ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 8/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 228/2006
Περίληψη
Αναβολή λήψης απόφασης επί του 4ου θέματος «Επί
αιτήματος του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας για
επανακαθορισμό Ο.Γ.-Ρ.Γ. στα Ο.Τ. 484γ-Ο.Τ.484δ
(οδός Ομήρου)».
Σήμερα 8 Μαϊου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 4-5-2006 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 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη.
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Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Φουρνιάδης
Ντόβας
Κρομμύδας
Ρήσσου
Χιονίδης
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Μηλιόπουλος
Παπαστεργίου
Τσιάρας
Σοφιανίδης
Ορφανίδης

Aπόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Πουλασουχίδης
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης
συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Γαβρίδης, Δ.
Δάσκαλος, Α. Παπαστεργίου.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 224/2006 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Γαβρίδης, Δ. Δάσκαλος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 225/2006 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Μ. Τσιαμήτρου, Κ.
Χιονίδης, Ι. Κουρουζίδης, Μ. Γαβρίδης, Δ. Δάσκαλος,
Η. Σοφιανίδης και αποχώρησε ο κ. Γ. Τροχόπουλος.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 228/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 229/2006
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Χ, Γεωργιάδης, Μ.
Γαβρίδης, Α. Δελαβερίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Σ.
Μηλιόπουλος, Γ. Ορφανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 233/2006
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Γ.
Τροχόπουλος, Α. Δελαβερίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Σ.
Μηλιόπουλος.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 239/2006 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 247/2006 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Σ. Μηλιόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 29-3-2006 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών Μιχαήλ Σακαλή, που έχει ως εξής:
Με την αριθ. 303/98 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας καθορίστηκε η
Ο.Γ. – Ρ.Γ. στα Ο.Τ. 484γ-484δ στην οδό Ομήρου. Με τις αριθ. 1987/2003 και
1253/2005 αιτήσεις του κ. Ψυχάρη Βασιλείου και του Αδερφάτου Γηροκομείου
Βέροιας αντίστοιχα ζητήθηκε ο επανακαθορισμός και η τροποποίηση της αριθ.
303/98 απόφασης Δ.Σ. ως μη ορθός.
Η Υπηρεσία προέβη στον επανέλεγχο του διαγράμματος που συνοδεύει την
παραπάνω απόφαση (303/98) καθώς και των διαγραμμάτων που υπέβαλλαν οι
ενδιαφερόμενοι, και έκρινε ότι ο εγκεκριμένος καθορισμός είναι ο ορθός. Κατά
συνέπεια δεν τίθεται θέμα επανακαθορισμού.
Το θέμα διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να αποφασίσει
σχετικά.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 30-4-2006
εισήγηση της επιτροπής Τεχνικών Θεμάτων του Δ.Σ., με την οποία αυτή εισηγείται
ομόφωνα να μη γίνει επανακαθορισμός της Ο.Γ.-Ρ.Γ. στα Ο.Τ. 484γ-Ο.Τ. 484δ (οδός
Ομήρου), σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Σακαλής: Με την υπ’ αριθ. 303/98 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Βέροιας καθορίστηκε η οικοδομική και η ρυμοτομική γραμμή στα οικοδομικά
τετράγωνα 484γ και 484δ στην οδό Ομήρου. Με τις αριθ. 1987/2003 και 1253/2005
αιτήσεις του κυρίου Ψυχάρη Βασιλείου και του αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας
αντίστοιχα, ζητήθηκε ο επανακαθορισμός και η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 303/98
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως μη ορθός. Η υπηρεσία προέβη στον
επανέλεγχο του διαγράμματος που συνοδεύει την παραπάνω απόφαση την 303/98
καθώς και των διαγραμμάτων που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι και έκρινε ότι ο
εγκεκριμένος καθορισμός είναι ορθός. Κατά συνέπεια δεν τίθεται θέμα
επανακαθορισμού.
