ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 6/2021 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 84/2021
Πεξίιεςε
Έθδνζε ςεθίζκαηνο ηνπ Γ.. γηα ηελ Ίδξπζε
Πνληηαθνχ Μνπζείνπ θαη Κέληξνπ Πνληηαθψλ
Μειεηψλ θαη Δξεπλψλ
ήκεξα 21 Απριλίοσ ηνπ έηνπο 2021 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάρηη θαη ψξα 17:00
ζπλήιζε δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, χζηεξα απφ ηελ κε
εκεξνκελία 16-04-2021 γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δφζεθε ζ’ φινπο ηνπο
πκβνχινπο, ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 67 ηνπ λ.3852/2010, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019, ηεο ππ’ αξηζ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 3060 ΚΤΑ
(ΦΔΚ Β΄ 89/16-1-2021) θαη ηεο ππ’ αξηζ. 60249/22-9-2020 εγθπθιίνπ ηνπ Τπ.Δζσηεξηθψλ.
Γηαπηζηψζεθε φηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ επί
ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 40 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδφπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Α.πκεσλίδνπ
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8)
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβφπνπινο, 11) Θ.
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξφπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18)
Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20) Κ.Παινπθίδεο, 21)
Γ.Ππξηλφο, 22)Υ.Σζηνχληαο, 23)Ν.Λαδφπνπινο, 24) Π.Παπιίδεο,
25) Μ. νπκειίδεο, 26) Γ.Γνπιηίδεο, 27) Γ.Μηραειίδεο,
28)Υ.Κειεζίδεο, 29) Ν.Αγγέινπ, 30) Β.ηεθαλφπνπινο, 31)
Α.Μαξθνχιεο, 32) Κ.Σξνρφπνπινο, 33) .ηνπγηάλλνο,
34)Κ.Θενδσξίδεο, 35) Π.Μνπρηάξε, 36)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 37)
Γ.Ράιιε, 38) Γ.Γεκεξηδίδεο, 39) Γ.Μειηφπνπινο, 40)
Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
.Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνχινπ, Δ.Υεηκσλφπνπινο, Α.Εεζηφπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο, Η.Βνξγηαηδίδεο,
Γ.Ληιηφπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο, Η.ηδεξφπνπινο,
Ν.Μαξγαξηηφπνπινο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκψλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βχδαο, Γ.ίηαο,
Δ.Παγνχξαο, Π. Πνηακφπνπινο, Α.Πηηνχιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε απνρψξεζε ν θ. Θ.Κνξσλάο.
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 87/2021 πξνζήιζε ν θ. Λ.Αζιαλίδεο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 88/2021 απνρψξεζε ν θ. .ηνπγηάλλνο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 89/2021 απνρψξεζε ν θ. Η.Σζαλαμίδεο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 92/2021 απνρψξεζε ν θ. .Αζιάλνγινπ
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 93/2021 απνρψξεζαλ νη θ.θ Π.Παπιίδεο θαη Γ.Γνπιηίδεο
6) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 94/2021 απνρψξεζε ν θ. Γ.Μηραειίδεο
7) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 97/2021 απνρψξεζε ν θ. Α.Λαδαξίδεο

ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο έδσζε ηνλ ιφγν ζηνλ Γήκαξρν Κσλζηαληίλν Βνξγηαδίδε, ν
νπνίνο εμέζεζε ζην ζψκα ηα εμήο:
Εεηψ απφ ην Γ.. ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο εθηάθησο επί ηνπ ζέκαηνο ηεο έθδνζεο
ςεθίζκαηνο γηα ηελ Ίδξπζε Πνληηαθνχ Μνπζείνπ θαη Κέληξνπ Πνληηαθψλ Μειεηψλ θαη
Δξεπλψλ.
