ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 1/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 1/2001
Περίληψη

Εκλογή προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
Βέροιας.
Σήμερα 7 Ιανουαρίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού κτιρίου της οδού Μητροπόλεως 55, ύστερα από την με
ημερομηνία 3-1-2001 γραπτή πρόσκληση του Πλειοψηφούντος δημοτικού
συμβούλου κ. Μενέλαου Ποτουρίδη που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους
Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119
του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 32 μέλη.
Παρόντες
Aπόντες
Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
-------1. Μ. Ποτουρίδης
Ε. Λελεκάκης
2. Ι. Κουρουζίδης
3. Δ. Ταχματζίδης
4. Μ. Γαβρίδης
5. Κ. Πουλασουχίδης
6. K. Aσλάνογλου
Απόντες Δημαρχιακοί
7. Α. Δελαβερίδης
Πάρεδροι
8. Δ. Πέτκος
Χ.
Μουτσιόπουλος
9. Κ. Κόλβατζης
10. Κ. Γκαβαϊσές
11. Κ. Βαφείδης
12. Γ. Ουρσουζίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 3/2001
13. Ν. Χαμαλής
απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Αγαθαγγελίδης.
14. Σ. Γεωργιάδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 5/2001 απόφασης
15. Ι. Τριανταφυλλίδης
αποχώρησε ο κ. Μ. Γαβρίδης.
16. Π. Πιτούλιας
17. Α. Κεσίδης
18. M. Σουμελίδης
19. Α. Ταραλάς
20. Χ. Σκουμπόπουλος
21. Χ. Γεωργιάδης
22. Β. Γιαννουλάκης
23. Σ. Παναγιωτίδης
24. Λ. Τσαβδαρίδης
25. Θ. Σιδηρόπουλος
26. Ε. Σοφιανίδης
27. Ε. Λευκοπούλου
28. Ι. Ακριβόπουλος
29. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
30. Ε. Κουκουρδής
31. Γ. Μανακούλης
32. Π. Αγαθαγγελίδης

