δημοσίων
σχέσεων, η οποία συνεδρίασε προχθές 11/3/2009; Μας είπε η κ. Δήμαρχος ότι
υπάρχουν πολλά κοινά σημεία. Δεν βλέπω εγώ κοινά σημεία πουθενά και ένα τρίτο
στην μετάφραση, ας την πω έτσι, του εγγράφου που έστειλε ο δήμος της Σερβίας
λείπει μία σελίδα και δεν μπορούμε να δούμε τι λέει από ένα σημείο και μετά.
Πρόεδρος: Κε Σακαλή η απάντηση υπάρχει πλήρης στον φάκελο.
Σακαλής: Σ’ αυτά που έχουμε εμείς όμως δεν υπάρχει. Μην το βάζετε
καθόλου αφού δεν υπάρχει όλη η μετάφραση εδώ. Η βάλτε το σωστό ή μην το βάζετε
καθόλου. Πείτε ότι είναι παράλειψή σας. Μην λέτε ότι υπάρχει ενώ δεν υπάρχει.
Δήμαρχος: Σας είπα ότι καθυστέρησε να έρθει το θέμα διότι υπήρχε ένας
προβληματισμός ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η οικονομική συγκυρία. Θεώρησα όμως
ότι πρέπει για λόγους τυπικούς να περάσει από το δημοτικό συμβούλιο μιας και
υφίσταται η πρόταση. Και από εκεί και πέρα πραγματικά να διερευνηθεί. Τα κοινά
σημεία είναι: πρόκειται για πλούσια πόλη σε ιστορική κληρονομιά, έχει φεστιβάλ
θεάτρων, εμείς κάνουμε εδώ την συνάντηση στο ΔΗΠΗΘΕ, έχει διάφορες
πολιτιστικές δράσεις, έχουμε και εμείς πολιτιστικές δράσεις και έχουμε και την
υποδομή, έχουν υδροηλεκτρικό σταθμό από το 1900, έχουν ποτάμι, έχουμε ποτάμι,
έχουν γνωστές προσωπικότητες, έχουμε κι εμείς, έχουν ορχήστρες έχουμε και εμείς.
Τέλος πάντων στους κατοίκους μοιάζουν πάρα πολύ οι πόλεις. Δηλαδή έχει 55.000
κατοίκους το αστικό κέντρο και περί της 83.000 συνολικά με την γύρω περιοχή. Έχει
πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά με την Βέροια.
Καλαϊτζίδης: Κύριοι συνάδελφοι ήμουν μέρος της αποστολής που είχαμε πάει
στην πόλη του Ούζιτσε. Μετά την επιστροφή μας και στο πρώτο δημοτικό συμβούλιο
που έγινε, σας είχα κάνει μια ενημέρωση όσον αφορά τις θέσεις που έχουν οι
άνθρωποι αυτοί απέναντι σε ένα πολύ σημαντικό εθνικό πρόβλημα έχουμε αυτήν την
στιγμή με τα Σκόπια. Σας είχα αναφέρει τότε ότι ο υπουργός Παιδείας της Σερβίας
που παρευρισκόταν ανέφερε τις αντιπροσωπείες που ήμασταν εκεί και ανέφερε τη
Δημοκρατία της Σλοβενίας, την Ελληνική Δημοκρατία και τη Δημοκρατία της
Μακεδονίας. Ο Δήμαρχός τους ζήτησε συγνώμη από την ελληνική αντιπροσωπεία
αλλά αργότερα υπέπεσε και ο ίδιος στο ίδιο σφάλμα και μέσα στην αίθουσα που
γινόταν η τελετή σηκώθηκα κομψά και αποσύρθηκα. Όσον αφορά στα θέματα των
μειονοτήτων είναι κυρίως μόνο γεωγραφικά, δεν έχουν να μας επιδώσουν τίποτε το
ιδιαίτερο. Το μόνο κοινό βασικά που έχουμε είναι η ίδια θρησκεία. Ο πολιτισμός και
η κουλτούρα τους είναι τελείως διαφορετικές από ότι είναι η δικιά μας. Η οικονομική
του κατάσταση είναι πολύ χαμηλότερη από ότι είναι η δικιά μας. Εμείς είμαστε στην
Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ αυτοί δεν είναι. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να μπούνε στην
Ευρωπαϊκή Ένωση με διάφορους τρόπους πολιτικούς και γνωρίζουμε όλοι ποιοι είναι
αυτοί και ο τελευταίος μάλιστα ισχυρός. Εγώ θα σας φέρω παραδείγματα για το τι

έχει αποφέρει στην Βέροια εκτός από τον τουρισμό και την ανταλλαγή των
συμβούλων με τον Καζανλάκ Το ίδιο πράγμα θα γίνει και με το Ούζιτσε. Θα πρέπει
να σκεφτούμε σοβαρά την αδελφοποίηση με μια πόλη. Θα πρέπει να έχουμε να
πάρουμε από αυτήν κάτι. Και από την συγκεκριμένη δεν έχουμε να πάρουμε τίποτα.
