ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 9/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 198/2001
Περίληψη
Εξουσιοδότηση του προέδρου Δ.Σ. για τη
σύνταξη κειμένου – ψήφισμα για το θάνατο
του αρχαιολόγου NICOLAS HAMMOND και
έγκριση διάθεσης χρηματικού ποσού στο
Γηροκομείο Βέροιας.
Σήμερα 9 Απριλίου 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 5-4-2001
γραπτή πρόσκληση του αντιπροέδρου κ. Κων/νου Πουλασουχίδη 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 27 μέλη.
Παρόντες
Aπόντες
Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
1. Μ. Ποτουρίδης
Δ. Ταχματζίδης
Χ. Μουτσιόπουλος
2. Ι. Κουρουζίδης
Α. Κεσίδης
3. Μ. Γαβρίδης
M. Σουμελίδης
4. Κ. Πουλασουχίδης
Ε. Λευκοπούλου
5. K. Aσλάνογλου
Γ. Μανακούλης
6. Α. Δελαβερίδης
Π. Αγαθαγγελίδης
7. Δ. Πέτκος
Απόντες Δημαρχιακοί
8. Κ. Κόλβατζης
Πάρεδροι
-------9. Ε. Λελεκάκης
10. Γ. Ουρσουζίδης
11. Ν. Χαμαλής
12. Λ. Τάκης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 199/2001
13. Ν. Ουσουλτζόγλου
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Κόλβατζης, Σ.
14. Σ. Γεωργιάδης
Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης, Μ. Τσαμήτρου και
15. Ι. Τριανταφυλλίδης
αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Χαμαλής, Β. Γιαννουλάκης, Σ.
16. Π. Πιτούλιας
Παναγιωτίδης, Θ. Σιδηρόπουλος, Ε. Σοφιανίδης και ο
17. Α. Ταραλάς
Δημαρχ. Πάρεδρος κ. Χ. Μουτσιόπουλος.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 200/2001 απόφασης
18. Χ. Σκουμπόπουλος
αποχώρησε ο κ. Γ. Ουρσουζίδης.
19. Χ. Γεωργιάδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 204/2001 απόφασης
20. Β. Γιαννουλάκης
αποχώρησαν οι κ.κ. Λ. Τάκης, Λ. Τσαβδαρίδης
21. Σ. Παναγιωτίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 206/2001 απόφασης
22. Λ. Τσαβδαρίδης
προσήλθε ο κ. Γ. Ουρσουζίδης
23. Θ. Σιδηρόπουλος
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 208/2001 απόφασης
24. Ε. Σοφιανίδης
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Ποτουρίδης, Κ. Κόλβατζης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 210/2001 απόφασης
25. Ι. Ακριβόπουλος
26. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
27. Ε. Κουκουρδής

Στη συνέχεια αφού συναίνεσε ο Δήμαρχος και δέχθηκε 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 έδωσε το λόγο στον
Δήμαρχο ο οποίος είπε στο συμβούλιο ότι :
Δήμαρχος :Προτείνω για τον HAMMOND
Nicolas, διακεκριμένο
αρχαιολόγο, στον οποίο χρωστάμε πολλά και ο οποίος ήταν αναγορευμένος με
ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. επίτιμος δημότης της πόλης μας ότι το Δ.Σ. πρέπει:
1.-Να εκδόσει ένα ψήφισμα το οποίο να δημοσιευθεί στις τοπικές εφημερίδες
και να αποσταλεί στην οικογένεια του εκλιπόντος, το κείμενο του οποίου προτείνω να
εξουσιοδοτηθεί ο πρόεδρος να το συντάξει.
2.-Αντί στεφάνου, να γίνει κατάθεση 20 χιλ. στο γηροκομείο Βεροίας.
3.-Να δοθεί το όνομα του εκλιπόντος σε έναν από τους δρόμους της πόλης,
τον οποίο θα ορίσει η αρμόδια επιτροπή τεχνικών που έχει αυτήν την αρμοδιότητα.
Θα είναι ο πρώτος δρόμος στο Δήμο Βέροιας που θα φέρει ξενικό όνομα.
Πρόεδρος :Όσον αφορά την έγκριση του ψηφίσματος, το Δ.Σ μπορεί να
αποφασίσει σήμερα. Όσον αφορά την προσφορά του ποσού και την ονοματοδοσία
κάποιας οδού στην Βέροια με το όνομα του εκλιπόντος, θα πρέπει να παραδοθούν τα
θέματα στην υπηρεσία, να ετοιμαστούν οι εισηγήσεις και να έρθουν σε επόμενο Δ.Σ.
Δήμαρχος :Η δαπάνη για τα 20 χιλ. θα είναι από τις δαπάνες δημοσίων
σχέσεων. Σ΄ότι αφορά το όνομα, είναι η πολιτική βούληση του σώματος. Για το ποια
συγκεκριμένη οδό, θα είναι μία εξειδικευμένη απόφαση ύστερα από εισήγηση της
επιτροπής τεχνικών.
Σκουμπόπουλος :Το ποσό είναι πολύ μικρό σε σχέση με την αξία. Προτείνω
50 χιλ.
Δήμαρχος :Επιμένω στις 20 χιλ. Το ποσό είναι συμβολικό. Να
συμφωνήσουμε.
Σκουμπόπουλος :Δεν φέρω αντίρρηση για τα 20 χιλ.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την εισήγηση και πρόταση του Δημάρχου.
2.- Την προσφορά του αείμνηστου αρχαιολόγου NICOLAS HAMMOND στην πόλη
μας.
3.- Τις διατάξεις των άρθρων 97, 106, 108 και 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για τη σύνταξη κειμένου - ψήφισμα για τον
θάνατο του NICOLAS HAMMOND, διακεκριμένου αρχαιολόγου και επίτιμου
δημότη της πόλης μας, το οποίο θα αποσταλεί στην οικογένειά του και θα
δημοσιευθεί στον τοπικό έντυπο τύπο.
Γ) Εγκρίνει τη διάθεση ποσού δρχ. 20.000 στο Γηροκομείο Βέροιας αντί
στεφάνου στη μνήμη του παραπάνω εκλιπόντος.
Δ) Εγκρίνει την ονοματοθεσία οδού της πόλης μας στη μνήμη του παραπάνω
εκλιπόντος, σε οδό που θα εισηγηθεί στο Δ.Σ. η επιτροπή τεχνικών του Δ.Σ.
Ε) Ψηφίζει ποσό δρχ. 20.000 σε βάρος της πίστωσης με ΚΑ 212.5
«Προαιρετικές επιχορηγήσεις» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2001 για τον
παραπάνω σκοπό.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 198/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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