ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 6/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 143/2016
Περίληψη
Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης
πρόσφυγες.

στους

Σήμερα 28 Μαρτίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 24-3-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους,
τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 34 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς,
10)Σ.Διαμάντης, 11)Γ.Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης,
13)Π.Τσαπαρόπουλος, 14)
Β.Λυκοστράτης, 15)Μ.
Παπαϊωάννου, 16)Λ.Ακριβόπουλος, 17)Σ.Ασλάνογλου,
18)Γ.Ορφανίδης, 19)Ε.Ιακωβίδου, 20) Χ. Γαϊτάνου,
21)Α.Σιακαβάρας, 22)Θ.Τέτος, 23) Μ. Σουμελίδης, 24) Α.
Καγκελίδης,
25)Γ.Γουλτίδης,
26)Ι.Παπαγιάννης,
27)Η.Τσιφλίδης,
28)Σ.Ελευθεριάδου,
29)Ν.Μπέκης,
30)Π.Παπαδίνα, 31)Α.Αποστολόπουλος, 32)Α.Μαρκούλης,
33)Σ.Στουγιάννος, 34)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Γ.
Κάκαρης,
Ι.Χειμώνας,
Ν.Μαυροκεφαλίδης,Κ.Καραπαναγιωτίδης
Ι.Κυρατλίδης,
Ν.
Τσιαμήτρος,
Ζ.Πατσίκας

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Σ.Κωτσιαντής, Ν. Αγγέλου, Ε.Μοτσιόπουλος, Η. Μπατσαράς, Ι.Σιδηρόπουλος,

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Χ.Κεχαΐδης, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος,
Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος,
Σ.Λυκοστράτης, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης,
Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 1ου εκτάκτου θέματος προσήλθε η κ.Χ.Γαϊτάνου και αποχώρησαν οι
κ.κ. Σ.Στουγιάννος, Ν.Μωυσιάδης, Χ.Γαϊτάνου.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 143/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Β.Λυκοστράτης, Α.Καγκελίδης, Η.Τσιφλίδης
3) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 3ου εκτάκτου θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Β.Λυκοστράτης, Ν.Μωυσιάδης,
Χ.Γαϊτάνου και αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Παπαγιάννης, Π.Τσαπαρόπουλος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 144/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Μαρκούλης, Χ.Ιακωβίδου, Χ.Γαϊτάνου,
Γ.Μελιόπουλος, Γ.Γουλτίδης και προσήλθε ο κ.Π.Τσαπαρόπουλος
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 152/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Π.Τσαπαρόπουλος
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 153/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Π.Τσαπαρόπουλος
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 154/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου, Δ.Τραπεζανλής,
Λ.Ακριβόπουλος, Π.Παπαδίνα, Ν.Μωυσιάδης, Γ.Ορφανίδης, Β.Λυκοστράτης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 157/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Β.Λυκοστράτης, Λ.Ακριβόπουλος
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 158/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Γ.Ορφανίδης
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 170/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ν.Μωυσιάδης
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 175/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Β.Παπαδόπουλος

