ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 9/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 255/2010
Περίληψη
Έγκριση
διοργάνωσης
εκδήλωσης
και
καταρχήν
ονοματοδοσίας οδούς της πόλης στη μνήμη του πρώην
Δημάρχου Βέροιας κ. Ζαμπούνη
Σήμερα 19 Απριλίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 15-4-2010 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Γ. Ορφανίδης

Aπόντες
Ι. Καλαϊτζίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Η. Σοφιανίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης, Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης. Γ.
Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 257/2010 απόφασης αποχώρησαν οι
κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Γ. Κάκαρης, Β. Γιαννουλάκης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ.258/2010 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Γ. Κάκαρης, Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι
κ.κ. Ε. Σοφιανίδης, Γ. Ορφανίδης, Η. Σοφιανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 259/2010 απόφασης αποχώρησαν οι
κ.κ. Σ. Μηλιόπουλος, Α. Δελαβερίδης, Ι. Ακριβόπουλος, Σ.
Διαμαντής.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 267/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ.
Π. Τσαπαρόπουλος.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 273/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ.
Α. Παπαστεργίου.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 282/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.
Παπαστεργίου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος πρότεινε στο σώμα τη συζήτηση και λήψη
απόφασης εκτάκτως για τη διοργάνωση εκδήλωσης στη μνήμη του πρώην Δημάρχου
Βέροιας Κων/νου Ζαμπούνη.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως
επί του θέματος;
Σύμβουλοι: Ναι.
Στη συνέχεια αφού συναίνεσε η Δήμαρχος και δέχθηκε ομόφωνα 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, έδωσε τον λόγο στη Δήμαρχο, η οποία εξέθεσε στο σώμα τα
εξής:
Αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρώ ότι είναι μέρα πένθους για το σώμα, αφού
πενθούμε την πρόσφατη απώλεια του επί 4 χρόνια δημάρχου Βέροιας, γιατρού και
φίλου, Κώστα Ζαμπούνη. Η υγεία του Κώστα Ζαμπούνη δοκιμάστηκε αρκετές φορές
τα τελευταία χρόνια και μετά από ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα που είχε στο δρόμο
της Πατρίδας, τα πάλεψε όλα και το πρόβλημα της καρδιάς του, τα πάλεψε με
χαμόγελο, με υπομονή, με σκωπτική διάθεση, φιλοσοφώντας τα και ενίοτε και με
αυτοσαρκασμό. Ήταν ένας έξυπνος άνθρωπος, ήτανε πειραχτήρι όπως συνηθίζουμε
να λέμε, η τελευταία μάχη όμως, με τον καρκίνο αυτή τη φορά, ήταν άνιση. Άφησε
την τελευταία του πνοή περίπου στις 8:30 το πρωί της Πέμπτης. Αποτεφρώθηκε κατά
την επιθυμία του και από εχθές το πρωί η τέφρα του ταξιδεύει σε θάλασσες που
αγάπησε πολύ, που ψάρεψε, κολύμπησε, στη Χαλκιδική απ’ όπου και η καταγωγή
