Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Από το υπ’ αριθ. 14/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 338/2009
Περίληψη
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 5ου
θέματος «Έγκριση ή μη αποφάσεων Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.Α. για
έγκριση Κανονισμών, του άρθρου 257 του Ν. 3463/2006
(Κ.Δ.Κ.)».
Σήμερα 1 Ιουνίου του έτους 2009 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 28-5-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Σ.
Ν.
Χ.
Β.

Aπόντες
Μηλιόπουλος
Μαυροκεφαλίδης
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν
οι κ.κ. Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου, Γ. Ορφανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 334/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ.
Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 335/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ.
Π. Τσαπαρόπουλος.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.336/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Π.
Τσαπαρόπουλος και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Γ. Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 338/2009 απόφασης αποχώρησαν οι
κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης, Ι. Καλαϊτζίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 339/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι.
Καλαϊτζίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 340/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ.
Παναγιωτίδης και αποχώρησε ο κ. Γ. Κάκαρης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 344/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ.
Διαμαντής.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 350/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ.
Π. Τσαπαρόπουλος.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 351/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Π.
Τσαπαρόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 22-4-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Με το αριθ. πρωτ. 408/6-4-09 έγγραφό της η Κοινωφελής Επιχείρηση
Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας μας αποστέλλει τις αριθ. 41/08
(ομόφωνη), 42/08 (ομόφωνη) και 2/09 (Κατά Πλειοψηφία-μειοψήφισε ένας
σύμβουλος) αποφάσεις του δ/κού της συμβουλίου σχετικά με τον Εσωτερικό
κανονισμό υπηρεσιών, τον Κανονισμό οικονομικής διαχείρισης και τον Κανονισμό
προσωπικού και ζητά την έγκρισή τους από το δημοτικό συμβούλιο.
Με τις διατάξεις του άρθρου 256 του ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.) προβλέπεται ότι:
«1. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης εγκρίνονται από το δημοτικό ή
κοινοτικό συμβούλιο, αν αυτές αφορούν:
α) Την ψήφιση του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και της έκθεσης πεπραγμένων.
β) Την αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή την επιβάρυνση αυτών με εμπράγματο δικαίωμα.
γ) Τη διάθεση των καθαρών κερδών ή τη διενέργεια επενδύσεων.
δ) Την αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης.
ε) Τη συγχώνευση ή τη λύση της επιχείρησης.
στ) Τη σύναψη δανείων και
ζ) Την έγκριση των κανονισμών του επομένου άρθρου.
2. Για τη νόμιμη λήψη ή έγκριση των ανωτέρω αποφάσεων απαιτείται η πλειοψηφία του
συνόλου των μελών του αντίστοιχου συμβουλίου.
3. Η έγκριση παρέχεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που κοινοποιήθηκε η απόφαση στο
δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, θεωρείται ότι η
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου έχει εγκριθεί.».

Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 257 του παραπάνω νόμου
προβλέπεται ότι:
«1. Το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης συντάσσει υποχρεωτικά τους ακόλουθους
κανονισμούς:
α. Εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών, με τον οποίο καθορίζονται η οργάνωση, η διάρθρωση
και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της επιχείρησης, οι θέσεις του προσωπικού κατά
ειδικότητα, καθώς και το ανώτατο όριο αυτού.
β. Κανονισμό προσωπικού, ο οποίος καθορίζει την υπηρεσιακή κατάσταση αυτού, τα
προσόντα πρόσληψης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, καθώς και τις πειθαρχικές του
ευθύνες.
γ. Κανονισμό οικονομικής διαχείρισης.
Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης μπορεί να συντάσσονται και
άλλοι κανονισμοί, οι οποίοι κρίνονται απαραίτητοι για τη λειτουργία αυτής.».

