ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 8/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 156/2001
Περίληψη
Μη γενίκευση συζήτησης επί επερωτήσεως του
δημοτικού συμβούλου κ. Χ. Σκουμπόπουλου.
Σήμερα 26 Μαρτίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως
γωνία, 2ος όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 22-3-2001
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους
Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119
του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.
Παρόντες
Aπόντες
Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
1. Μ. Ποτουρίδης
Δ. Πέτκος
Χ. Μουτσιόπουλος
2. Ι. Κουρουζίδης
Π. Πιτούλιας
3. Δ. Ταχματζίδης
M. Σουμελίδης
4. Μ. Γαβρίδης
Α. Ταραλάς
5. Κ. Πουλασουχίδης
Β. Γιαννουλάκης
6. K. Aσλάνογλου
Σ. Παναγιωτίδης
7. Α. Δελαβερίδης
Ε. Σοφιανίδης
Απόντες Δημαρχιακοί
8. Κ. Κόλβατζης
Ε. Λευκοπούλου
Πάρεδροι
-------9. Ε. Λελεκάκης
Γ. Μανακούλης
10. Κ. Γκαβαϊσές
Π. Αγαθαγγελίδης
11. Γ. Ουρσουζίδης
12. Ν. Χαμαλής
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 159/2001
13. Λ. Τάκης
απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Κεσίδης.
14. Σ. Γεωργιάδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 176/2001 απόφασης
15. Ι. Τριανταφυλλίδης
αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Πουλασουχίδης, Ν. Χαμαλής, Λ.
16. Α. Κεσίδης
Τσαβδαρίδης, Θ. Σιδηρόπουλος.
17. Χ. Σκουμπόπουλος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 179/2001 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Μ. Ποτουρίδης.
18. Χ. Γεωργιάδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 182/2001 απόφασης
19. Λ. Τσαβδαρίδης
αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
20. Θ. Σιδηρόπουλος
21. Ι. Ακριβόπουλος
22. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
23. Ε. Κουκουρδής

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έδωσε το λόγο στον δημοτικό σύμβουλο κ. Χ. Σκουμπόπουλο ο οποίος είπε:
Κύριε Δήμαρχε
Στην Συνεδρίαση της 26-1-2001 της Δημαρχιακής Επιτροπής, συζητήθηκε
εκτάκτως προ ημερήσιας διάταξης και ελήφθη η υπ΄αριθμόν 25/2001 απόφαση, με
την οποία εγκρίθηκαν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
1- Η οδός Αγ. Δημητρίου από τον κόμβο Θωμαϊδου μέχρι την οδό Αγγέλων, να γίνει
διπλής κυκλοφορίας μόνο για τα αυτοκίνητα του έργου κατασκευής του υπόγειου
χώρου στάθμευσης στο χώρο του κτιρίου Ρακτιβάν και των κατοίκων της περιοχής
και να απαγορευθεί η στάθμευση στο τμήμα αυτό.
2- Από την οδό Αγγέλων μέχρι την οδό Μητροπόλεως να παραμείνει μονόδρομος ως
έχει. Η είσοδος και έξοδος των οχημάτων από την οδό Αγγέλων θα γίνεται
υποχρεωτικά από την οδό Μητροπόλεως.
Με την ίδια απόφαση δόθηκε προθεσμία μέχρι (10) δέκα ημερών,
προκειμένου να υποβληθούν ενστάσεις κατά της παραπάνω απόφασης. Η δημοσίευση
της ανακοίνωσης έγινε στις τρείς ημερήσιες εφημερίδες της πόλης, στις 1-2-2001 και
στην εβδομαδιαία εφημερίδα "ΚΕΝΤΡΙ" στις 6-2-2001, παρ΄όλο που η απόφαση της
Δ.Ε αναφέρει τις 3 ημερήσιες εφημερίδες. Κατά της απόφασης υποβλήθηκε η από 122-2001, ένσταση του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου
και πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο με αριθ. πρωτ. 756/14-2-2001.