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Νικόλαο Μπέκη, ο οποίος
εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Ζητώ από το σώμα τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος της έκδοσης
ψηφίσματος από το Δ.Σ. για να καλωσορίσουμε και να συμπαρασταθούμε στους πρόσφυγες.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την πρόταση του δημοτικού συμβούλου Ν.Μπέκη για συζήτηση
του θέματος αυτού ως εκτάκτου;
Μέλη: Ναι.
Αρνητική ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Γ.Ορφανίδης
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Μ.Σουμελίδης, Γ.Γουλτίδης, Α.Καγκελίδης, Ι.Παπαγιάννης,
Σ.Ελευθεριάδου, Η.Τσιφλίδης απείχαν από την ψηφοφορία για συζήτηση του θέματος αυτού ως
εκτάκτου.
Στη συνέχεια, αφού συναίνεσε ο Δήμαρχος και δέχθηκε κατά πλειοψηφία 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 εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του
συμβουλίου το από 28-3-2016 σχέδιο ψηφίσματος του δημοτικού συμβούλου Νικολάου Μπέκη,
που έχει ως εξής:
«Το Δ.Σ. Βέροιας καλωσορίζει τους πρόσφυγες και εκφράζει την αποφασιστικότητά του
να απαλύνει τον πόνο τους και να ανταποκριθεί στις άμεσες ανάγκες τους για να εξασφαλίσει
ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.
Παράλληλα εκφράζει τη θέλησή του να υπερασπίσει τα δικαιώματά τους για ανοιχτά
σύνορα αλλά και να διακηρύξει την ανάγκη για την επικράτηση της ειρήνης στη χώρα τους».
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Τσαπαρόπουλος: Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι, ότι λείπουν ορισμένα πράγματα από
εδώ. Συμφωνούμε για το καλωσόρισμα.
Πιστεύω ότι πρέπει να καταγγελθεί και να καταδικαστεί αυτό που είδαμε ως γεγονός την
προηγούμενη εβδομάδα. Το δεύτερο πράγμα είναι να αναδειχθεί ότι το πρόβλημα το προσφυγικό
είναι και πολιτικό θέμα και να συμπληρωθεί και βλέπουμε τη διέξοδο μόνο όταν θα σταματήσει ο
πόλεμος. Το τρίτο θέμα είναι βέβαια η καταδίκη του γεγονότος με θύμα τον βουλευτή, που έγινε
εκείνη την ημέρα.
Ας το συμπληρώσουμε έτσι, ώστε να είναι συνολικό το ψήφισμα.
Μπέκης: Δε διαφωνώ με τη λογική του κ.Τσαπαρόπουλου, λέω όμως ότι το πολιτικό
μέρος πολύ περιληπτικά περιλαμβάνεται στο τρίπτυχο ειρήνη-ανοιχτά σύνορα-αλληλεγγύη και
απλά νομίζω ότι πρέπει να προστεθεί μια παράγραφος που να λέει ότι το Δ.Σ. καταδικάζει
απερίφραστα και την επίθεση κι όλα αυτά τα γεγονότα που αναφέρθηκαν.
Το να ξαναβάλουμε για το προσφυγικό νομίζω ότι…
Σοφιανίδης: Όταν αναφέρετε «τα δικαιώματά τους για ανοιχτά σύνορα» εννοείτε για να
φύγουν αυτοί που είναι εγκλωβισμένοι εδώ ή γενικώς ανοιχτά σύνορα της χώρας; Γιατί υπάρχουν
κι αυτές οι απόψεις.
Μπέκης: Εννοώ το δικαίωμα που έχουν όλα τα κράτη ψηφίσει, ανοιχτά σύνορα για τους
πρόσφυγες για να πάνε όπου θέλουν.
Μαρκούλης: Καταρχήν την πρόταση αυτή ενισχυμένη την είχαμε κάνει στην προηγούμενη
συνεδρίαση του Δ.Σ.
Θεωρώ ότι πρέπει, επειδή η διακοπή των εχθροπραξιών είναι γενικότερα ευχή, από την
πλευρά της Ελληνικής κυβέρνησης να έχουμε μια ουσιαστική ενέργεια που θα μπορέσει να
προσφέρει στο προσφυγικό ζήτημα κι είναι η άρση του εμπάργκο. Δηλαδή να ζητήσουμε από την
Ελληνική κυβέρνηση να άρει το εμπάργκο έναντι της Συρίας και κατά δεύτερο λόγο να
αποκατασταθούν οι διπλωματικές σχέσεις με τη χώρα αυτή.
Πρόεδρε αυτό που λέω εγώ σήμερα έχει πρακτική σημασία και ξέρετε γιατί; Σήμερα δεν
υπάρχει Συριακή Πρεσβεία η οποία θα υποδέχεται αιτήματα, γιατί αυτή την στιγμή υπάρχει
ενδιαφέρον για επαναπροώθηση Συρίων στη χώρα τους. Σήμερα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί το
αίτημα γιατί δεν υπάρχει Συριακή Πρεσβεία. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει και παρέμβαση του
Δ.Σ. και σε αυτή την κατεύθυνση έτσι ώστε να αρθεί το εμπάργκο και να αποκατασταθούν οι
διπλωματικές σχέσεις. Να πουν κι αυτές οι δυο παράμετροι.