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το συμβούλιο να αποφασίσει για την
έγκριση των αριθ. 41/08, 42/08 και 2/09 αποφάσεων του Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.Α. σχετικά
με την έγκριση των παραπάνω Κανονισμών του άρθρου 257 του ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.).
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Κε πρόεδρε, έχει ήδη προηγηθεί η συζήτηση για αυτό είναι εξ
αναβολής το θέμα. Αυτό που θα ήθελα εγώ γιατί είναι κανονιστικό για να μην
επανερχόμαστε και κωλυσιεργούμε. Νομίζω στα δυο πρώτα είχε συμφωνήσει ο κ.
Σκουμπόπουλος διαφωνούσε στο τρίτο. Θα ήθελα να ακούσω ποιες αντιρρήσεις
υπάρχουνε και σε ποια σημεία και να αποφασίσει το σώμα για να ληφθούν οι
αποφάσεις. Έχουν περάσει από το Δ.Σ της Κ.Ε.Π.Α είναι εδώ και ο κ. Σαββουλίδης.
Σκουμπόπουλος: Στην προηγούμενη συνεδρίαση αν και τοποθετήθηκα και
είπα για ποιους λόγους δεν ψηφίζω τους κανονισμούς και τους τρεις τους δυο πόσοι
είναι.
Δήμαρχος: Συγνώμη που παρεμβαίνω αλλά είχατε πει στην προηγούμενη
συνεδρίαση ότι συμφωνείτε με τους δύο κανονισμούς και όχι με τον τρίτο γιατί είναι
διευθυντοκεντρικός. Αυτά είχατε πει.