του. Στον Κώστα Ζαμπούνη λοιπόν, ο δήμος τον οποίο υπηρέτησε με πολλούς και
άξιους συνεργάτες, χρωστάει ένα πνευματικό μνημόσυνο, σεμνό, απλό, πολιτικό,
όπως η πολιτική κηδεία που επιθυμούσε και τελικά ένα πνευματικό μνημόσυνο
μεταπολιτευτικό θα έλεγα. Είναι πολλά αυτά που όλοι μας έχουμε να θυμηθούμε και
για τον άνθρωπο αλλά και για την εποχή εκείνη, σημαντικά στελέχη του χώρου της
αυτοδιοίκησης συνθέτουν το τοπίο της εποχής και συγνώμη που βλέπετε ότι μόνο
από προσωπικό αρχείο μπόρεσα να φέρω εδώ, σημαντικά ήταν τα στελέχη του χώρου
της αυτοδιοίκησης που συνέθεταν εκείνο το τοπίο, όπως ο Ανδρέας Βλαζάκης, ο
Βασίλης Παπαγιάννης, ο Σάββας Γαβριηλίδης, πολλοί άλλοι στο προσκήνιο και
πολλοί άλλοι στο παρασκήνιο, όπως ο Γεωργιάδης, ο Ανδρεάδης, ο Χαλάτσης, ο
Παπαγιαννούλης και πολλοί που θα τους αδικήσω αν συνεχίσω να απαριθμώ
ονόματα, μια στρατιά ανθρώπων που υπηρεσιακά στήριξαν τον Κώστα Ζαμπούνη, ο
Γιώργος Καλογήρου στην αρχή και περίπου μέχρι το τέλος στην συνέχεια ο Χρήστος
Σκουμπόπουλος, όπως και άλλοι που υποστήριξαν το υπηρεσιακό του έργο ως
δημάρχου. Ήταν αυτός, όπως μου εξομολογήθηκε, γιατί υπήρχε κάποια ιδιαίτερη
σχέση λόγω γειτνίασης των ιατρείων του συζύγου μου με το δικό του, μιας και ήταν
διπλανές πόρτες για πολλά χρόνια, στις αρχές του 2000 μου εξομολογήθηκε λοιπόν
πως ήταν ο ηθικός αυτουργός της εμπλοκής του Χρήστου Σκουμπόπουλου στα
πολιτικά πράγματα, άρα θεωρούσε ότι είχε ηθική υποχρέωση να τον στηρίξει και τον
στήριξε. Για τον Κώστα Ζαμπούνη θεωρώ ότι πρέπει να μιλήσουν οι πολιτικοί και
υπηρεσιακοί του συνεργάτες σε μια ειδική εκδήλωση μνήμης για την οποία ήδη
πρότεινα στον γιο του τον Χρήστο να την οργανώσουμε, απλή, σεμνή, δεν ήθελε
φανφάρες, το συζητήσαμε εχθές τηλεφωνικά μετά την ρίψη της τέφρας. Έχει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον η εποχή για όλες τις μετέπειτα εξελίξεις, η εποχή δηλαδή που
θήτευσε ο Κώστας Ζαμπούνης, την εποχή των ευρύτατων συνεργασιών των
αριστερών δυνάμεων, ήταν σαφέστατα οριοθετημένες, η εποχή που γέννησε τις
σημαντικότερες, τις ουσιαστικότερες και τις μακρύτερες αν θέλετε, σε χρόνο,
πολιτικές συζητήσεις στα δημοτικά συμβούλια των τελευταίων δεκαετιών, η εποχή

των ιδεολογικών οριογραμμών, γιατί υπήρχανε κάποτε πολύ έντονες με σαφέστατους
διαχωρισμούς της προόδου και της συντήρησης τότε. Σ’ αυτή την εποχή και μετά από
αλλεπάλληλες δεκάωρες συνεδριάσεις που είχαν ορίσει ως υποψήφιο τον Ανέστη
Ανδρεάδη, ως υποψήφιο δήμαρχο δηλαδή για το 1978, ο οποίος όμως είχε θέσει ως
όρο την υποστήριξη του και από το ΚΚΕ, μετά σε ιατρείο της οδού Κεντρικής και
Μεγάλου Αλεξάνδρου, ξημερώματα μιας καλοκαιρινής μέρας του 1977,
αποφασίστηκε από ανθρώπους των κομμάτων της αριστεράς, μετά από πάρα πολλές
ώρες κουβέντα, είχαν αρχίσει να βγαίνουν ζεστά ψωμιά στους φούρνους,
αποφασίστηκε να κατέβει δήμαρχος συνεργασίας όλων των προοδευτικών δυνάμεων,
