ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 26/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ.556/2001
Περίληψη
Αναβολή λήψης απόφασης επί του 12ου θέματος
«Έγκριση ή μη αδελφοποίησης της πόλης μας με
το Δήμο ΜΕΤΖΙΝΤΙΑ της Ρουμανίας».
Σήμερα 8 Οκτωβρίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως
γωνία, 2ος όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 4-10-2001
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου 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 αναπληρωτής Δημάρχου κ.
Ευστράτιος Λελεκάκης και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών
βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη.
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Χ. Μουτσιόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
552/2001 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Τσαμήτρου
- Καραχατζή, Ε. Κουκουρδής.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 556/2001
απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 557/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ. Ποτουρίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 561/2001
απόφασης προσήλθε ο κ. Λ. Τσαβδαρίδης.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 22-8-01 εισηγητικό
σημείωμα του αντιδημάρχου Κυριαζή Κόλβατζη, που έχει ως εξής:
Με επιστολή του ο Δήμαρχος της πόλης ΜΕΤΖΙΝΤΙΑ της Ρουμανίας, μας
γνωρίζει την πρόθεση του αντίστοιχου Δήμου για αδελφοποίηση με το Δήμο μας, η
οποία έχει ήδη κατ΄αρχήν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο της πιο πάνω πόλης.
Με την ίδια επιστολή του ο Δήμαρχος απευθύνει σχετική πρόσκληση στο
Δήμο μας για επίσκεψη στην πόλη Μετζίντια το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 299 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) «Η
αδελφοποίηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτ/σης με αντίστοιχους Οργανισμούς
ξένων χωρών γίνεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, ύστερα
από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών».
Ύστερα από τα πιο πάνω παρακαλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει: α)για
την κατ΄αρχήν έγκριση ή μη της αδελφοποίησης του Δήμου μας με το Δήμο
Μετζίντια της ομώνυμης πόλης της Ρουμανίας, β)για την έγκριση ή μη αποστολής
αντιπροσωπείας στην πιο πάνω πόλη.
Επίσης ο προεδρεύων έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 14-9-01
εισήγηση της επιτροπής Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Δ.Σ. με την οποία αυτή
εισηγείται ομόφωνα τη μη έγκριση αδελφοποίησης της πόλης μας με το Δήμο
ΜΕΤΖΙΝΤΙΑ της Ρουμανίας.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Προεδρεύων :Ερωτήσεις.
Ουρσουζίδης :Για ποιο λόγο την απορρίπτουν;
Γιαννουλάκης :Είχα πει ότι πρέπει να έχουμε κάποια στοιχεία για να
αποφασίσουμε για τις αδελφοποιήσεις. Τα στοιχεία που είχαμε ήταν ελλιπή. Να
στραφούμε στις αδελφοποιήσεις με πόλεις που έχουμε σχέση. Οι πόλεις αυτές που
ζητούν αδελφοποιήσεις δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια.
Προεδρεύων :Τοποθετήσεις.
Κόλβατζης :Απουσίαζα από την επιτροπή διότι ήταν η 3η προσπάθεια
σύγκλισής της. Είχα όμως ενημερώσει τα άλλα μέλη της επιτροπής σχετικά με το τι
εστί αυτός ο Δήμος.
Όσον αφορά το συγκεκριμένο Δήμο είναι αγροτική πόλη. Επίσης έχει
αναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα και στη βιομηχανία γεωργικών μηχανημάτων.
Παράγει γεωργικά μηχανήματα.
Έκανα συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά το πρωτόκολλο. Έδειξαν μία
πολύ καλή και μεγαλόψυχη χειρονομία. Προϋπήρξε μία επαφή και μία επίσημη
εκπροσώπηση εκ μέρους της πόλης.
Ουρσουζίδης :Εχουμε κάποια πρόταση από κάποιους «φτωχούς» Δήμους για
αδελφοποίηση με το Δήμο μας. Εάν πρόκειται να αρνηθούμε, να πούμε ποιοι είναι οι
λόγοι. Αλλιώς δεν είναι ευγενικό, όταν ομόφωνα το ΔΣ μίας άλλης πόλης μας
προτείνει την αδελφοποίηση, να λέμε ένα ξερό όχι. Δεν μας τιμά ως πόλη.
Να αναβληθεί το θέμα και να έρθει με όλες τις παραμέτρους και διαστάσεις
που έχει.
Γεωργάδης Χρ.:Όταν λέμε αδελφοποίηση, τι ακριβώς εννοούμε; Συμφωνώ με
αυτές αλλά πρέπει να υπάρχει και φειδώ.
Σκουμπόπουλος :Αναβολή του θέματος.
Γιαννουλάκης :Ο πρόεδρος της επιτροπής δεν ήταν ενήμερος να με απαντήσει
σε ορισμένες ερωτήσεις που του έθεσα. Το μόνο που μας είπε ήταν ότι ήρθε
αντιπροσωπεία από την πόλη αυτή.
Προεδρεύων :Συμφωνεί το σώμα;

Σύμβουλοι :Ναι.
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 22-8-01 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Κ. Κόλβατζη.
2.- Την από 14-9-01 εισήγηση της επιτροπής Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του
Δ.Σ.
3.- Τις απόψεις και προτάσεις των δημ. συμβούλων όπως αυτές αναπτύχθηκαν στη
συζήτηση του παρόντος θέματος.
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Αναβάλει τη λήψη απόφασης επί του 12ου θέματος «Έγκριση ή μη
αδελφοποίησης της πόλης μας με το Δήμο ΜΕΤΖΙΝΤΙΑ της Ρουμανίας».
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 556 / 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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