Η Επιτροπή Τεχνικών συνεδρίασε και, με βάση την εισήγηση της επιτροπής
της υπηρεσίας, έκρινε ομόφωνα και εισηγείται να μην γίνει επανακαθορισμός της
οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής στα οικοδομικά τετράγωνα 484γ και 484δ.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω πως η αριθ. 303/98απόφαση ήταν ομόφωνη και
καθορίζει την οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή στα οικοδομικά τετράγωνα που
ανέφερα, όπως αυτή σημειώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την
απόφαση αυτή και βέβαια η εισήγηση είχε συνταχθεί τότε από τον τοπογράφο της
υπηρεσίας κύριο Θωμαδάκη Εμμανουήλ, είχε ελεγχθεί από την Δήμητρα
Σιανοπούλου τοπογράφο και θεωρήθηκε από την προϊσταμένη του τμήματος
Πολεοδομικού Δήμου Μαρία Αλδάκου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις.
Δελαβερίδης: Κε Αντιδήμαρχε, είχε γίνει ο καθορισμός της ρυμοτομικής και
οικοδομικής γραμμής το 1998 με τον τοπογράφο του Δήμου, κύριο Θωμαδάκη. Στη
συνέχεια, με αίτηση που έχει κάνει ο κύριος Ψυχάρης και το αδελφάτο του
Γηροκομείου, φέρατε σαν θέμα επανακαθορισμό έχοντας άλλο καθορισμό. Δηλαδή ο
ένας Τοπογράφος το έβγαλε διαφορετικά έτσι όπως καθορίστηκε ήταν είχε μία
απόκλιση αρκετά μεγάλη θα έλεγα. 1) Ποιος από τους δύο Τοπογράφους είχε δίκιο;
2) Γιατί το φέρατε σαν θέμα αφού είχε καθοριστεί πλέον η ρυμοτομική και
οικοδομική γραμμή; Και σε αυτά πάνω και λάθη να γίνονται δεν θα πρέπει σε καμία
περίπτωση, κατά την άποψή μου, να τα ακουμπάμε. Πάρθηκε η απόφαση και μάλιστα
ομόφωνη.
Σακαλής: Ανέφερα ότι υπάρχει αίτημα, τόσο του κυρίου Ψυχάρη όσο και του
αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας, για επανακαθορισμό. Δεν έπρεπε να το
συζητήσουμε στην επιτροπή τεχνικών; Δεν έπρεπε να έρθει στο Δημοτικό

Συμβούλιο; Όπως είπα, το τότε Δημοτικό Συμβούλιο έκρινε ομόφωνα τον καθορισμό
και μεταξύ αυτών ήσασταν και εσείς και ο κύριος Κουρουζίδης που ψηφίσατε σε
αυτό. Άρα με βάση το αίτημα τόσο του Ψυχάρη όσο και του αδελφάτου Γηροκομείου
οφείλαμε να το φέρουμε και να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Εξάλλου οι
επιτροπές, είτε Τεχνικών ή οποιεσδήποτε άλλες επιτροπές και υπηρεσίες,
γνωμοδοτούν, αλλά την τελική απόφαση την παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο για
αυτό και είμαστε εμείς εδώ.
Πρόεδρος: Υπάρχει εκπρόσωπος του Γηροκομείου που θέλει το λόγο; Ορίστε.
Σακαλής: Κύριε πρόεδρε να συμπληρώσω ότι εάν γίνει επανακαθορισμός το
απέναντι οικόπεδο δεν θα είναι άρτιο.
Πρόεδρος: Το λόγο έχει ο εκπρόσωπος του Γηροκομείου.
Β. Ψυχάρης : Το 1998 που έγινε ο καθορισμός της οικοδομικής γραμμής, ήταν
μεν ομόφωνη απόφαση αλλά δεν είχε γίνει καλή τοπογραφική εργασία. Αυτό
αποκαλύφθηκε όταν εμείς πήγαμε να χτίσουμε και χρειάστηκε να κάνουμε
τοπογραφικό του οικοπέδου οπότε διαπιστώσαμε μία απόκλιση, ένα λάθος της
τάξεως του 1,5 με 2 μέτρα. Τέθηκε το θέμα στο Πολεοδομικό Γραφείο, το οποίο μετά
από πολύ έρευνα και πολύ ψάξιμο του θέματος, συμφώνησε μαζί μας ότι πραγματικά
υπήρχε λάθος. Πήγε λοιπόν για επανακαθορισμό το θέμα στην Επιτροπή Τεχνικών
θεμάτων, η οποία επίσης ομόφωνα τότε το έθεσε για ψήφιση στο Δημοτικό
Συμβούλιο. Άρα έχουμε δύο θέσεις της επιτροπής Τεχνικών θεμάτων, μία το 2004 και
μία σήμερα, οι οποίες όμως είναι μεταξύ τους αντίθετες. Τότε έλεγε ότι πραγματικά
υπάρχει λάθος ενώ σήμερα λέει ότι όλα είναι σωστά. Όσο για το θέμα που έθεσε ο
κύριος Σακαλής και λέει ότι δεν υπάρχει αρτιότητα στο διπλανό οικόπεδο, αυτό δεν
νομίζω ότι αναφέρεται μέσα στην εισηγητική απόφαση. Είναι ένα θέμα που πρέπει να
ελεγχθεί.
