ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 7/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 186/2016
Περίληψη
Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους
εργαζομένους της εταιρίας «Ε.ΠαπαδόπουλοςΝ.Παγούρας ΑΒΕΕ».
Σήμερα 18 Απριλίου 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 14-4-2016 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 35 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)Ι.Χειμώνας, 17)Λ.Ακριβόπουλος,
18)Σ.Ασλάνογλου, 19)Γ.Ορφανίδης, 20) Χ. Γαϊτάνου, 21) Ν.
Μαυροκεφαλίδης, 22)Α.Σιακαβάρας, 23)Θ.Τέτος, 24) Μ.
Σουμελίδης, 25) Ν. Τσιαμήτρος, 26)Ζ.Πατσίκας, 27) Α.
Καγκελίδης, 28)Γ.Γουλτίδης, 29)Η.Τσιφλίδης,
30)Σ.Ελευθεριάδου, 31)Ν.Μπέκης, 32)Π.Παπαδίνα,
33)Α.Αποστολόπουλος, 34)Α.Μαρκούλης, 35)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Γ. Κάκαρης, Ε.Ιακωβίδου,
Κ.Καραπαναγιωτίδης, Ι.Κυρατλίδης,
Ι.Παπαγιάννης, Σ.Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Ι.Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς, Ν. Αγγέλου, Ι.Καραγιάννης

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

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Η.Τσιφλίδης, Σ.Ελευθεριάδου,
Χ.Κούτρας
2) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Ι.Χειμώνας, Χ.Κούτρας,
Σ.Ελευθεριάδου, Λ.Ακριβόπουλος, Χ.Γαϊτάνου και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Σ.Ελευθεριάδου.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 185/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Καγκελίδης, Ν.Τσιαμήτρος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 186/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ζ.Πατσίκας, Β.Παπαδόπουλος
5) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Β.Παπαδόπουλος,
Ζ.Πατσίκας, Ν.Μωυσιάδης και αποχώρησε ο κ.Γ.Μελιόπουλος
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 188/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Δ.Κουλουριώτης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 189/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Αποστολόπουλος, Π.Τσαπαρόπουλος,
Γ.Ορφανίδης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 190/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ζ.Πατσίκας, Ν.Μωυσιάδης, Ι.Χειμώνας,
Τ.Χατζηαθανασίου.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 194/2016 απόφασης αποχώρησε η κ. Μ.Παπαϊωάννου και προσήλθαν οι κ.κ.
Α.Αποστολόπουλος, Δ.Κουλουριώτης
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 201/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ζ.Πατσίκας
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 215/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Μ.Παπαϊωάννου, Τ.Χατζηαθανασίου
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 224/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μπέκης
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 225/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.Αποστολόπουλος
14) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 228/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Αποστολόπουλος