Πραγματικά δεν έχουμε να πάρουμε τίποτα. Έχουμε να δώσουμε αλλά δεν έχουμε να
πάρουμε τίποτα. Πιο εύκολο και πιο σωστό θα είναι να αδελφοποιηθούμε με μια πόλη
ενός κράτους ανεπτυγμένου, με το οποίο θα μπορέσουμε να έχουμε τις σχέσεις αυτές
ώστε να μας βοηθήσουν και να τους βοηθήσουμε. Τέτοιες αδελφοποιήσεις με πόλεις
οι οποίες δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτε, για μένα δεν πρέπει να γίνονται.
Σακαλής: Εγώ κε πρόεδρε μια πρόταση θέλω να κάνω μόνο. Επειδή τα
προγράμματα αυτά της αδελφοποίησης επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να
φροντίσουμε τουλάχιστον να επιδοτηθεί το πρόγραμμα αυτό της αδελφοποίησης και
να μην βάλει χρήματα ο δήμος.
Μιχαηλίδης: Θέλω να κάνω μια αναφορά στα λεγόμενα του κ. Καλαϊτζίδη, ο
οποίος βάζει ένα ζήτημα άκρως πολιτικό και πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή αλλά
σε άλλη φάση. Όχι σ’ αυτό το θέμα. Σε ό,τι αφορά το πλάνο των αδελφοποιήσεων και
το πώς μπορούμε να αποκομίσουμε εμείς από κάποιες αδελφές ή φίλες χώρες και να
δούμε ποιο είναι εν πάση περιπτώσει το μοντέλο της αδελφοποίησης, πράγματι δεν
γίνεται σωστή δουλειά. Όμως αυτό που θέλω πω είναι ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε
και την έκφραση του κ. Καλαϊτζίδη «δεν έχουμε και δεν μπορούμε να πάρουμε
τίποτα από αυτούς». Είναι λάθος αυτό. Από όλους μπορούμε να πάρουμε και όλοι
μπορούν να πάρουν από εμάς. Κάποιο στοιχείο πολιτιστικό, κάποια ήθη και έθιμα
που μπορούμε να αντλήσουμε από εκεί ή έστω κάποιες ιδέες. Από όλους μπορούμε
να πάρουμε και σε όλους μπορούμε να δώσουμε. Άλλα σε κάποια στιγμή κε πρόεδρε
θα πρέπει πραγματικά να μπει ένα θέμα να δούμε ή να επανεξετάσουμε ποιο είναι το
μοντέλο συνεργασίας που έχουμε με τον δήμο Καζαλίνκ ή με τον δήμο Στροβόλου.
Πραγματικά περιοριζόμαστε μόνο σε κάποιες μετακινήσεις αιρετών ή υπηρεσιακών
παραγόντων.
Χατζηαθανασίου: Μετά από αυτά που ανέφερε ο κ. Καλαϊτζίδης προτείνω να
πάρουμε απόφαση για διερεύνηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν για την
αδελφοποίηση. Να διερευνήσουμε όλα τα ζητήματα και αν επιβεβαιωθούν όσα είπε ο
συνάδελφος, τότε προφανώς δεν θα προχωρήσουμε στην αδελφοποίηση. Ας
προχωρήσουμε όμως στην διερεύνηση διότι θα πρέπει με κάποιον τρόπο να
απαντήσουμε στην πρότασή τους και ας ψάξουμε και το θέμα της επιχορήγησης,
όπως είπε ο κ. Σακαλής.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση της Δημάρχου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 14 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν.
Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 8 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης, Μ. Σακαλής,
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς, Ι. Καλαϊτζίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 10-5-2007 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Το αριθ. 10037-10/25-7-2008 έγγραφο του Δημάρχου Ούζιτσε Σερβίας.
3.- Την από 17-5-2007 εισήγηση της επιτροπής Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων του
Δ.Σ.
4.- Τις απόψεις και προτάσεις της Δημάρχου και των δημ. συμβούλων, όπως αυτές
αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.

5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6.- Τις διατάξεις των άρθρων 219 & 220 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει την διερεύνηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων για τη συνεργασίααδελφοποίηση του Δήμου Βέροιας με τον Δήμο Ούζιτσε της Σερβίας.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 176 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 22/4/2009
Η Δήμαρχος
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