Μειηφπνπινο: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο. Πξνηάζεθε απφ δηαθνξεηηθέο παξαηάμεηο ε ςήθηζε
ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ςεθηζκάησλ. Δίλαη πξσηνθαλέο λα πξνηείλνληαη πξνο ςήθηζε ηξία
δηαθνξεηηθά ςεθίζκαηα
Έζησ θαη κηζή ψξα πξηλ ηε ζπλεδξίαζε έπξεπε λα καο απνζηαινχλ εγγξάθσο θη φρη λα
ηίζεληαη πξνθνξηθά. Θεσξνχκε φηη δελ γίλεηαη ηπραία, γίλεηαη γηα λα κπεξδεπηεί ε κπάια, λα κε
ζπγθξαηήζνπκε ηίπνηε απφ ηα ςεθίζκαηα πνπ αθνχκε.
Δίκαζηε ππέξ ησλ ςεθηζκάησλ αιιά φρη κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Θεσξνχκε φηη δελ είλαη θάηη
βηαζηηθφ, κπνξείηε λα θαηαζέζεηε εγγξάθσο ηα ςεθίζκαηα θαη λα ηα ςεθίζνπκε ζηελ επφκελε
ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. Δίλαη απαξάδεθην λα έξρνληαη πξνθνξηθά ηα ςεθίζκαηα.
Πξφεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο
απηνχ σο εθηάθηνπ;
Μέιε: Ναη.
Αξλεηηθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί Γ.Μειηφπνπινο, Η.Σζαλαμίδεο
ηε ζπλέρεηα, αθνχ δέρζεθε θαηά πιεηνςεθία ην ζπκβνχιην λα ζπδεηήζεη θαη απνθαζίζεη
γηα ην παξαθάησ ζέκα πνπ δελ είλαη γξακκέλν ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ην νπνίν έθξηλε σο
θαηεπείγνλ, ν πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην ζέκα, έζεζε ππφςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ζρέδην ςεθίζκαηνο,
πνπ έρεη σο εμήο:
Ο δηαθεθξηκέλνο Βεξνηψηεο Αθαδεκατθφο θαη Ηζηνξηθφο, Κσλζηαληίλνο Φσηηάδεο, έρεη
αλαιάβεη ηελ πξσηνβνπιία δεκηνπξγίαο Πνληηαθνχ Μνπζείνπ θαη Κέληξνπ Πνληηαθψλ Μειεηψλ
θαη Δξεπλψλ γηα ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ Πφληνπ ζην ζηξαηφπεδν Παχινπ Μειά ζηε
Θεζζαινλίθε, φπνπ πξνηείλεηαη λα εθηεζεί ην πινχζην πξνζσπηθφ ηνπ αξρείν γηα ηνλ Πνληηαθφ
Διιεληζκφ, ην νπνίν έρεη ζπιιεγεί ζηα 45 θαη πιένλ ρξφληα εξεπλεηηθήο θαη αθαδεκατθήο ηνπ
πνξείαο.
πγθεθξηκέλα, ην αξρεηαθφ πιηθφ ηνπ θ.Φσηηάδε πεξηιακβάλεη ζρεδφλ 35.000 βηβιία,
εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά ηνπ Πφληνπ, πνιχηηκνπο ράξηεο ηνπ 18νπ αηψλα, γθξαβνχξεο, θαξηπνζηάι θαη ρηιηάδεο απζεληηθέο θσηνγξαθίεο, θπξίσο απφ ηνλ Πφλην θαη ηελ πξψελ νβηεηηθή
Έλσζε. Δπηπιένλ, πεξηιακβάλεη αλέθδνηα πξνμεληθά έγγξαθα θαη άιια ληνθνπκέληα απφ ηα
αξρεία ησλ Τπνπξγείσλ Δμσηεξηθψλ ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο, 1.500 κειέηεο θαη
πξνθνξηθέο ζπλεληεχμεηο απφ πξφζθπγεο πξψηεο θαη δεχηεξεο γεληάο, θαζψο επίζεο θαη 600
απζεληηθνχο εηθαζηηθνχο πίλαθεο κε ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη θπξίσο ζηε γελνθηνλία, ηελ ηζηνξία
θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ Πφληνπ.
