ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 14/2021 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 233/2021
Περίληψη
Επί πρότασης του δημοτικού συμβούλου
Γ.Μελιόπουλου για τη συζήτηση θέματος εκτός
ημερήσιας διάταξης.
Σήμερα 25 Οκτωβρίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση: α) δια ζώσης, στο Δημαρχείο, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46 και β) με τηλεδιάσκεψη (με
χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) ύστερα από την με ημερομηνία
21-10-2021 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους και τους
Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε
από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν.4674/2020.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 38 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ. Α.Δέλλας, Χ.Κελεσίδης,
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Σ.Στουγιάννος
Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος 11) Θ.
Κορωνάς, 12) Α.Λαζαρίδης, 13) Α.Σιδηρόπουλος, 14)
Λ.Ασλανίδης, 15) Γ.Μπατσαρά, 16) Σ. Τζήμα, 17) Ε.Κελεσίδης,
18)Κ.Βασιλειάδης, 19) Κ.Παλουκίδης, 20) Δ.Πυρινός, 21)
Χ.Τσιούντας, 22)Ν.Λαζόπουλος, 23) Π.Παυλίδης, 24) Μ.
Σουμελίδης, 25) Γ.Γουλτίδης, 26) Γ.Μιχαηλίδης, 27) Ν.Αγγέλου,
28) Β.Στεφανόπουλος, 29) Α.Μαρκούλης, 30) Κ.Τροχόπουλος,
31) Κ.Θεοδωρίδης, 32) Π.Μουχτάρη, 33) Δ.Τσανακτσίδης, 34)
Δ.Ράλλη, 35) Γ.Δεμερτζίδης, 36) Χ.Τσολακίδης 37)
Γ.Μελιόπουλος, 38) Ι.Τσαναξίδης.

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Γ.Τσιλογιάννης

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης, Ι.Βοργιατζίδης,
Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος,
Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας,
Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμήτσος

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε η κ. Δ.Ράλλη.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 233/2021 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ Ν.Λαζόπουλος, Μ.Σουμελίδης και προσήλθε ο κ.
Λ.Ακριβόπουλος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 236/2021απόφασης αποχώρησε ο κ.Θ.Θεοδωρίδης και η κ.Π.Μουχτάρη.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 238/2021απόφασης αποχώρησε ο κ.ΔΤσανακτσίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 245/2021απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ Χ.Τσολακίδης και Π.Παυλίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Γ.Μελιόπουλο,
επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος της
έκδοσης ψηφίσματος που θα καταδικάζει τις δολοφονικές επιθέσεις φασιστικών-ναζιστικών
στοιχείων κατά μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών, γονέων κι εργαζομένων, σε Θεσσαλονίκη και
Αθήνα.
Δήμαρχος: Για όλα αυτά που αναγράφονται στο σχέδιο ψηφίσματος επί της ουσίας
συμφωνούμε, είτε αφορούν τη Θεσσαλονίκη είτε την Αθήνα
Θα παρακαλούσα όμως επειδή ένα ψήφισμα περιέχει πολιτικές θέσεις να μην έρχεται την
τελευταία στιγμή. Ας έρχεται 2-3 ημέρες νωρίτερα, να υπάρχει μια minimum συμφωνία σε
οτιδήποτε έρχεται και πολύ ευχαρίστως να τα ψηφίζουμε, είτε αφορά ψηφίσματα που
κατατέθηκαν από τον κ.Μελιόπουλο, είτε από τον κ.Μαρκούλη.
Για τα ΠΑγΟ έχουμε εξαντλήσει το θέμα στην ΠΕΔ Κ.Μακεδονίας και προφανώς
συμφωνούμε, όπως και για τη ΔΕΗ, όπου το θέμα έχει πολύ μεγάλη ιστορία, αν αναλογιστούμε
ότι τα τελευταία 15 χρόνια έχουν γίνει πολλές πωλήσεις κι ιδιωτικοποιήσεις κρατικών εταιρειών.
Παρακαλώ όμως τα θέματα αυτά να κατατίθενται νωρίτερα, να υπάρχει μια ελάχιστη
συνεννόηση για να εκδίδονται τα ψηφίσματα, γιατί αλλιώς θα αναλωνόμαστε σε ατέρμονες
συζητήσεις χωρίς να καταλήγουμε κάπου.
Υπό αυτήν την έννοια θα σας παρακαλούσα να υποβληθούν εκ νέου στην επόμενη
συνεδρίαση του Δ.Σ. αφού θα έχει προηγηθεί μια συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των δημοτικών
παρατάξεων για τον σκοπό αυτό.
Μαρκούλης: Δεν έχω αντίρρηση, αν όμως η επόμενη συνεδρίαση είναι μετά από ένα
μήνα…
Το θέμα βέβαια της ΔΕΗ έπρεπε να το δούμε πριν από ένα μήνα, γιατί μεσολάβησε η
παραχώρηση του 49% της ΔΕΗ
Αν το Δ.Σ. «οχυρώσει» αυτήν την απόφαση και σε σχέση με αυτό που έθεσε ο
κ.Διαμάντης για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν κοινωφελή χαρακτήρα και για τις εκποιήσεις
αυτών, όπως προετοιμάζονται να κάνουν, αφού είναι επιλογή στο μενού της συντηρητικής
κυβέρνησης.
Θεωρώ ότι είναι εποικοδομητικό και προάγει τον διάλογο και τα συμφέροντα των
δημοτών μας. Δεν έχω αντίρρηση να το συζητήσουμε σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ., να έρθει
επεξεργασμένο και να λάβουμε υπ’ όψιν όλους τους προβληματισμούς
Μελιόπουλος: Μην εξομοιώνετε το ψήφισμά μας με τα σχέδια ψηφισμάτων του
κ.Μαρκούλη, εμείς άλλωστε το σχέδιο ψηφίσματος το στείλαμε σήμερα το πρωί κι υπήρχε χρόνος
να το δούμε. Αν περάσει πολύς χρόνος από την περίοδο που διαδραματίστηκαν τα γεγονότα, τότε
το ψήφισμα θα χάσει το νόημά του. Δε νομίζω ότι είναι ένα ψήφισμα που κάποιος θα είχε
αντίρρηση να το ψηφίσει.
Δήμαρχος: Θεωρώ ότι το θέμα είναι πολιτικό και θα πω και στον κ.Μαρκούλη ότι την
Παρασκευή που θα γίνει η συνεδρίαση της ΠΕΔ Κ.Μακεδονίας θα επανέλθει προς συζήτηση το
θέμα των ΠΑγΟ. Δεν θα είναι ανεπίκαιρο και θα θέσουμε το θέμα που έβαλε κι ο κ.Διαμάντης,
που προφανώς έχει και δίκιο.
Μαρκούλης: Αν θέλετε μπορούμε να ορίσουμε μια επιτροπή με εκπροσώπους από κάθε
παράταξη για να επεξεργαστούμε τα σχέδια ψηφισμάτων
(Αδύνατη η απομαγνητοφώνηση διότι η δημοτική σύμβουλος Γ.Μπατσαρά μιλά εκτός
μικροφώνου)
Δήμαρχος: Από τη δική μας παράταξη θα συμμετέχει ο δημοτικός σύμβουλος
Α.Τσαχουρίδης
Μαρκούλης: Από τη δική μας ο Κ.Θεοδωρίδης
Παυλίδης: Κι από τη δική μας παράταξη ο κ.Γ.Μιχαηλίδης
Μπατσαρά: Από τη δική μας παράταξη θα συμμετέχει η κ.Σ.Τζήμα