ο Κώστας Ζαμπούνης που εκλέχθηκε και μετά από 4 χρόνια στην παντοδυναμία πια
του ΠΑΣΟΚ το 1982, παρέδωσε στον Ανδρέα Βλαζάκη. Νομίζω όμως ότι δεν είναι
σημαντικό να καταθέσω εγώ τις μνήμες μου, αλλά να αποφασίσουμε να γίνει αυτό το
πνευματικό μνημόσυνο που θα φωτίσει πολύ ενδιαφέροντα χρόνια. Στη φωτογραφία
βλέπουμε αυτούς που ήταν οι δημοτικοί του ομάδα τότε, αξίζει να τους αναφέρω μιας
και λέμε λίγα λόγια, ήταν ο Τάκης Κασαμπαλής, ο Νίκος Ασλάνογλου, ο Γιώργος
Καπράρας, ο Μίλτος Μαυρίδης, ο Δημήτρης Στεφανίδης, ο Ανδρέας Βλαζάκης, ο
Αντώνης Κατσαμάκας, πολλοί λείπουν πια απ’ αυτούς, ο Μάκης Κωσταντίνου, η
Ρίτα Γιαννούλη, ο Βασίλης Παπαγιάννης, ο Σάββας Γαβριηλίδης, ο Γιάννης Στόκας,
ο Θωμάς Τσίλης, η Αφρούλα Πολυχρονιάδου, ο Σάββας Ιωαννίδης, ο Νίκος
Κοτρίδης και ο Αντώνης Σιμόπουλος, αντιπολίτευση τότε ήταν ο Γιώργος Τσαλέρας,
ο Χρίστος Μπαντής και ο Αδάμος Καπρίνης. Αυτά για την ιστορία. Θα κρατήσουμε
φυσικά ενός λεπτού στιγμή αλλά νομίζω ότι και ο κ. Σκουμπόπουλος θα θέλει να πει
δυο πράγματα.
Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Σκουμπόπουλος: Με ιδιαίτερη συγκίνηση την προηγούμενη Πέμπτη,
πληροφορήθηκα το θάνατο ενός πολύ αγαπημένου φίλου. Ήταν ο δήμαρχός μου, ο
Κώστας Ζαμπούνης, γνωρίστηκα το 1979 μαζί του και συνεργάστηκα την τετραετία
που ήταν δήμαρχος. Έτυχε εκείνο το έτος να πάρω και το πτυχίο της Παντείου και με
την αποχώρηση του Γιώργου Καλογήρου, άλλου πολύ καλού φίλου, έγινα
προϊστάμενος επί θητείας Ζαμπούνη στο δήμο μας. Ο Κώστας Ζαμπούνης ήτανε
λιτός σε όλη του τη ζωή, ήτανε αυστηρός, είχε αρχές και αξίες και ήταν ο άνθρωπος
που έκανε τα λόγια του πράξη, αυτά που πίστευε, αυτά που διαλαλούσε στην ζωή
του, αυτά και εφάρμοζε με μεγάλη συνέπεια και αυστηρότητα. Ήρθε στη Βέροια στις
αρχές της δεκαετίας του 1960, νέος γιατρός τότε, καρδιολόγος, δραστηριοποιήθηκε
στην κοινωνική και πολιτική ζωή της πόλης και προσέφερε πάρα πολλά, από τον
σύνδεσμο φιλάθλων τότε που δημιούργησαν με τον Δάνο Φιλιππίδη και άλλους
Βεροιώτες, από τις διοικήσεις που μετείχε στην ομάδα της Βέροιας, από τον
επαγγελματικό του χώρο στην ιατρική, διετέλεσε πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου
Ημαθίας μαζί με τον Νίκο Παπαγιαννούλη γραμματέα, πρόεδρος της ΤΕΔΚ, επί της
θητείας της δικής του οργανώθηκε για πρώτη φορά και η υπηρεσία της ΤΕΔΚ
προσέλαβε τότε υπάλληλο τον Απόστολο Ιωσηφίδη και από τότε η ΤΕΔΚ πήρε μια
ανοδική πορεία. Αποχώρησε από τα κοινά της πόλης γιατί στη συνέχεια θέλησε να
αφιερωθεί στο επάγγελμά του και ήταν από τους πρώτους γιατρούς που στήριξε το
Εθνικό Σύστημα Υγείας οργανώνοντας την καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου
της πόλης μας. Ήταν γνωστή η σχέση που είχα, δεν ξέρω τι μετέφερε στην κα
δήμαρχο ο αείμνηστος φίλος μου, αν ήταν αυτός που με παρότρυνε να ασχοληθώ με
τα κοινά της πόλης, εγώ λέω ακριβώς το αντίθετο, ήταν ο άνθρωπος που με