θνπφο ηνπ Πνληηαθνχ Μνπζείνπ θαη Κέληξνπ Πνληηαθψλ Μειεηψλ θαη Δξεπλψλ γηα ηελ
ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ Πφληνπ είλαη:
1. Ζ έξεπλα, θαηαγξαθή θαη αλάδεημε δεηεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκφ
θαη ηε Γελνθηνλία ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ θαη ηνπ Παξεπμείληνπ ρψξνπ, ηελ πξνζθπγηθή
ηζηνξία, ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα
2. Ζ αλάδεημε ηεο Γελνθηνλίαο ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ θαη ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο ζε
δηεζλέο επίπεδν κέζα απφ δηεζλή δίθηπα κνπζείσλ, ηδξπκάησλ, ζεζκψλ, πνιηηηζηηθψλ νξγαληζκψλ
θ.α.
Πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηελ πξσηνβνπιία ηνπ ζπληνπίηε καο Αθαδεκατθνχ,
Κσλζηαληίλνπ Φσηηάδε, γηα ηελ Ίδξπζε Πνληηαθνχ Μνπζείνπ θαη Κέληξνπ Πνληηαθψλ Μειεηψλ
θαη Δξεπλψλ, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην εθθξάδεη ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ ζηελ πξφηαζε
ηνπ θ.Φσηηάδε, θαιψληαο παξάιιεια ηα κέιε ηνπ λα ππνγξάςνπλ ηε ζρεηηθή επηζηνιή
ζπκπαξάζηαζεο πνπ έρεη αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν https://hellenicponticmrc.gr/
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.

Παπιίδεο: πκθσλνχκε κε ην ζέκα, ζην ηέινο κφλν λα πξνζηεζεί φηη αλ δελ επδνθηκήζεη
ε πξνζπάζεηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κνπζείνπ ζην πξψελ ζηξαηφπεδν Παχινπ Μειά, ε πφιε
καο ζα κπνξνχζε λα θηινμελήζεη απηφ ην κνπζείν.
Γήκαξρνο: Έρεη γίλεη επηθνηλσλία κε ηνλ θ.Φσηηάδε γηα απηφ ην ζέκα, αιιά ν θ.Φσηηάδεο
κνπ εμήγεζε φηη ν βαζηθφο ιφγνο πνπ ζέιεη λα γίλεη ζηε Θεζζαινλίθε είλαη ε χπαξμε θνηηεηψλ
πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζε πνιιά πξάγκαηα. Αλ δελ γηλφηαλ ζηε Θεζζαινλίθε, ζα είρε γίλεη
πξηλ ρξφληα ζηε Βέξνηα
Παπιίδεο: Δκείο αο ην ζέζνπκε σο ελαιιαθηηθή πξφηαζε, δελ ζα δηαθσλήζνπκε γηα απηφ.
Γήκαξρνο: Φπζηθά θαη δελ ζα δηαθσλήζνπκε, αιιά ν θ.Φσηηάδεο δεηά θάηη
ζπγθεθξηκέλν, λα ζπλππνγξάςνπκε θαη λα ζπκπαξαζηαζνχκε ψζηε ην κνπζείν λα γίλεη ζην
πξψελ ζηξαηφπεδν Παχινπ Μειά θη φρη ζηε Βέξνηα
Παπιίδεο: Δκείο αο ην ζέζνπκε…
Σζαρνπξίδεο: Έηζη απνδπλακψλεηαη ην ςήθηζκα…
Γήκαξρνο: αθψο θη απνδπλακψλεηαη, δελ ππάξρεη ιφγνο…
Γνπιηίδεο: Θα έιεγα φηη εληζρχεηαη θηφιαο, γηαηί ιέκε φηη αλ δελ ην θάλεηε ζηε
Θεζζαινλίθε αλαιακβάλνπκε λα ην θηινμελήζνπκε εκείο…
Μειηφπνπινο: Γελ κπνξνχλ λα έξρνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ςεθίζκαηα, ζεσξνχκε φηη
ππνβαζκίδεηαη ε έλλνηα ηνπ ςεθίζκαηνο αιιά θη φιν ην Γ..
ε θακία πεξίπησζε δελ ακθηζβεηνχκε ηελ αμία ηνπ θ.Φσηηάδε, νθείινπκε φκσο λα
πνχκε φηη ηα κνπζεία δελ είλαη ππφζεζε κεκνλσκέλσλ αηφκσλ.
