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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 02/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 23/2016
ΘΕΜΑ : Προέγκριση Μνημείου αφιερωμένου στη Γενοκτονία των
Ποντίων στην Τοπική Κοινότητα Τσάκων.
Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 22 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 18.00΄ (6.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας,
ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 4393/16-2-2016, που δόθηκε στον
καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά, σύμφωνα με
τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.,
πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν
παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1- Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2- Ουργαντζόγλου Απόστολος
3- Αβραμίκας Στέφανος
4- Κετικίδης Ιωάννης
5- Χουρσόγλου Χρήστος
6- Μπάτσης Χρήστος
7- Γούδης Γεώργιος
8- Σαββίδης Γεώργιος
9- Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
10- Βέσκος Δημήτριος
11- Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
12- Δόντσος Χρήστος
13- Γεωργίου Χρήστος
14- Ρώσσης Ιωάννης
15- Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα
16- Ζαχαριάδης Κων/νος
17- Πασόης Δημήτριος
18- Καλδερεμτζή Δέσποινα
19- Ιωαννίδης Ιωάννης
20- Θεοδωρίδης Αναστάσιος
21- Ασβεστόπουλος Δημήτριος
22- Κόγιος Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1- Παρούτογλου Νικόλαος
2- Μπαγκή Αικατέρινη
3- Νικολαϊδης Κωνσταντίνος
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4- Μπογδάνης Μιχαήλ
5- Αμπάρη Γεωργία
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Ταρασίδης Γρηγόριος – Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας
2. Δρένος Διονύσιος-Τοπικής Κοινότητας Αρχαγγέλου
3. Ματζηρίδης Βασίλειος - Τοπικής Κοινότητας Βορεινού
4. Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας
5. Χατζηανδρέου Νικόλαος – Τοπικής Κοινότητας Εξαπλατάνου
6. Ουργαντζόγλου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας
7. Βένου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Ίδας
8. Κωνσταντινίδης Αντώνιος – Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας
9. Μποτσφαρης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου
10. Αντωνίου Ιωάννης-Τοπικής Κοινότητας Μεγαπλατάνου
11. Καρφιτσόπουλος Ιωάννης-Τοπικής Κοινότητας Μηλέας
12. Μπαρμπαγιάννης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Πιπεριάς
13. Παππάς Χρήστος-Τοπικής Κοινότητας Σαρακηνών
14. Δημητρίου Μαρία- Τοπικής Κοινότητας Φιλώτειας
15. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας
16. Δέλλιος Δήμος – Τοπικής Κοινότητας Τσάκων
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, δεκατέσσερις (14),
οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, για
την τήρηση των πρακτικών.
Το μοναδικό θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί πριν
τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κα
Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη, κ. Μπίνος Αναστάσιος και Μπελιοβάνης Πολυχρόνης.
Η κα Μπαγκή Αικατερίνη απουσίαζε δικαιολογημένα από την συνεδρίαση.
Ο κ. Θεοδωρίδης Αναστάσιος, ήταν απών από την συζήτηση του θέματος εκτός ημερησίας
διάταξης και αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν την ψήφιση του 10ου θέματος ημερήσιας
διάταξης θέμα.
Η κα Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν
την ψήφιση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης
Ο κ. Κόγιος Ανδρέας ήταν απών από την συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος ήταν απών από την συζήτηση των θεμάτων 09ο , 10ο , 11ο ,
12ο 13ο και αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν την ψήφιση του 14ου θέματος ημερήσιας
διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
εισηγούμενος το 08ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών
Υπηρεσιών κ. Σαββίδη Γεώργιο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου
την αρίθμ. Πρωτ.:4572/18-02-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, την οποία οι Δ.Σ. έλαβαν υπόψη και σε ηλεκτρονική μορφή και
η οποία έχει ως εξής:
«ΘΕΜΑ: Προέγκριση μνημείου αφιερωμένου στη Γενοκτονία των Ποντίων
Σχετ.
1. Η με Α.Π. 3546/11-02-2016 Γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου της ΤΚ Τσάκων περί
Δωρεάς μνημείου αφιερωμένου στη Γενοκτονία των Ποντίων
2 Η με Α.Π. 3177/10-02-2016 Γνωμοδότηση του ΤΤΥ περί Δωρεάς μνημείου αφιερωμένου στη
Γενοκτονία των Ποντίων
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3.Η με Α.Π. 1625/27-01-2016 αίτηση δωρεάς του Συλλόγου Ποντίων ΤΚ Τσακώνων «ο Πόντος» με
συνημμένο έγγραφο με το σκεπτικό της δωρεάς
4.Η τεχνική περιγραφή του μνημείου
5.Τοπογραφικό Διάγραμμα με τη χωροθέτηση του μνημείου
6.Διάγραμμα Κάλυψης
7.Κάτοψη μνημείου
8.Τομές μνημείου
9.Όψεις μνημείου
Σας διαβιβάζουμε τα παραπάνω σχετικά και σας παρακαλούμε λαμβάνοντας υπόψη
1. το αίτημα του Συλλόγου Ποντίων με το αντίστοιχο σκεπτικό της δωρεάς του μνημείου
αφιερωμένου στη Γενοκτονία των Ποντίων σύμφωνα με το οποίο «τονίζεται η ιδιαίτερη
σημασία της Γενοκτονίας για όλους τους Έλληνες ποντιακής καταγωγής και όχι μόνο….. το
χρέος που νιώθουν για να τιμήσουν τη μνήμη των προγόνων τους για τα δεινά που
υπέστησαν τα χρόνια του ξεριζωμού, αυτών που ξεψύχησαν πριν φτάσουν στην Ελλάδα και
οι σοροί τους έμειναν άταφοι…… Το σημαντικότερο όμως οι νέοι να γνωρίσουν την ιστορία
του Πόντου και να διδαχθούν από αυτήν και τους προγόνους τους…..το μνημείο θα τιμάται
με εκδηλώσεις τη 19η κάθε Μαΐου…»
2. το μνημείο το οποίο θα είναι ένα υποστύλωμα επενδυμένο με λευκό μάρμαρο πάχους 3εκ, θα
έχει πάνω του στερεωμένες δύο πλάκες από μαύρο γρανίτη με σκαλισμένες παραστάσεις,
όπως στην εικόνα. Το μνημείο θα βρίσκεται πάνω σε ένα βάθρο 30εκ( δύο σκαλοπάτια )
υπερυψωμένο από το έδαφος. Η επένδυση του βάθρου θα γίνει με λευκό μάρμαρο πάχους
3εκ.