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου την από 13-4-2016 επιστολή των εργαζομένων της εταιρίας «Ε.ΠαπαδόπουλοςΝ.Παγούρας ΑΒΕΕ», που έχει ως εξής:
Είμαστε εργαζόμενοι της εταιρίας «Ε.Παπαδόπουλος-Ν.Παγούρας ΑΒΕΕ» που εδρεύει
στην Πατρίδα Βέροιας, νυν εργαζόμενοι και σε καθεστώς νομικής επίσχεσης εργασίας από
29/1/201 και οι πρώην εργαζόμενοι-απολυμένοι με κοινό χαρακτηριστικό όλων μας ότι μας
οφείλει η εργοδοσία δεδουλευμένα από το 2010 μέχρι και σήμερα.
Ζητούμε από τον Δήμο Βέροιας, κάθε φορέα, κάθε δημότη και δημότισσα να σταθεί πλάι
μας, να μας στηρίξει, ώστε ο παραγωγικός κλάδος να μείνει ζωντανός, ειδικά στον Ν.Ημαθίας
που καλπάζει η ανεργία.
Ζητούμε να μας στηρίξει ηθικά και οικονομικά προωθώντας τα προϊόντα μας.
Παρέμβαση στην κυβέρνηση για το εγχείρημά μας.
Το ζητάμε εμείς οι απλήρωτοι άνθρωποι που διεκδικούμε το δικαίωμα στην εργασία και
στη ζωή. Αυτό το εργοστάσιο μπορεί να θρέψει δεκάδες οικογένειες, να δώσει ζωή στην Βέροια
που ρημάζεο όπως κι όλη η Ημαθία.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Το θέμα αυτό σας θυμίζω ότι έρχεται αφού το έχουμε συζητήσει στην
προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ., όπου είπαμε να μας φέρει το σωματείο ένα ψήφισμα δικό του
για να το βάλουμε σε ψηφοφορία και έτσι μπαίνει κατευθείαν σε ψηφοφορία.
Μελιόπουλος: τοποθετήσεις δεν θα γίνουν;
Πρόεδρος: Όχι, δεν έχει τοποθέτηση κ.Μελιόπουλε οι τοποθετήσεις έγιναν επ’ αυτού.
Το Δ.Σ. αποφασίζει επ’ αυτού.
(Αδύνατη η απομαγνητοφώνηση διότι ο δημοτικός σύμβουλος Γ.Μελιόπουλος μιλά εκτός
μικροφώνου)
Πρόεδρος: Κε Μελιόπουλε για τη διαδικασία θέλω. Συνάδελφοι, στο προηγούμενο Δ.Σ.
είπαμε στο σωματείο να φέρει ένα ψήφισμα. Το ψήφισμα αυτό αν υποθέσουμε ότι πήγαιναν στο
δωμάτιο δίπλα και το έκαναν εκείνη την ημέρα θα ψηφιζόταν και θα τελείωνε η ιστορία.
Με την ίδια λογική ήρθε, επειδή δεν μπορούσαν να το ετοιμάσουν εκείνη τη στιγμή. Άρα
το προεδρείο προτείνει να μπει σε ψηφοφορία αφού το διαβάσουμε…. Το έχετε διαβάσει όλοι.
Ψηφίζουμε λοιπόν.
Μαρκούλης: Αφού έρχεται με τη διαδικασία που έρχεται θα πρέπει να γίνουν και
τοποθετήσεις.
Πρόεδρος: Όχι κ.Μαρκούλη, ολόκληρο Δ.Σ. κάναμε γι’ αυτήν την ιστορία.
Μαρκούλης: Το φέρατε ως τακτικό θέμα
Πρόεδρος: Το φέρνουμε σαν ψήφισμα να ψηφιστεί. Μπορεί ο καθένας να δικαιολογήσει
την ψήφο του.
Μαρκούλης: Με συγχωρείτε, τι είναι αυτά εδώ πέρα; Δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε επί
του συγκεκριμένου θέματος;
Πρόεδρος: Όχι τοποθετηθήκατε στο προηγούμενο Δ.Σ.
Μαρκούλης: Γράψτε εσείς όχι…
Πρόεδρος: Το θέμα εξαντλήθηκε στο προηγούμενο Δ.Σ. και τώρα έρχεται μόνο προς
ψήφιση.
Μαρκούλης: Κε γραμματέα, ζητώ να τοποθετηθώ κι ο Πρόεδρος δεν μου το επιτρέπει…
Πρόεδρος: Δε σας δίνω τον λόγο.
Μαρκούλης: Παρακαλώ να σημειωθεί στα πρακτικά.
Να κάνετε μόνοι σας Δ.Σ.
Πρόεδρος: Το θέμα εξαντλήθηκε στο προηγούμενο Δ.Σ. και τώρα έρχεται μόνο προς
ψήφιση…
Μελιόπουλος: Πρόεδρε διαπράττετε ατόπημα αυτή τη στιγμή. Θα περάσω στη
δικαιολόγηση της ψήφου.
Ως Λαϊκή Συσπείρωση η συμπαράστασή μας στα προβλήματα των συγκεκριμένων
εργαζομένων στην ανεργία τους και στην απληρωσιά είναι δεδομένη. Πιστεύουμε ότι αυτό που
αποφάσισαν οι εργαζόμενοι να διεκδικήσουν και να παλέψουν είναι δικαίωμά τους. Επίσης
δικαίωμα είναι και ο τρόπος που θα αποφασίσουν να το διεκδικήσουν.