Πρόεδρος : Ερωτήσεις προς τον κύριο Ψυχάρη.
Ορφανίδης: Κε Ψυχάρη, μας λέτε ότι υπάρχει απόκλιση 1,5 με 2 μέτρα.
Πρόκειται για μεγάλη απόκλιση οπότε πρέπει να μας πείτε συγκεκριμένα είναι 1,5 ή 2
μέτρα; Γιατί και το μισό μέτρο είναι αρκετό.
Ψυχάρης: Είναι λοξή η απόκλιση.
Ορφανίδης: Άρα πρόκειται για τον μέσο όρο.
Ψυχάρης: Ναι μέσο όρο.
Ορφανίδης: Σε τετραγωνικά μέτρα μπορείτε να μας πείτε αν μειώνεται ή
μεγαλώνει το οικόπεδο που σας ενδιαφέρει; Εάν επεκτείνεται το οικόπεδο, μεγαλώνει
σε εμβαδόν, πέραν αυτού που μας ανέφερε και ο κύριος Αντιδήμαρχος σε βάρος του
διπλανού οικοπέδου, και προς άλλη έκταση; Δηλαδή παίρνει και κάποια άλλη έκταση
π.χ. πράσινο;
Ψυχάρης: Λοιπόν η απόκλιση 1,5 με 2 μέτρα είναι επειδή είναι λοξές οι
γραμμές, είναι από 1,5 έως 2 μέτρα. Αυτή η πλευρά η οποία μετατοπίζεται έχει ένα
μήκος περίπου 20 ως 25 μέτρα άρα αυτό μεταφράζετε γύρω στα 30 τετραγωνικά ή για
να το πούμε ως προς το εμβαδόν του οικοπέδου, γύρω στο 10% του οικοπέδου.
Καταλαβαίνετε ότι γίνεται σχεδόν ανεκμετάλλευτο. Μη εκμεταλλεύσιμο. Ένας
δεύτερος λόγος είναι ότι ο δρόμος, για τον οποίο καλείστε να επανακαθορίσετε την
οικοδομική γραμμή, έχει πλάτος 4 μέτρα και πρέπει το κτίσμα που θα βλέπει σε αυτό
το δρόμο μετά τα 7,5 μέτρα ύψος να αρχίσει να υποχωρεί σπαστά, σαν ρετιρέ
δηλαδή, και δεδομένου ότι το οικόπεδο είναι πολύ στενό, καταλήγουμε στο
συμπέρασμα ότι χάνεται ένας ολόκληρος όροφος που δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Δεν
κατάλαβα την τελευταία ερώτησή σας κε Ορφανίδη.
Ορφανίδης: Αναφέρθηκα και είπα ότι τελικά, απ’ ότι καταλάβαμε, το
πρόβλημα σας είναι ότι έγιναν λάθος εμβαδομετρήσεις του οικοπέδου, έτσι δεν είναι;
Πέραν λοιπόν του οικοπέδου το οποίο είναι ήδη κτισμένο και από ότι ανέφερε ο
κύριος Αντιδήμαρχος δεν θα είναι πλέον άρτιο και οικοδομήσιμο, επεκτείνεστε και

προς άλλα τμήματα χώρων; Άλλων δηλαδή χώρων, πρασίνου, άλλων οικοπέδων,
άλλων περιοχών;
Ψυχάρης: Όχι. Η μόνη διαφορά είναι μεταξύ του δικού μας οικοπέδου και του
απέναντι. Δηλαδή το δικό μας θίγεται και το απέναντι ωφελείται. Αυτά είναι μόνο τα
δύο οικόπεδα που έχουν σχέση με το καθορισμό της οικοδομικής γραμμής.