Θεσξνχκε φηη έλα ηέηνην κνπζείν πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε επζχλε ηνπ θξάηνπο, λα έρεη
εξγαδνκέλνπο πνπ ζα ηνπο ακείβεη ζσζηά θαη κηα ζεηξά άιισλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ην ςήθηζκα
δελ ηα πεξηιακβάλεη, ζέηεη κφλν ηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο κνπζείνπ απφ ηνλ θ.Φσηηάδε.
Με έλα ηέηνην ςήθηζκα εκείο δε κπνξνχκε λα ζπκπαξαηαρζνχκε, ζα δψζνπκε αξλεηηθή
ςήθν.
Παινπθίδεο: Πξηλ γίλεη κνπζείν γηα ηνπο Έιιελεο ηνπ Πφληνπ, ζα ραηξέηηδα κηα νκφθσλε
απφθαζε ηνπ Γ.. γηα έλα ηέηνην ζέκα.
Δδψ δελ αλαγλσξίδνπλ ηελ εκεξνκελία ηεο Γελνθηνλίαο, ην δηαξθέο αίηεκα ηνπ
Πνληηαθνχ Διιεληζκνχ, αιιά ηνπιάρηζηνλ ζην ζέκα ηνπ κνπζείνπ πξέπεη λα είλαη νκφθσλε ε
απφθαζε
Μειηφπνπινο: Όπσο γλσξίδνπλ φινη (θη ν θ.Παινπθίδεο ην γλσξίδεη αιιά ςεχδεηαη
ζπζηεκαηηθά) ζε νκφθσλε απφθαζε ηεο Διιεληθήο βνπιήο, φια ηα θφκκαηα αλαγλψξηζαλ ηελ
εκέξα ηεο 19εο Μαΐνπ σο εκέξα κλήκεο γηα ηα ζχκαηα ηεο Γελνθηνλίαο
Οθείιεηε λα ην αλαγλσξίζεηε θαη λα κελ ςεχδεζηε απφ ηα έδξαλα ηνπ Γ..
Παινπθίδεο: Τπάξρνπλ ςεθίζκαηα ηνπ Γ.. πνπ δψζαηε αξλεηηθή ςήθν, ην ίδην θάλαηε
γηα ηελ Αγία νθία, ςεχδνκαη ζε θάηη;
Μειηφπνπινο: Δίπαηε φηη ην ΚΚΔ θη ν ΤΡΗΕΑ δελ αλαγλσξίδεη ηε Γελνθηνλία, λα βξείηε
ηελ νκφθσλε απφθαζε ηνπ Διιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ
Πξφεδξνο: πκθσλείηε κε ην ζρέδην ςεθίζκαηνο;
Αξλεηηθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Γ.Μειηφπνπινο, Η.Σζαλαμίδεο
Τπέξ ηνπ ζρεδίνπ ςεθίζκαηνο ςήθηζαλ φινη νη ππφινηπνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη.
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σν ζρέδην ςεθίζκαηνο γηα ηελ Ίδξπζε Πνληηαθνχ Μνπζείνπ θαη Κέληξνπ Πνληηαθψλ
Μειεηψλ θαη Δξεπλψλ.
2.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο.
3.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018 θαη ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ
λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019.

Απνθαζίδεη θαηά Πιεηνςεθία
Α) Δγθξίλεη ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ην παξαπάλσ ζέκα πνπ δελ είλαη
γξακκέλν ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
Β) Δγθξίλεη ηελ έθδνζε ηνπ παξαθάησ ςεθίζκαηνο:
«Ο δηαθεθξηκέλνο Βεξνηψηεο Αθαδεκατθφο θαη Ηζηνξηθφο, Κσλζηαληίλνο Φσηηάδεο, έρεη
αλαιάβεη ηελ πξσηνβνπιία δεκηνπξγίαο Πνληηαθνχ Μνπζείνπ θαη Κέληξνπ Πνληηαθψλ Μειεηψλ
θαη Δξεπλψλ γηα ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ Πφληνπ ζην ζηξαηφπεδν Παχινπ Μειά ζηε
Θεζζαινλίθε, φπνπ πξνηείλεηαη λα εθηεζεί ην πινχζην πξνζσπηθφ ηνπ αξρείν γηα ηνλ Πνληηαθφ
Διιεληζκφ, ην νπνίν έρεη ζπιιεγεί ζηα 45 θαη πιένλ ρξφληα εξεπλεηηθήο θαη αθαδεκατθήο ηνπ
πνξείαο.
