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Αρ. απόφ. 145/2020
Περίληψη
Ορισμός μελών επιτροπής για την τροποποίησηπροσαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
Σήμερα 25 Μαΐου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε
διά τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με
ημερομηνία 21-5-2020 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους,
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 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου
Διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί
συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 37 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ. Μ. Σουμελίδης, Γ.Γουλτίδης,
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Α.Συμεωνίδου, Γ.Δεμερτζίδης
Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Θ.
Κορωνάς, 12) Α. Λαζαρίδης, 13) Α.Σιδηρόπουλος, 14)Α.Δέλλας,
15)Λ.Ασλανίδης, 16)Γ.Μπατσαρά, 17) Σ. Τζήμα, 18)
Ε.Κελεσίδης, 19)Κ.Βασιλειάδης, 20) Κ.Παλουκίδης, 21)
Δ.Πυρινός, 22)Χ.Τσιούντας, 23)Ν.Λαζόπουλος, 24) Π.Παυλίδης,
25) Γ.Μιχαηλίδης, 26)Χ.Κελεσίδης, 27) Ν.Αγγέλου, 28)
Β.Στεφανόπουλος, 29) Α.Μαρκούλης, 30) Κ.Τροχόπουλος, 31)
Σ.Στουγιάννος,
32)Κ.Θεοδωρίδης,
33)
Π.Μουχτάρη,
34)Δ.Τσανακτσίδης, 35) Δ.Ράλλη, 36) Γ.Μελιόπουλος, 37)
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,
Χ.Βενετικίδης, 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: Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Β.Λυκοστράτης,
Χ.Τσιούντας, Α.Σιδηρόπουλος, Σ.Στουγιάννος, Σ.Τζήμα
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Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια εξέθεσε στο σώμα τα
εξής:
Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος του ορισμού
μελών επιτροπής για την τροποποίηση-προσαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας προκειμένου να συζητήσουμε και να εισηγηθούμε προτάσεις για την αλλαγή
του κανονισμού του Δ.Σ.
Συμφωνείτε με την πρόταση του Δημάρχου για τη συζήτηση του θέματος αυτού ως
εκτάκτου;
Μέλη: Ναι.
Στη συνέχεια, αφού 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, εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. τέθηκε από συναδέλφους το θέμα της τροποποίησης
του κανονισμού λειτουργίας του Δ.Σ. και της προσαρμογής του στις διατάξεις του ν.4555/2018.
Προτείνω τη δημιουργία μιας επιτροπής στην οποία θα συμμετέχουν τα μέλη του
προεδρείου του Δ.Σ. και εκπρόσωποι από όλες τις δημοτικές παρατάξεις, για τη μελέτη και
εισήγηση της τροποποίησης- προσαρμογής του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. στις διατάξεις
του ν.4555/2018, όπως αυτός ισχύει σήμερα.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μελιόπουλος: Επί της διαδικασίας. Βάζετε ένα θέμα έκτακτο, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω
τη λέξη προχειρότητα, αλλά αυτό αποκομίζω εγώ αυτήν τη στιγμή.
Εξηγείστε μας τουλάχιστον, η επιτροπή αυτή που θα δημιουργηθεί ποιους προτείνετε εσείς
ως διοίκηση του δήμου; Ποιους θα περιλαμβάνει; Ποιο είναι το σαφές πλαίσιο στο οποίο θα
κινηθεί; Ήταν εύκολο να μπορούσαμε αυτό να το έχουμε και γραπτά για να μπορούμε να
τοποθετηθούμε. Στον αέρα το θέμα που βάζετε εσείς, στον αέρα κι η τοποθέτηση η δική μας.
Είναι τόσο επείγον; Γιατί να μην πάει το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. μετά από 15-20 μέρες και
με όποιον τρόπο γίνει το Δ.Σ.;
Δήμαρχος: Κε Μελιόπουλε τέθηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση. Ο πρόεδρος λέει κάθε
παράταξη να προτείνει από ένα άτομο το οποίο θα συμμετέχει σε αυτές τις συνεδριάσεις, όσες
χρειαστούν να γίνουν, οι οποίες θα αποφασίσουν για τις επιθυμητές αλλαγές.
Πρόεδρος: Δεν υπάρχει κάτι εκ του πονηρού, θέλουμε να βελτιώσουμε τη διαδικασία προς
όφελος όλων.