3. τη χωροθέτηση του μνημείου στο με αριθμό οικόπεδο 173 της ΤΚ Τσακώνων, στην
Ανατολική πλευρά του, στο χώρο πρασίνου, πίσω από το διαμορφωμένο πλακόστρωτο και σε
απόσταση περίπου 1,50μ από αυτό. Ο προτεινόμενος χώρος, λειτουργεί ως πλατεία, άρα η
χρήση του χώρου, συνάδει με την τοποθέτηση μνημείου σε αυτόν. Επίσης στο χώρο αυτό δεν
υπάρχουν άλλα έργα τέχνης και δε δημιουργείται έτσι θέμα «συνάφειας» τους ή μη. Η
προτεινόμενη θέση του μνημείου εξασφαλίζει την ορατότητα και την ανάδειξη του μνημείου
στο χώρο, αποτρέποντας έτσι τυχόν βανδαλισμούς επί αυτού.
Σας παρακαλούμε όπως γνωμοδοτήσετε σχετικά με την αίτηση δωρεάς του Συλλόγου Ποντίων ΤΚ
Τσάκων τόσο για το αν αποδέχεστε τη δωρεά του μνημείου όσο και αν συμφωνείτε ή όχι με τη
χωροθέτηση αυτού και να εκδώσετε σχετική απόφαση προέγκρισης της δωρεάς.»
Και συνέχισε λέγοντας: «Στις 27/01/2016 δεχτήκαμε μια αίτηση από τον Σύλλογο Ποντίων
Τσάκων «ο Πόντος» και μας παρακαλούν να δεχτούμε την δωρεά μνημείου αφιερωμένου στην
γενοκτονία των Ποντίων. Προτεινόμενη θέση τοποθέτησης του μνημείου είναι ο χώρος του Κέντρου
Νεότητας των Τσάκων. Στις 10 Φεβρουαρίου συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο με Πρόεδρο τον κ.
Δέλλιο τον κ. Σαρακινλή και τον κ. Παπαδόπουλο και αποφάσισαν ομόφωνα για την αποδοχή της
δωρεάς της τοποθέτησης του μνημείου στον χώρο που απεικονίζει το Τοπογραφικό διάγραμμα της
Διεύθυνσης Τοπικών Τεχνικών του Δήμου Αλμωπίας και η εισήγηση μας είναι θετική και
παρακαλούμε για την ψήφιση του. Θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε και την προέγκριση και από την
Τεχνική Υπηρεσία. Έχουμε ελέγξει και το φάκελο, είναι ολοκληρωμένος. Παρακαλούμε για την
ψήφισή του.»
Ακολούθησε αναλυτική διαλογική συζήτηση μεταξύ των .κ.κ Δημοτικών Συμβούλων,
όπως φαίνεται στο μαγνητοφωνημένο πρακτικό της με αριθμό 02 συνεδρίασης στις 22-02-2016.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και όπως ειδικότερα στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά
αναγράφονται και αφού έλαβε υπόψη του την αριθμ.πρωτ.: 1625/27-01-2016 αίτηση του
Συλλόγου Ποντίων Τσάκων «ο Πόντος», την αριθμ.01/2016 απόφασης Τ.Κ. Τσάκων, την
αριθμ.πρωτ.:4572/18-02-2016 γνωμοδότηση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος
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και Πολεοδομίας, την αριθμ.πρωτ.: 4572/18-02-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας και την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Σαββίδη
Γεώργιου και όλα τα παραπάνω αναφερόμενα σχετικά έγγραφα,

Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Γνωμοδοτεί θετικά και αποδέχεται την δωρεά του μνημείου του Συλλόγου Ποντίων Τ.κ.
Τσάκων «ο Πόντος».
Β. Συμφωνεί με την χωροθέτηση του μνημείου στο με αριθμό οικόπεδο 173 της ΤΚ
Τσακώνων, στην Ανατολική πλευρά του, στο χώρο πρασίνου, πίσω από το διαμορφωμένο
πλακόστρωτο και σε απόσταση περίπου 1,50μ από αυτό, όπως αναφέρεται και στο συνημμένο
τοπογραφικό.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 23/2016
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία 22-2-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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