Πρόεδρος: κε Μαρκούλη το Προεδρείο δεν πρόκειται να φέρει αντίρρηση, αλλά τότε δε
θα είναι ένα ψήφισμα… Έχουμε συγκεκριμένα πράγματα που ζητούμε, με αυτή τη λογική…
Κανένας δεν διαφωνεί, αλλά θα είναι ένα τεράστιο πολιτικό ζήτημα, δεν θα είναι ψήφισμα.
Ζητούμε συγκεκριμένα πράγματα.
Μπέκης: Επί της ουσίας δεν διαφωνώ, αλλά το διευρύνουμε πολύ…
Μαρκούλης: Και που θα το απευθύνουμε αυτό, στον ΟΗΕ; Στην κυβέρνηση δεν θα πάει;
Τι θα ζητήσουμε, να κόψει τα νύχια του μονάρχη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων;
Πρόεδρος: Ο κ.Μπέκης που προτείνει το ψήφισμα μπορεί να μας πει πως θέλει να
διαμορφωθεί το ψήφισμα.
Μπέκης: Εγώ είπα να μπει μια παράγραφος που να καταδικάζει τα γεγονότα της ντροπής
εκείνης της νύχτας και την επίθεση εναντίον του βουλευτή. «Ταυτόχρονα καταδικάζει…»
(Αδύνατη η απομαγνητοφώνηση διότι ο δημοτικός σύμβουλος Α.Μαρκούλης μιλά εκτός
μικροφώνου)
Μαρκούλης: Αν δεν είναι αποδεκτά ας μας το πει…
Μπέκης: Εγώ είπα ότι αυτή την στιγμή αν το βάλουμε θα μεγαλώσει πάρα πολύ κι άλλος
είναι ο στόχος μας.
(Αδύνατη η απομαγνητοφώνηση διότι ο δημοτικός σύμβουλος Α.Μαρκούλης μιλά εκτός
μικροφώνου)
Μπέκης: Άλλος είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι να καταδικαστούν τα γεγονότα κι
ότι καλωσορίζουμε τους πρόσφυγες…
Πρόεδρος: Το Προεδρείο συμφωνεί με την άποψη του κ.Μπέκη ότι δε θα βγει ψήφισμα
έτσι αλλά άλλο κείμενο, γι’ αυτό λοιπόν προτείνει να προστεθεί παράγραφος με την οποία θα
καταδικάζονται τα γεγονότα, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών που αφορούν τον βουλευτή
κ.Ουρσουζίδη.
Μελιόπουλος: Θα το επαναλάβω ξανά, σαφέστατα καταδικάζουμε τόσο τις επιθέσεις προς
τους πρόσφυγες, όσο και προς τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ κ.Ουρσουζίδη, αλλά το ψήφισμα που
κατατέθηκε με πρωτοβουλία του κ.Μπέκη δε θα το ψηφίσω.
Θεωρώ ότι είναι ελλιπέστατο κι όσο για την πρόφαση να είναι ελαφρύ για τον α΄ ή β΄
στόχο, όσο δεν αναγνωρίζουμε τις αιτίες και δεν προτείνουμε λύσεις για το προσφυγικό
πρόβλημα, θα είμαστε απέναντι σε αυτό το ψήφισμα, ψηφίζοντας λευκό.
Παπαγιάννης: Πρόεδρε, κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι, όπως έχω πει και σε άλλες
συνεδριάσεις κι όπως δημοσίως έχω καταθέσει, το μείζον πολιτικό θέμα που προκύπτει αυτή την
στιγμή είναι ένα: Η ασφάλεια που δημιουργείται για όλους μας, το πρόβλημα ασφάλειας. Για
μένα κ.κ. σύμβουλοι η ασφάλεια είναι ζήτημα δημοκρατίας. Δημοκρατικό πολίτευμα χωρίς
κατοχυρωμένη ασφάλεια για όλους τους πολίτες δεν υφίσταται.
Επίσης, κοινωνία που έχει σαν βάση την πατρίδα και την προοπτική της πατρίδας, δηλ. της
Ελλάδας, δεν γίνεται…
Πρόεδρος: Κε Παπαγιάννη τι ψηφίζουμε;
Παπαγιάννης:… Δεν υπάρχει ασφάλεια. Μείζον θέμα λοιπόν κ.κ. σύμβουλοι είναι ότι δεν
υπάρχει ασφάλεια με τα δεδομένα που δημιουργείται όπως καταθέτουν κι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι,
τα αστυνομικά όργανα της περιοχής μας…
Πρόεδρος: Κε Παπαγιάννη το πρώτο θέμα το έχουμε συζητήσει…
Παπαγιάννης: Διαμορφώνεται ένα πρόβλημα θεσμικής και πολιτικής κρίσης και
κατάρρευσης, στο οποίο η κοινωνία μας πρέπει να πει όχι.
Γι’ αυτό δεν καλωσορίζουμε σε καμία περίπτωση τους πρόσφυγες, υπάρχει πρόβλημα για
την κοινωνία μας, πρέπει να το καταγράψουμε αυτό και πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί για όσα,
ω μη γένοιτο, θα προέκυπταν στον τόπο μας.
Μετά από όλα αυτά, θα απέχω σε κάθε περίπτωση από την ψηφοφορία.
Μαρκούλης: Πρόεδρε, την αδηφάγο διάθεση κάποιων να διακόψουν οποιαδήποτε υγιή
άποψη κυκλοφορεί εντός του Δ.Σ. εμείς δεν θα την ανεχθούμε.
Πρόεδρε, εμείς έχουμε συγκεκριμένη και σαφή θέση επί του θέματος, την έχουμε
διατυπώσει σε ανύποπτο χρόνο κι εφ’ όσον δεν περιλαμβάνονται αυτές οι 4 λέξεις, δεν πρόκειται
να ψηφίσουμε.