Στις 16-2-2001, συνεδρίασε η Δ.Ε και με την υπ΄αριθ. 89/2001 απόφασή της,
ενέκρινε τις παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χωρίς να εξετάσει και αποφανθεί
επι της ενστάσεως.
Στη Συνεδρίαση του Δ.Σ της 12-3-2001, συζητήθηκε η εισήγηση της Δ.Ε, για
την τελική έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Κατά την συζήτηση του θέματος ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος
Γεωργιάδης, ερώτησε εάν υποβλήθηκε ένσταση κατά της πρώτης απόφασης της Δ.Ε.
Η απάντησή σας ήταν αρνητική και παρά την δική μου επιμονή περί του αντιθέτου
και ότι έπρεπε να αναβληθεί το θέμα, εσείς κατηγορηματικά διαβεβαιώνατε - και όχι
μόνον εσείς - ότι δεν υποβλήθηκε ένσταση.
Κύριε Δήμαρχε.
Επειδή με τη ενέργειά σας παραπλανήσατε για άλλη μια φορά, όχι μόνον την
Δ.Ε αλλά και όλο το Δ.Σ. κατά την άποψη μας και οδηγήσατε το σώμα σε
προαποφασισμένες από σας αποφάσεις επειδή συμπολίτες μας δικαιολογημένα
έμειναν με το αίσθημα της πικρίας, διότι και η Δ.Ε και το Δ.Σ αγνόησαν την ένστασή
τους. Ένσταση συλλογικού φορέα όπως είναι ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων.
Επειδή από την όλη διαδικασία αναδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι η προχειρότητα, ο
κακός συντονισμός και ο αυταρχισμός σας, εκθέτουν το Δημοτικό Συμβούλιο στο
οποίο κι εμείς είμαστε μέλη του. Επειδή κατά την άποψή μας, ηθελημένα
αποκρύψατε από την Δ.Ε την ένσταση του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων κατά την
υπ΄αρ. 25/2001 απόφασή της.
Επειδή με τέτοιες ενέργειες καταρρακώνεται το κύρος των συλλογικών
οργάνων διοίκησης του Δήμου (Δ.Ε, Δ.Σ) και αποτρέπουν τον πολίτη από
συμμετοχικές διαδικασίες.
Επειδή δεν αποτελεί λόγο στοιχειοδώς ισχυρό και δικαιολογητικό για σας ότι
η ένσταση ήταν εκπρόθεσμη, δεδομένου ότι οφείλατε και εκπρόθεσμη να τη θέσετε
υπ΄όψιν της Δ.Ε και ας την απέρριπτε για τυπικούς λόγους.
Σας επερωτώ.

1- Γιατί δεν θέσατε υπ΄όψιν της Δ.Ε την υπ. αριθ.756/14-2-2001 ένσταση του
συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού σχολείου;
2- Γιατί αποκρύψατε και από το Δ.Σ την ύπαρξη της παραπάνω ένστασης; Γιατί
δεν δεχθήκατε την αναβολή;
Δήμαρχος: Οσον αφορά την ένσταση. Μπορεί να επιγράφεται ένσταση κατά της
υπ' αριθ 25/01 απόφασης, όμως η βασική ανησυχία, χωρίς να έχει σχέση με τις
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ήταν σε σχέση με την είσοδο ή έξοδο του γκαράζ που
αποφασίστηκε για την οδό Έλλης. Αυτό δεν ήταν αντικείμενο ούτε της ανακοίνωσης
της Δ.Ε, ούτε καμίας διαδικασίας κανονιστικού χαρακτήρα αλλά της απόφασης για
την έγκριση της συγκεκριμένης μελέτης που έκανε το Δ.Σ, ύστερα από μία διεξοδική
διαδικασία.