παρότρυνε να μην ασχοληθώ με τα κοινά της πόλης από δική του εμπειρία και ήταν
πάντα αντίθετος με την ενασχόληση μου με τα κοινά, αυτή είναι η αλήθεια. Το
καλοκαίρι του 1978 και όχι το 1977 κα δήμαρχε έγινε η περιβόητη συνάντηση και
επιλέχθηκε απ’ τη δημοκρατική συνεργασία να είναι υποψήφιος δήμαρχος γιατί οι
εκλογές έγιναν το 1978 άρα το καλοκαίρι του 1978 έγινε. Έχω τις καλύτερες

αναμνήσεις και ως υπάλληλος και συνεργάτης με τον Κώστα Ζαμπούνη αλλά και τις
μετέπειτα αναμνήσεις που είχα, πολύ στενές, φιλικές και οικογενειακές σχέσεις.
Επιθυμία του ήταν να αποτεφρωθεί και εχθές το μεσημέρι ταξιδεύει από το μέρος που
αγαπούσε πάρα πολύ, την ιδιαίτερη πατρίδα του την Γερακινή, την οποία αγάπησε
όπως αγάπησε και την Βέροια, ταξιδεύει από το μέρος που ψάρευε στα πέρατα.
Αιωνία του η μνήμη! Θα ήθελα να προτείνω εκτός από την πρόταση που έκανε η
δήμαρχος για πνευματικό μνημόσυνο, σε μια μελλοντική συνεδρίαση να
αποφασίσουμε να δοθεί και το όνομα σ’ έναν δρόμο της πόλης.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Στο σημείο αυτό κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του πρώην
Δημάρχου Βέροιας Κωνσταντίνου Ζαμπούνη.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση της Δημάρχου για τη
διοργάνωση της εκδήλωσης στη μνήμη του Κ. Ζαμπούνη και του δημοτικού
συμβούλου Χ. Σκουμπόπουλου να δοθεί το όνομα του εκλιπόντος σε μία οδό της
πόλης;
Σύμβουλοι: Ναι.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Τις προτάσεις της Δημάρχου και του δημοτικού συμβούλου Χ. Σκουμπόπουλου.
2.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2010 και στον Κ.Α. 00/6434.001
«Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.
3.- Τις διατάξεις των άρθρων 8, 93 & 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει τη διοργάνωση εκδήλωσης στη μνήμη του εκλιπόντος
Κωνσταντίνου Ζαμπούνη τέως Δημάρχου Βέροιας την τετραετία 1979-1982.
Γ) Εγκρίνει την κάλυψη της δαπάνης που θα απαιτηθεί για τον παραπάνω
σκοπό.
Δ) Εγκρίνει καταρχήν να δοθεί το όνομα του παραπάνω τέως Δημάρχου
Βέροιας σε μία οδό της πόλης.
Ε) Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Γρ. Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού &
Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων) να παραπέμψει την παρούσα απόφαση στην επιτροπή
του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006 για τα περαιτέρω.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 255 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
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Σ.
Ν.
Α.
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ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.
Γ.

Σ.
Η.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Σοφιανίδης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 20-8-2010
Η Δήμαρχος
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Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Ορφανίδης