Πρόεδρος: Δεν προσθέσατε τίποτε από αυτά που είπα εγώ.
Συμφωνείτε με το σχέδιο ψηφίσματος του δημοτικού συμβούλου Ν.Μπέκη όπως
διαμορφώθηκε μετά την πρότασή μου;
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι ένα (21) δημοτικοί σύμβουλοι, οι:
Τ.Χατζηαθανασίου, Α.Αποστολόπουλος, Α.Λαζαρίδης, Θ.Αγγελίνας, Α.Σιδηρόπουλος,
Σ.Ασλάνογλου, Γ.Σοφιανίδης, Β.Παπαδόπουλος, Θ.Κορωνάς, Χ.Κούτρας, Δ.Κουλουριώτης,
Δ.Τραπεζανλής, Π.Τσαπαρόπουλος, Σ.Διαμάντης, Μ.Παπαϊωάννου, Λ.Ακριβόπουλος,
Ε.Ιακωβίδου, Α.Σιακαβάρας, Θ.Τέτος, Ν.Μπέκης, Π.Παπαδίνα.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Ορφανίδης, Γ.Μελιόπουλος,
Α.Μαρκούλης.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Σ.Ελευθεριάδου, Ι.Παπαγιάννης, Γ.Γουλτίδης, Μ.Σουμελίδης
απείχαν από την ψηφοφορία του παραπάνω θέματος.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την πρόταση του δημοτικού συμβούλου Νικολάου Μπέκη.
2.- Την πρόταση του Προέδρου.
3.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
4.- Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) 1.- Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:
«Το Δ.Σ. Βέροιας καλωσορίζει τους πρόσφυγες και εκφράζει την αποφασιστικότητά του
να απαλύνει τον πόνο τους και να ανταποκριθεί στις άμεσες ανάγκες τους για να εξασφαλίσει
ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.
Καταδικάζει απερίφραστα τα απαράδεκτα γεγονότα που συνέβησαν από μικρή μερίδα
πολιτών κατά των προσφύγων και τον προπηλακισμό του Βουλευτή Ημαθίας Γιώργου
Ουρσουζίδη.
Το Δ.Σ. Βέροιας εκφράζει τη θέλησή του να υπερασπίσει τα δικαιώματα των προσφύγων
για ανοιχτά σύνορα αλλά και να διακηρύξει την ανάγκη για την επικράτηση της ειρήνης στη χώρα
τους».
2.- Το παρόν ψήφισμα να κοινοποιηθεί στα τοπικά και ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε., καθώς και
στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 143 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Θ.

Κορωνάς

Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Μ.
Λ.
Σ.
Γ.
Ε.
Χ.
Α.
Θ.
Μ.
Α.
Γ.
Ι.
Σ.
Η.
Ν.
Π.
Α.
Σ.
Γ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Παπαϊωάννου
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Ιακωβίδου
Γαϊτάνου
Σιακαβάρας
Τέτος
Σουμελίδης
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Παπαγιάννης
Ελευθεριάδου
Τσιφλίδης
Μπέκης
Παπαδίνα
Μαρκούλης
Στουγιάννος
Μελιόπουλος

Σ.
Ι.
Η.
Ν.
Ε.

Γκόγκα
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κωτσιαντής
Σιδηρόπουλος
Μπατσαράς
Αγγέλου
Μοτσιόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 6-4-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