πγθεθξηκέλα, ην αξρεηαθφ πιηθφ ηνπ θ.Φσηηάδε πεξηιακβάλεη ζρεδφλ 35.000 βηβιία,
εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά ηνπ Πφληνπ, πνιχηηκνπο ράξηεο ηνπ 18νπ αηψλα, γθξαβνχξεο, θαξηπνζηάι θαη ρηιηάδεο απζεληηθέο θσηνγξαθίεο, θπξίσο απφ ηνλ Πφλην θαη ηελ πξψελ νβηεηηθή
Έλσζε. Δπηπιένλ, πεξηιακβάλεη αλέθδνηα πξνμεληθά έγγξαθα θαη άιια ληνθνπκέληα απφ ηα
αξρεία ησλ Τπνπξγείσλ Δμσηεξηθψλ ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο, 1.500 κειέηεο θαη
πξνθνξηθέο ζπλεληεχμεηο απφ πξφζθπγεο πξψηεο θαη δεχηεξεο γεληάο, θαζψο επίζεο θαη 600
απζεληηθνχο εηθαζηηθνχο πίλαθεο κε ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη θπξίσο ζηε γελνθηνλία, ηελ ηζηνξία
θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ Πφληνπ.
θνπφο ηνπ Πνληηαθνχ Μνπζείνπ θαη Κέληξνπ Πνληηαθψλ Μειεηψλ θαη Δξεπλψλ γηα ηελ
ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ Πφληνπ είλαη:
3. Ζ έξεπλα, θαηαγξαθή θαη αλάδεημε δεηεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκφ
θαη ηε Γελνθηνλία ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ θαη ηνπ Παξεπμείληνπ ρψξνπ, ηελ πξνζθπγηθή
ηζηνξία, ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα
4. Ζ αλάδεημε ηεο Γελνθηνλίαο ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ θαη ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο ζε
δηεζλέο επίπεδν κέζα απφ δηεζλή δίθηπα κνπζείσλ, ηδξπκάησλ, ζεζκψλ, πνιηηηζηηθψλ νξγαληζκψλ
θ.α.
Πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηελ πξσηνβνπιία ηνπ ζπληνπίηε καο Αθαδεκατθνχ,
Κσλζηαληίλνπ Φσηηάδε, γηα ηελ Ίδξπζε Πνληηαθνχ Μνπζείνπ θαη Κέληξνπ Πνληηαθψλ Μειεηψλ
θαη Δξεπλψλ, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην εθθξάδεη ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ ζηελ πξφηαζε
ηνπ θ.Φσηηάδε, θαιψληαο παξάιιεια ηα κέιε ηνπ λα ππνγξάςνπλ ηε ζρεηηθή επηζηνιή
ζπκπαξάζηαζεο πνπ έρεη αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν https://hellenicponticmrc.gr/»
Σν παξφλ ςήθηζκα λα θνηλνπνηεζεί:
1) ηνλ θ. Κσλζηαληίλν Φσηηάδε
2) ηα ηνπηθά θαη ειεθηξνληθά Μ.Μ.Δ., θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ

Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 84/2021
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένης Λαζαρίδης
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδφπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβφπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξφπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλφο
Σζηνχληαο
Λαδφπνπινο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
Κειεζίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλφπνπινο
Μαξθνχιεο
Σξνρφπνπινο
ηνπγηάλλνο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
Σζαλαθηζίδεο
Ράιιε
Γεκεξηδίδεο
Μειηφπνπινο
Σζαλαμίδεο

Μιταήλ οσμελίδης
Γ.

Σζηινγηάλλεο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 06-05-2021
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