Πρόεδρος : Καλώς. Έχετε ερώτηση ; Ορίστε .
Καλαϊτζίδης: Αν γίνει η μετατόπιση του δρόμου κατά 1,5 ως 2 μέτρα, η
οικοδομή η οποία βρίσκεται απέναντι από το οικόπεδο του Γηροκομείου, θα μπορεί
να καταστεί αυθαίρετο μήπως;
Ψυχάρης: Δεν το έχω ψάξει. Δεν ξέρω. Εκτιμώ ότι η αρχική απόφαση της
επιτροπής Τεχνικών θεμάτων το 2004, θα έπρεπε να το έχει ψάξει αυτό το θέμα.
Εγώ ειλικρινά δεν το έχω ψάξει. Αν όμως είναι οριακά κτισμένη είναι πιθανόν να βγει
και αυθαίρετη. Δεν το ξέρω όμως.
Τσαμήτρου: Απλώς θέλω να διευκρινίσω ότι το 2004 που είχε έρθει το θέμα,
δεν είχε έρθει σαν επανακαθορισμός αλλά σαν καθορισμός οικοδομικής γραμμής και
τότε είπαμε ότι αφού έχει γίνει ο καθορισμός δεν μπορεί να ξαναγίνει και μετά ήρθε
το θέμα σαν επανακαθορισμός.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Δελαβερίδης: Κύριοι συνάδελφοι πράγματι η κυρία Τσαμήτρου έχει δίκιο. Το
1998 έγινε ο καθορισμός της ρυμοτομικής και οικοδομικής γραμμής και συνοδευόταν
η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που ήταν ομόφωνη, από το τοπογραφικό
διάγραμμα που συνέταξε η υπηρεσία με τον τοπογράφο του Δήμου κύριο Θωμαδάκη.
Στη συνέχεια, το 2004, ζητάνε τον καθορισμό και έρχεται η υπηρεσία και όντως
ζητάει πάλι τον καθορισμό εκεί όπου καθορίστηκε με απόφαση του 1998. Έπρεπε
λοιπόν τότε να έρθει το θέμα ως τροποποίηση του καθορισμού. Αυτή ήτανε η πιο
σωστή διαδικασία, να ζητηθεί δηλαδή τροποποίηση του καθορισμού αλλά το
αξιοπερίεργο είναι ότι την προηγούμενη φορά η Επιτροπή Τεχνικών θεμάτων ψήφισε
τον καθορισμό που σήμερα δεν αποδέχεται η τελευταία επιτροπή των τεχνικών
θεμάτων. Αυτόν έχει αποδεχθεί. Εμείς δεν ξέρουμε τίποτε. Εμείς ξέρουμε ότι υπάρχει
ο καθορισμός του 1998. Επρεπε να έρθει η τροποποίηση του καθορισμού. Δεν ξέρω
αν υπήρχανε διαφορές κ.λ.π. Εγώ δέχομαι ότι υπάρχουν. Επίσης έχω στα χαρτιά μου
την προηγούμενη εισήγηση με το τότε τοπογραφικό διάγραμμα Η επιτροπή Τεχνικών
θεμάτων φέρνει λοιπόν το θέμα σαν καθορισμό και είναι διαφορετικός εντελώς από
τον προηγούμενο καθορισμό. Εδώ φταίει καθαρά η Επιτροπή Τεχνικών θεμάτων η
υπηρεσία πήγε, αν θέλετε, να μας ξεγελάσει. Αφού υπήρχε καθορισμός γιατί να έρθει
ένας δεύτερος καθορισμός; Και αν ερχόταν και τον ψηφίζαμε, γιατί συνήθως
ψηφίζουμε τα υπηρεσιακά θέματα για τον ίδιο δρόμο των 20-23 μέτρων, θα υπήρχαν
δύο χαρακτηρισμοί και μετά θα ψαχνόμασταν. Τελευταία στιγμή απεσύρθη το θέμα
τότε και έρχεται σήμερα ως επανακαθορισμός. Εδώ είναι η πιο σωστή διαδικασία,
ξέρουμε όμως ότι υπάρχουν διαφορές, όπως ακούστηκε της τάξεως του 1,5 μέτρου,
ξεκινάει ενδεχομένως από 0 μέχρι και 1,5 μέτρο. Επίσης έχουμε μία πολυκατοικία
δίπλα, η οποία χτίστηκε περίπου μετά το ’74 που εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως με
την έγκριση της Ε.Π.Α. γιατί αυτό το δρομάκι δεν υπήρχε το 1974 αλλά έγινε στην
συνέχεια, εγκρίθηκε και τροποποιήθηκε στην συνέχεια το 1986. Αρα λοιπόν η