Πιστεύουμε ότι οργανωμένα χρειάζεται οι ίδιοι να διεκδικήσουν ότι έχει σχέση με το
εγχείρημά τους.
Παράδειγμα, ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο παρά τις κούφιες υποσχέσεις της
κυβέρνησης αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Από αυτή την πλευρά να ευχηθώ να μπορέσει να σταθεί
η επιχείρηση.
Όμως πρέπει εδώ να πω, γιατί θα ψηφίσω παρών, ότι στο σύστημα το οποίο ζούμε τον
καπιταλισμό, χιλιάδες εργάτες κάνουν τη δουλειά τους και χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι
κλείνουν τα μαγαζιά τους. Με ατομικές λύσεις κανένας δεν μπορεί να σταθεί μόνος του.
Ταυτόχρονα, με αυτό που διεκδικούν οι εργαζόμενοι, τους ζητάμε να σταθούν και με το
ταξικό εργατικό κίνημα και να διεκδικήσουν μέτρα προστασίας τους τόσο για τους εργαζόμενους
όσο και γι’ αυτούς που μένουν άνεργοι.
Ως Λαϊκή Συσπείρωση θεωρούμε ότι η διοίκηση του δήμου μόνο αυτιά χαϊδεύει και
στηρίζει τους εργαζόμενους μόνο στα λόγια. Αν θέλουμε να τους στηρίξουμε έμπρακτα και όχι με
ένα ψήφισμα να απαλλάξει ο δήμος τους ανέργους…..
(Αδύνατη η απομαγνητοφώνηση διότι οι δημοτικοί σύμβουλοι Δ.Τραπεζανλής και
Γ.Μελιόπουλος μιλούν εκτός μικροφώνου)
Πρόεδρος: κ.Τραπεζανλή θα σας παρακαλέσω να μην απαντάτε.
Το προεδρείο διαπιστώνει ότι αυτά που είπε ο κ.Μελιόπουλος τα ακούσαμε και στο
προηγούμενο Δ.Σ. Μακάρι να μας φώτιζε κάτι παραπάνω. Ψηφίζουμε το ψήφισμα όπως ήρθε από
τους εργαζόμενους.
(Αδύνατη η απομαγνητοφώνηση διότι οι δημοτικοί σύμβουλοι Δ.Τραπεζανλής και
Γ.Μελιόπουλος μιλούν εκτός μικροφώνου)
Σιδηρόπουλος: Πρόεδρε επί της διαδικασίας. Είχα αναφέρει και σε προηγούμενο Δ.Σ. κι
είχα υποβάλλει το αίτημα να μας ενημερώσετε αν προβλέπεται από τον Νόμο ή τον Κανονισμό
Λειτουργίας του Δ.Σ. η δικαιολόγηση ψήφου.
Με βάση τη σημερινή κατάχρηση, που παίρνουν κάποιοι τον λόγο για να δικαιολογήσουν
ψήφο και κάνουν τοποθετήσεις, παρακαλώ να μου απαντήσετε, αλλιώς να υποβάλλω γραπτώς το
αίτημά μου.
Πρόεδρος: Να το κάνετε
Σιδηρόπουλος: Να πάρω απάντηση όμως…
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με το σχέδιο ψηφίσματος;
Μέλη: Ναι.
Παρών δήλωσε ο δημοτικός σύμβουλος Γ.Μελιόπουλος.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την από 13-4-2016 επιστολή των εργαζομένων της εταιρίας «Ε.Παπαδόπουλος-Ν.Παγούρας
ΑΒΕΕ».
2.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
3.- Τις διατάξεις του 96 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:
«Το Δ.Σ. Βέροιας εκφράζει την συμπαράστασή του στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων
της εταιρίας «Ε.Παπαδόπουλος-Ν.Παγούρας ΑΒΕΕ», που βρίσκονται σε καθεστώς επίσχεσης
εργασίας από τις 29/1/2016.
Το Δ.Σ. Βέροιας, οι φορείς, κάθε δημότης και δημότισσα θα σταθεί πλάι στους
εργαζόμενους και θα τους στηρίξει, ώστε ο παραγωγικός κλάδος να μείνει ζωντανός, ειδικά στον
Ν.Ημαθίας που καλπάζει η ανεργία.
Το Δ.Σ. Βέροιας δεσμεύεται να στηρίξει ηθικά και οικονομικά τους εργαζόμενους
προωθώντας τα προϊόντα τους και κάνοντας όλες τις αναγκαίες παρεμβάσεις προς την κυβέρνηση
για το εγχείρημά τους».
Β) Το παρόν ψήφισμα να κοινοποιηθεί στα τοπικά και ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε., καθώς και
στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 186 / 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.
Ι.
Λ.
Σ.
Γ.
Χ.
Ν.
Α.
Θ.
Μ.
Ν.
Ζ.
Α.
Γ.
Σ.
Η.
Ν.
Π.
Α.
Γ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Παπαϊωάννου
Χειμώνας
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Ελευθεριάδου
Τσιφλίδης
Μπέκης
Παπαδίνα
Μαρκούλης
Μελιόπουλος

Α.
Γ.
Ι.
Η.
Ι.
Ν.

Γκόγκα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βοργιαζίδου
Λιλιόπουλος
Σιδηρόπουλος
Μπατσαράς
Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 25-4-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