Μαρκούλης: Στην προηγούμενη συνεδρίαση θέσαμε το θέμα και συμφωνούμε με το θέμα,
θα θέλαμε να είναι πιο διευρυμένη, δεν είναι ζήτημα αριθμητικής υπεροχής. Όσοι έχουν όρεξη να
συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός κανονισμού δημοκρατικού που θα εκφράζονται όλοι οι
σύμβουλοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί στο τέλος θα τεθεί υπόψη του Δ.Σ. και θα δούμε
αν θα ψηφιστεί ή όχι, να μην είναι περιοριστικό ένας εκπρόσωπος από κάθε παράταξη,
ενδεχόμενα να θέλουν και άλλοι.
Πρόεδρος: Θα μπορούσε να υπάρξει μια συνάντηση της κάθε παράταξης προκειμένου να
κουβεντιαστούν μεταξύ σας οι προτάσεις για τον κανονισμό, ώστε να μην το ανοίξουμε πάρα
πολύ, με δεδομένο ότι αυτά αργούν περισσότερο από όσο πρέπει.
Θα μπορούσε πριν την πρώτη συνεδρίαση να προηγείται δική σας, έτσι ώστε όσα
προτείνονται από τα μέλη της κάθε παράταξης να ομαδοποιούνται και να προτείνονται μετά στην
επιτροπή. Σκεφτήκαμε να συζητηθεί το θέμα στο Δ.Σ. αλλά δεν νομίζω ότι σας πιάνουμε εξ
απήνης, ήδη υπήρχαν προτάσεις. Το θέμα είναι συγκρότηση επιτροπής για την τροποποίηση του
κανονισμού.
Κορωνάς: Η επιτροπή αυτή θα κάτσει να διαβουλευτεί επί κάποιου σχεδίου, το σχέδιο θα
το συντάξει κάποιος; Ή θα σχεδιάσει κάτι νέο;
Πρόεδρος: Είχα πει στο ξεκίνημα ότι τον πρότυπο κανονισμό, ήταν κάτι που όφειλε να
κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών και να ακολουθούσε τις αλλαγές που έγιναν με τον Κλεισθένη.
Κάτι τέτοιο δεν έγινε ακόμα. Μέχρι να συνταχθεί ο πρότυπος κανονισμός από το υπουργείο όπως
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πρέπει, ο γραμματέας κ.Λιλιόπουλος έχει ετοιμάσει κάτι που έχει ήδη δημοσιευθεί στο dimosnet.
Επί αυτού θα κουβεντιάσουμε αλλά θα είμαστε ανοιχτοί σε κάθε τι που θα ακουστεί.
Κ.Θεοδωρίδης: Αυτή η επιτροπή θα πρέπει να έχει κάποιον συντονιστή.
Πρόεδρος: Εγώ θα είμαι συντονιστής.
Διαμάντης: Μπορούμε να κάνουμε προτάσεις εκτός από τους επικεφαλής; Κάποια στιγμή
δεν πρέπει να δούμε ποιοι συμμετέχουν από τους δημοσιογράφους και να συμμετέχει κάποιος
δημοσιογράφος ο οποίος να κάνει τις προτάσεις του, ποιοι πρέπει να κάθονται στα θεωρεία τα
δημοσιογραφικά και αν είναι αναγνωρισμένοι δημοσιογράφοι;
Πρόεδρος: Αυτό δεν έχει να κάνει με τον κανονισμό λειτουργίας.
Διαμάντης: Πως δεν έχει, όταν κάνουμε μια τηλεδιάσκεψη και καλούμε τον κάθε
δημοσιογράφο δεν πρέπει να ξέρουμε ποιοι θα παραβρίσκονται στα Δ.Σ.;
Πρόεδρος: Παρακαλώ τους επικεφαλής να ορίσουν ένα μέλος από την παράταξη.
Δήμαρχος: Προτείνω τον δημοτικό σύμβουλο Α.Τσαχουρίδη.
Μπατσαρά: Θα προτείνω τη δημοτική σύμβουλο Σ.Τζήμα επειδή είναι νομικός. Δεν το
συζητήσαμε με την παράταξη και παρακαλώ τα μέλη να σεβαστούν αυτή την επιλογή, το κριτήριο
είναι η επαγγελματική ιδιότητα και εφόσον είναι γνώστης του κανονισμού και θα έχει να πατήσει
σε ένα σχέδιο που ετοίμασε ο κ.Λιλιόπουλος.
Παυλίδης: Εμείς προτείνουμε τον δημοτικό σύμβουλο Γ.Μιχαηλίδη.