οικοδομή αυτή είναι αυθαίρετη από μόνη της, γιατί 1) δεν έχει τις αποστάσεις, 2) τα
7,5 μέτρα λόγω ιδεατού στερεού, υπάρχει το πρόβλήμα. Γι’ αυτό εγώ θα έλεγα να
μην πάρουμε υπόψη ούτε την μία περίπτωση ούτε την άλλη, να μην εξετάσουμε ούτε
τον επανακαθορισμό ούτε τον καθορισμό, να ακυρώσουμε εκείνο τον καθορισμό και
να πάμε σε μία τρίτη λύση, η οποία είναι η εξής: Να γίνει πάλι τροποποίηση του
σχεδίου πόλης και κατάργηση αυτού του δρόμου των 20 μέτρων. Έχουμε και άλλους
δρόμους, η οδός Ομήρου και η Οδυσσέως, έχουν πρόσβαση στο πράσινο. Να τον
καταργήσουμε αλλά με την κατάργηση και την τροποποίηση του σχεδίου πρέπει να
μην απομειωθεί το κοινόχρηστο εμβαδόν. Να δώσουν λοιπόν από την πίσω πλευρά,

να παραχωρήσουν τόσο κοινόχρηστο όσο είναι ο δρόμος ώστε να λυθεί μια για πάντα
το πρόβλημα που υφίσταται. Να είναι και ο σκύλος χορτάτος και η πίτα ολόκληρη.
Πιστεύω ότι αυτή θα είναι μία διαδικασία, η οποία εξυπηρετεί και τους δύο. Ούτε η
οικοδομή δίπλα θα είναι παράνομη και το οικόπεδο του Γηροκομείου θα μπορέσει να
εξαντλήσει τον συντελεστή δόμησης και το ύψος. Άρα λοιπόν η πρότασή μου είναι
τροποποίηση.
Πρόεδρος: Διαφορετικά δηλαδή συμφωνείτε με τον επανακαθορισμό;
Δελαβερίδης: Δεν συμφωνώ.
Δήμαρχος: Ζητώ την αναβολή του θέματος κε Πρόεδρε για να ερευνήσουμε
την πρόταση που κάνει ο κύριος Δελαβερίδης.
Ορφανίδης: Διαφωνώ με την πρόταση για αναβολή. Το θεωρώ υπερβολή.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση του κ. Δημάρχου για αναβολή
λήψης απόφασης επί του θέματος;
Σύμβουλοι: Ναι.
Λευκή ψήφο έδωσε ο σύμβουλος Γ. Ορφανίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 29-3-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Σακαλή.
2.- Την από 25-4-2006 αίτηση του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας.
3.- Την από 30-4-2006 εισήγηση της επιτροπής Τεχνικών θεμάτων του Δ.Σ.
4.- Τις προτάσεις και απόψεις του Δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων, όπως
αυτές αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Αναβάλει τη λήψη απόφασης επί του 4ου θέματος «Επί αιτήματος του
Αδελαφάτου Γηροκομείου Βέροιας για επανακαθορισμό Ο.Γ.-Ρ.Γ. στα Ο.Τ. 484γΟ.Τ. 484δ (οδός Ομήρου)» προκειμένου να επαναξεταστεί από την αρμόδια υπηρεσία
του Δήμου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 228 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χ.
Α.
Β.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ Σ.
Ι.
Ν.
Ε.
Ε.
Μ.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ.
Γ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ
Χ.
Μ.
Χ.
Χ.
Σ.
Β.

Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Φουρνιάδης
Ντόβας
Κρομμύδας
Ρήσσου

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 12-5-2006
Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

Χ.
Ι.
Μ.
Δ.
Α.
Γ.
Σ.
Α.
Α.
Η.
Γ.

Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Μηλιόπουλος
Παπαστεργίου
Τσιάρας
Σοφιανίδης
Ορφανίδης