Οι ανησυχίες του συλλόγου, ήταν σε σχέση με την οδό Έλλης και την πρόσβαση
των παιδιών στο σχολείο. Η οδός Έλλης θα διαπλατυνθεί στο προβλεπόμενο φάρδος
με την κατασκευή του γκαράζ και θα γίνουν πεζοδρόμια, με όλα τα προστατευτικά
μέσα, ώστε να μην κατεβαίνουν καν τα παιδιά στο οδόστρωμα για όσα αυτοκίνητα
χρησιμοποιούν την οδό Έλλης σαν έξοδο του γκαράζ. Ο αύλειος χώρος, ο χώρος της
πλατείας, θα παραδοθεί μήνες πιο μπροστά από την λειτουργία του γκαράζ. Εκεί
προβλέπεται και πλέγμα πεζοδρόμων και μέσα από τα σκαλοπάτια θα κατεβαίνουν τα
παιδιά κατευθείαν στο πεζοδρομημένο τμήμα της Έλλης, χωρίς να χρησιμοποιούν το
κομμάτι από την οδό Αγ. Δημητρίου μέχρι την Πάροδο Καστανιάς.
Όσον αφορά την τυπικότητα.
1) Πρώτη φορά είδα να υποβάλλεται εσπευσμένα ένσταση.
2) Υπάρχει απόκρυψη του ονόματος του προέδρου του συλλόγου. Γιατί άραγε;
3) Εκ του Νόμου, η Δ.Ε κανονίζει τα της δημοσιότητος. Η Δ.Ε στην απόφασή
της αναφέρει ρητά τις 3 ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και όχι το Κεντρί.
Όλες οι εφημερίδες το δημοσίευσαν 1-2-01. Το Κεντρί δεν είχε εντολή από το
Δήμο για τη δημοσίευση αυτή. Η πρόταση είχε σκοπιμότητα, η οποία είναι
πώς θα δημιουργήσει προβλήματα.
4) Ερχόμαστε μετά και λέμε για αυταρχισμό, όπως αναφέρεται στο κείμενο.
Πρέπει να απαντήσουμε σε πολιτικό επίπεδο. Είναι αυταρχική η υπηρεσία ή ο
Δήμαρχος, όταν εκπρόθεσμα υποβάλλεται ένσταση, την οποία δεν έχει και δεν
μπορεί να λάβει υπόψη καμία Δ.Ε; Στο όνομα ποιανού λαϊκισμού
λαμβάνονται υπόψη και συζητιώνται οι εκπρόθεσμες ενστάσεις;
Η ουσία είναι μία. Σε ότι μπορεί να είναι μεγάλης κλίμακας έργο, υπάρχει μία
εναγώνια προσπάθεια καταστροφής, περιορισμού των δυνατοτήτων του Δήμου.
Σκουμπόπουλος: Ζητώ τη γενίκευση της συζήτησης.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με τη γενίκευση της συζήτησης;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 7 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Χ. Γεωργιάδης, Λ. Τσαβδαρίδης, Θ. Σιδηρόπουλος, Ι.
Ακριβόπουλος, Μ. Τσαμήτρου – Καραχατζή, Ε. Κουκουρδής.
Πρόεδρος: Ποιοι διαφωνούν;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 16 σύμβουλοι:
Μ. Ποτουρίδης, Ι. Κουρουζίδης, Δ. Ταχματζίδης, Μ. Γαβρίδης, Κ. Πουλασουχίδης, Κ.
Ασλάνογλου, Α. Δελαβερίδης, Κ. Κόλβατζης, Ε. Λελεκάκης, Γ. Ουρσουζίδης, Ν.
Χαμαλής, Λ. Τάκης, Ν. Ουσουλτζόγλου, Σ. Γεωργιάδης, Ι. Τριανταφυλλίδης, Α.
Κεσίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την επερώτηση και την πρόταση του δημοτικού συμβούλου κ. Χ.
Σκουμπόπουλου.
2.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

3.- Τις διατάξεις των άρθρων 17 του Κανονισμού Εργασιών του Δημοτικού
Συμβουλίου και 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Δεν εγκρίνει τη γενίκευση της συζήτησης επί της επερωτήσεως του δημοτικού
συμβούλου κ. Χ. Σκουμπόπουλου.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 156/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
Χ. Μουτσιόπουλος
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 3-5-2001
Ο Δήμαρχος
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