Μελιόπουλος: Ας μην τα βάζουμε όλα μαζί. Εμείς ως Λαϊκή Συσπείρωση ζητούμε να το
συζητήσουμε ως έκτακτο θέμα στη σημερινή συνεδρίαση
Δήμαρχος: Εμείς δεν θα το ψηφίσουμε ως έκτακτο
Μελιόπουλος: Πρόεδρε, επιθυμώ να γίνει ονομαστική ψηφοφορία
Πρόεδρος: Κε Μελιόπουλε, το αίτημά σας για ονομαστική ψηφοφορία γίνεται δεκτό. Ο
γραμματέας θα εκφωνεί ένα - ένα τα ονόματα με βάση την εκλογή τους και θα ψηφίζετε
ονομαστικώς υπέρ ή κατά της πρότασης του δημοτικού συμβούλου Γ.Μελιόπουλου για τη
συζήτηση του θέματος αυτού ως εκτάκτου. Παρακαλώ ν’ αρχίσει η ονομαστική ψηφοφορία.
Στη συνέχεια ο γραμματέας φώναζε τα ονόματα του συμβούλων και αυτοί δήλωναν την
παρουσία τους και αν υπερψηφίζουν ή καταψηφίζουν την παραπάνω πρόταση. Έτσι:
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Χ.Τσιούντας, Γ.Δεμερτζίδης
Υπέρ της πρότασης του δημοτικού συμβούλου Γ.Μελιόπουλου ψήφισαν δεκαέξι (16)
σύμβουλοι, οι: Λ.Ακριβόπουλος, Θ.Κορωνάς, Θ.Θεοδωρίδης, Π.Παυλίδης, Γ.Μιχαηλίδης,
Ν.Αγγέλου, Β.Στεφανόπουλος, Γ.Γουλτίδης, Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Κ.Θεοδωρίδης,
Π.Μουχτάρη, Δ.Τσανακτσίδης, Χ.Τσολακίδης, Γ.Μελιόπουλος, Ι.Τσαναξίδης
Αρνητική ψήφο έδωσαν δεκαεπτά (17) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Β.Παπαδόπουλος,
Σ.Ασλάνογλου, Κ.Ρίζος, Α.Τσαχουρίδης, Σ.Διαμάντης, Β.Λυκοστράτης, Κ.Γρηγοριάδης,
Α.Λαζαρίδης, Α.Σιδηρόπουλος, Η.Τσιφλίδης, Λ.Ασλανίδης, Γ.Μπατσαρά, Σ.Τζήμα,
Κ.Βασιλειάδης, Κ.Παλουκίδης, Δ.Πυρινός, Ν.Λαζόπουλος.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την πρόταση του δημοτικού συμβούλου Γεωργίου Μελιόπουλου.
2.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του
ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.
4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Απορρίπτει την πρόταση του δημοτικού συμβούλου Γεωργίου Μελιόπουλου, επικεφαλής
της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», για συζήτηση εκτάκτως επί του θέματος της
έκδοσης ψηφίσματος καταδίκης των δολοφονικών επιθέσεων φασιστικών-ναζιστικών στοιχείων
κατά μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών, γονέων κι εργαζομένων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 233/2021
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστομένης Λαζαρίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τσιφλίδης
Παπαδόπουλος
Ασλάνογλου
Ρίζος
Θεοδωρίδης
Τσαχουρίδης
Διαμάντης
Λυκοστράτης
Ακριβόπουλος
Γρηγοριάδης
Κορωνάς
Σιδηρόπουλος
Ασλανίδης
Μπατσαρά
Τζήμα
Κελεσίδης
Βασιλειάδης
Παλουκίδης
Πυρινός
Τσιούντας
Λαζόπουλος
Παυλίδης
Γουλτίδης
Μιχαηλίδης
Αγγέλου
Στεφανόπουλος
Μαρκούλης
Τροχόπουλος
Θεοδωρίδης
Μουχτάρη
Τσανακτσίδης
Ράλλη
Δεμερτζίδης
Τσολακίδης
Μελιόπουλος
Τσαναξίδης

Μιχαήλ Σουμελίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 11-11-2021
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