Ο προεδρεύων πλειοψηφών δημοτικός σύμβουλος κ. Μενέλαος Ποτουρίδης
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ευχήθηκε καλή χρονιά σε όσους γιορτάζουν
σήμερα (Αη Γιάννη) καθώς και στους εορτάσσαντες τις μέρες που πέρασαν. Να
έχουμε καλή χρονιά και ας είναι εποικοδομητική για το Δ.Σ..
Στη συνέχεια ο προεδρεύων πλειοψηφών δημοτικός σύμβουλος εισηγούμενος
το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στο συμβούλιο ότι σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 107 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) διενεργείται την πρώτη Κυριακή του
Ιανουαρίου, στον πρώτο και στον τρίτο χρόνο της δημοτικής περιόδου, η εκλογή του
προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος :Εύχομαι η επόμενη διετία να είναι γόνιμη, δημιουργική και
παραγωγική. Στον καθένα από εμάς ότι επιθυμεί, προσωπική και οικογενειακή
ευτυχία.
Ηθελα ν΄απευθύνω μία πρόταση η οποία αποτυπώνει μία πολιτική φιλοσοφία
σε σχέση με τον τρόπο που θα πρέπει να λειτουργεί το Δ.Σ. Πιστεύω ότι μέσα από τις
όποιες αντιπαραθέσεις στη διετία που πέρασε, σιγά-σιγά έχουμε προσδιορίσει έναν
τρόπο δουλειάς και μία πολιτική προσέγγιση ανάμεσα στα μικρότερα ή μεγαλύτερα
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος και στα οποία καλούμεθα όλοι να
συνεισφέρουμε για την επίλυσή τους.
Έτσι βλέπω ότι και η λειτουργία του ΔΣ θα πρέπει και σε πολιτικό επίπεδο
ν΄αναβαθμιστεί με πρώτο βήμα την εκλογή και μάλιστα
ομόφωνα, ενός
διαπαραταξιακού προεδρείου του οποίου ο πρόεδρος θα ανήκει στη συμπολίτευση, ο
αντιπρόεδρος στην αντιπολίτευση και ο γραμματέας, επειδή δεν υπάρχει δεύτερο
μέλος από την Τρίτη παράταξη, θ΄ανήκει στη συμπολίτευση.
Με αυτή την έννοια προτείνω ως πρόεδρο τον κ. Μ.Ποτουρίδη, είναι γνωστός,
έχει μία σημαντική παρουσία στην Τ.Α. και πιστεύω ότι η εμπειρία του, οι γνώσεις
του θα είναι σημαντικό εφόδιο για μία καλή περίοδο προεδρίας. Ως γραμματέα
προτείνω τον ήδη από την πρώτη διετία διατελέσαντα γραμματέα τον κ. Α.Ταραλά.
Σκουμπόπουλος :Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όσους γιόρταζαν τις
τελευταίες μέρες και όσους γιορτάζουν σήμερα.
Με χαρά θα δεχόμουν, την πρόταση του Δημάρχου, όμως θα πρέπει να
θυμίσω ότι στις πρώτες δημαιρεσίες είπαμε ότι δεν δεχόμαστε να μπούμε στο
διαπαραταξιακό προεδρείο και αφήσαμε να λειτουργήσετε εσείς και να ετοιμάσετε
και το διάδοχο της δεύτερης διετίας και θα κρίναμε στη δεύτερη διετία εάν
συμφωνούσαμε σε διαπαραταξιακό προεδρείο. Επειδή η προηγούμενη λειτουργία μας
εδίδαξε πολλά, ας αφήσουμε τους συναδέλφους δημ. συμβούλους να ψηφίσουν
ελεύθερα και ας μην τους προκαταλάβουμε από την αρχή βάζοντας σε δίλημμα την
ψήφο τους. Ας τους αφήσουμε ελεύθερα να ψηφίσουν όποιον νομίζουν ικανότερο.
Προεδρεύων :Ορίστε αυτοπροτάσεις.
Ταχματζίδης :Αυτοπροτείνομαι.
Προεδρεύων :Υπάρχει άλλη; Όχι. Ετεροπροτάσεις. Η μία είναι αυτή του
Δημάρχου. Υπάρχει άλλη; Όχι.
Ευχαριστώ κ. Δήμαρχε για την τιμή που μου κάνετε και αποδέχομαι.
Επειδή οι υποψηφιότητες δεν κατατίθενται εκ των προτέρων όπως
προβλέπεται από τον Κώδικα, έχουν τυπωθεί ως ψηφοδέλτια έντυπα που έχουν τα
ονόματα όλων των συμβούλων και θα επιλέγονται σε κάθε ψηφοφορία τα ονόματα
αυτών που θα δηλώσουν υποψηφιότητα. Σας εφιστώ την προσοχή διότι εάν υπάρχει
σταυρός σε ονόματα άλλων συμβούλων θα βγαίνει άκυρο το ψηφοδέλτιο.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων πλειοψηφών δημοτικός σύμβουλος αφού ανέθεσε
τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου στον υπάλληλο του Δήμου
Ιωάννη Χατζηγιάννη, κάλεσε το συμβούλιο να ορίσει από τα μέλη του δύο
ψηφολέκτες για τη διενέργεια της εκλογής του προέδρου του σώματος.
Ψηφολέκτες ορίστηκαν ομόφωνα οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μ. Σουμελίδης
και Ι. Ακριβόπουλος.
Στη συνέχεια αφού οι ψηφολέκτες μοίρασαν σε κάθε σύμβουλο δύο
ψηφοδέλτια, ένα λευκό και ένα που είχε όλα τα ονόματα των συμβούλων, έμπαινε ο
κάθε σύμβουλος σε ειδικό παραβάν και ψήφιζε.
Αφού τελείωσε η ψηφοφορία ο πλειοψηφών σύμβουλος βοηθούμενος από
τους δύο ψηφολέκτες άνοιξε την κάλπη και αρίθμησε τα ψηφοδέλτια, ο αριθμός των
οποίων ήταν 31. Αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι και μετρήθηκαν τα ψηφοδέλτια που
ήταν επίσης 31, εκ των οποίων βρέθηκαν: 30 Έγκυρα και 1 Άκυρο.
Μετά τη σχετική διαλογή βρέθηκε ότι ο κ. Μενέλαος Ποτουρίδης έλαβε 14
ψήφους και ο κ. Δημήτριος Ταχματζίδης έλαβε 16 ψήφους.
Το Δ.Σ μετά από το παραπάνω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και αφού έλαβε
υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 107 του ΔΚΚ (Π.Δ 410/95).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Εκλέγει πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας το δημοτικό σύμβουλο
κ. Δημήτριο Ταχματζίδη.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 1/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ I.
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Κ.
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ΤΑ ΜΕΛΗ
Kουρουζίδης
Ταχματζίδης
Γαβρίδης
Πουλασουχίδης
Ασλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Κόλβατζης
Γκαβαϊσές
Βαφείδης
Ουρσουζίδης
Χαμαλής
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Πιτούλιας
Κεσίδης
Σουμελίδης
Ταραλάς

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
Χ Μουτσιόπουλος
.
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 15-1-2001
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ
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Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Τσαβδαρίδης
Σιδηρόπουλος
Σοφιανίδης
Λευκοπούλου
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής
Μανακούλης
Αγαθαγγελίδης