Μαρκούλης: Επειδή στο δικό μας συνδυασμό υπάρχουν πρόσωπα περισσότερα του ενός
θέλω να προτείνω τον κ.Τροχόπουλο, τον κ.Θεοδωρίδη και την κ.Μουχτάρη γιατί και οι τρεις
μπορούν να προσφέρουν. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ζήτημα αριθμητικών ισορροπιών, δεν θα πάρει
αποφάσεις, απλώς θα εισηγηθεί και μπορεί κάτι να προτείνει. Το ίδιο φρονώ και για τις άλλες
παρατάξεις. Δεν μας πειράζει το πόσοι θα συμμετέχουν, το ζητούμενο είναι να βγει το καλύτερο
αποτέλεσμα.
Σε περίπτωση που αποφασίσουμε να συμμετέχει ένας εκπρόσωπος από κάθε παράταξη,
τότε την παράταξή μας θα την εκπροσωπήσει ο κ.Τροχόπουλος
Μπατσαρά: Κε Μαρκούλη αυτός είναι ο στόχος να βγει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα,
αλλά αν είναι πολύ διευρυμένο το όργανο νομίζω ότι θα είναι και δυσκίνητο.
Μπορούμε ως παρατάξεις, και εγώ θα ήθελα να συμμετάσχουν γιατί όλοι είναι αξιόλογοι
και όλοι έχουν ενδιαφέρον, αλλά θα βρεθούμε ως παράταξη, θα κάνουμε τις προτάσεις μας και
κάποιος που θα συμμετέχει στην επιτροπή θα μεταφέρει τις προτάσεις.
Πρόεδρος: Χρειάζεται και η σχετική προετοιμασία, δεν θα προκύψει μια πρόταση την ώρα
εκείνη.
Μπατσαρά: Δεν βάλαμε χρονικό όριο, πότε θα συνεδριάσει η επιτροπή;
Πρόεδρος: Άμεσα. Θα έχετε το χρονικό περιθώριο για μια πλήρη προετοιμασία.
Τσανακτσίδης: Από τη δημοτική μας παράταξη θα συμμετέχω εγώ.
Μελιόπουλος: Εμείς θα συμφωνήσουμε με τη δημιουργία αυτής της επιτροπής αν και όσο
θυμούνται οι παλιότεροι αντίστοιχες προσπάθειες κατέληξαν άδοξα. Από τη δημοτική μας
παράταξη θα συμμετέχω εγώ.
Κ.Θεοδωρίδης: Αυτό έπρεπε να γίνει από την αρχή, ένα μέλος με τον αναπληρωτή του αν
και εγώ εμμένω στην πρόταση του κ.Μαρκούλη.
Πρόεδρος; Το προεδρείο θα είναι όλο, εγώ σαν επικεφαλής, ο κ.Πυρινός και ο
κ.Σουμελίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ..
2.- Τις υπ’ αριθ. 254 και 756/2011 αποφάσεις του Δ.Σ.
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

ΑΔΑ: ΩΤ58Ω9Ο-Ρ7Ω

Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Ορίζει ως μέλη της επιτροπής για την τροποποίηση-προσαρμογή του Κανονισμού
Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4555/2018
(Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως ισχύει, τους δημοτικούς συμβούλους:
1. Αριστομένη Λαζαρίδη, πρόεδρο Δ.Σ.
2. Δημήτριο Πυρινό, αντιπρόεδρο Δ.Σ.
3. Μιχαήλ Σουμελίδη, γραμματέα Δ.Σ.
4. Αλέξανδρο Τσαχουρίδη.
5. Συρμούλα Τζήμα.
6. Γεώργιο Μιχαηλίδη.
7. Κωνσταντίνο Τροχόπουλο.
8. Δημήτριο Τσανακτσίδη.
9. Γεώργιο Μελιόπουλο
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 145 / 2020
.............................................................................................……….................................
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
Γρηγοριάδης
Ακριβόπουλος
Κορωνάς
Σιδηρόπουλος
Δέλλας
Ασλανίδης
Μπατσαρά
Τζήμα
Κελεσίδης
Βασιλειάδης
Παλουκίδης
Πυρινός
Τσιούντας
Λαζόπουλος
Παυλίδης
Μιχαηλίδης
Κελεσίδης
Αγγέλου
Στεφανόπουλος
Μαρκούλης
Τροχόπουλος
Στουγιάννος
Θεοδωρίδης
Μουχτάρη
Τσανακτσίδης
Ράλλη
Μελιόπουλος
Τσαναξίδης

Γ.

Τσιλογιάννης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 2-6-2020
Ο Δήμαρχος
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