Σκουμπόπουλος: Είναι μπροστά μου τα πρακτικά, ο διάλογος όλος στο
αντίγραφο της τότε απόφασης. Δεν ψηφίζουμε κανένα κανονισμό γιατί είναι
διευθυντοκεντρικός αλλά και γιατί ανέτρεξα στο 2001. Ο προηγούμενος κανονισμός
του 2001 είχε ψηφιστεί από το δημοτικό συμβούλιο και τότε είχα μια σειρά από
παρατηρήσεις και αφού η κ. Δήμαρχος είπε είναι ίδιος ο κανονισμός με εκείνον και
αφού τις έκανα όλες τις παρατηρήσεις να μην τις κάνω τώρα ας πάρει τα πρακτικά
και ας διαβάσει. Ο κυριότερος λόγος που δεν ψηφίζουμε αυτόν τον κανονισμό, και
μου διέφυγε να το πω την προηγούμενη φορά αλλά με τις διακοπές που κάνετε
χάνουμε καμιά φορά την ειρμό της σκέψης, είναι γιατί εμείς είχαμε ψηφίσει την
μελέτη σκοπιμότητας που είχε γίνει για την συγχώνευση των επιχειρήσεων. Όλα τα
άλλα για τομεάρχες, γενικούς διευθυντές, διευθυντές και τι τίτλους χρησιμοποιείτε
μοντέρνους και ευρωπαϊκούς κρατήστε τους και κάντε οικονομία στον χώρο του
πολιτισμού γιατί πολύ τον φουσκώσατε με αυτήν την μεγάλη κοινωφελή επιχείρηση
που κάνατε και μέρα με την μέρα θα τον βουλιάξετε τον δήμο χωρίς να παράγετε και
το αντίστοιχο έργο.
Κάκαρης: Κε πρόεδρε, εγώ την προηγούμενη φορά απουσίαζα, δεν
τοποθετήθηκα έτσι είμαι αναγκασμένος να τοποθετηθώ σήμερα. Η τοποθέτηση μου
αφορά γενικότερα τους κανονισμούς. Όχι τόσο το συγκεκριμένο, αφορά και τον
συγκεκριμένο αλλά γενικά τους κανονισμούς. Γενικά είναι τα πράγματα απλά,
ξεκάθαρα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που ακούς για κανονισμούς, νομοθεσίες,
διατάξεις. Αν θέλετε πάρτε πρόχειρα που σας έρχεται στο μυαλό ένα κανονισμός
διαχείρισης της πολυκατοικίας που μένετε. Τι θα δείτε; ΄Η θα γίνεται
καταστρατήγηση από όλους ή κάποιους ή ο διαχειριστής να συμπεριφέρεται ως ο
έχων την εξουσία. Προσωπικά λοιπόν, αλλά φαντάζομαι και στον κάθε πολίτη αυτής
της χώρας, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται όταν ακούει για κανονισμούς και
νομοθεσίες είναι το παράθυρο και καταστρατήγηση τους. Και συνήθως από αυτούς
που εμφανίζονται ως συντάκτες αυτών των κανονισμών ή νόμων. Στην χώρα αυτήν
συνήθως κάνουμε κανονισμούς που όταν άπτονται των εργασιακών θεμάτων και
σχέσεων ή αφορούν την λειτουργία του κράτους υπηρεσιών, Ο.Τ.Α κλπ. Το κάνουμε
γιατί θέλουμε να θολώσουμε τα νερά ή για να χρησιμοποιήσουμε ως προπέτασμα
καπνού στην λειτουργία της οποιοδήποτε βαθμίδας στην υπηρεσία. Συνήθως
κρύβονται πράξεις ή κακοδιαχείριση και δεν αναφέρομαι πάντα σε οικονομικό
επίπεδο αλλά σε βασίζουσες θα μπορούσα να πω νοοτροπίες κάποιων που
χρησιμοποιούν την εξουσία τους ως μέσο για την ικανοποίηση κάποιων απωθημένων
ή κόμπλεξ. Οι αρμοδιότητες που τους δίνουν αυτοί οι κανονισμοί είναι κομμένοι και
ραμμένοι στα μέτρα κάποιων ακόμη και αν θα ήταν τόσο εξόφθαλμη η συγκέντρωση
αρμοδιοτήτων σε ένα ή δυο επίπεδα διοίκησης. Η αλήθεια όμως είναι πως αυτό δεν
είναι και απαραίτητο γιατί πάντα όπως προ είπα η καταστρατήγηση είναι το άλφα και
το ωμέγα αυτών των κανονισμών. Μια δημοτική επιχείρηση λοιπόν είναι
μικρογραφία μεγαλύτερου φορέα μεγαλύτερου μηχανισμού λόγου χάρη ενός
υπουργείου. Στην μια περίπτωση έχουμε τον υπουργό και τον γενικό γραμματέα και
στην άλλη περίπτωση έχουμε την δημοτική επιχείρηση έχουμε τον πρόεδρο και τον
διευθυντή. Η διαφορά στις δυο περιπτώσεις είναι η εξής στην μια περίπτωση όταν
αλλάζει ο υπουργός αλλάζει και ο γραμματέας του υπουργείου άρα υπάρχει μια
ταυτόχρονη αλλαγή στην διαδοχή διατηρώντας στην ουσία την διαδοχή και στην
βαθμίδα. Δεν μπορεί έτσι ένας γραμματέας να το παίξει έξυπνος σε κάποιο υπουργό ή
να ελλοχεύει ο κίνδυνος να πέσει ο υπουργός σε κάποια παγίδα που θα του έχουν
στήσει εκθέτοντας τον. Γιατί πολύ απλά και οι δυο έχουν την άγνοια της αρχής του
νέου ενώ και η ενημέρωση που γίνεται και η απόκτηση της γνώσης αυτού του
αντικειμένου γίνεται ταυτόχρονα. Στην άλλη περίπτωση έχουμε την αλλαγή μόνο
ενός μέρους της διοίκησης του διοικητικού συμβουλίου. Δεν προβλέπεται λοιπόν σε
κάποιο κανονισμό λειτουργίας η εκμετάλλευση της σχετικής άγνοιας του νέου
αντικειμένου των θεμάτων της διοίκησης το πρώτο διάστημα από κάποιους μόνιμους

που παραμένουν και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά όλα τα τερτίπια της υπηρεσίας που
γίνονται για χρόνια. Όλα αυτά περί κανονισμών είναι συνήθως στη θεωρία και η
πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Πολλές φορές στήνονται έτσι οι διαδικασίες
ώστε οι ασφαλιστικές δικλίδες που πιθανόν τίθενται σε αυτούς τους κανονισμούς να
μετατρέπονται σε κλειδιά για την ασφάλεια των ολίγων κρατούντων θέση υψηλά
ιστάμενοι στην διοικητική βαθμίδα. Για πείτε μου αυτά τα προβλέπουν οι περιβόητοι
κανονισμοί των υπηρεσιών; Μιλάω γενικά και των επιχειρήσεων; ξεκινάνε τους
εαυτούς τους όσοι νομίζουν πως ψηφίζοντας κάποιο κανονισμό η διοίκηση των
υπηρεσιών γίνεται πάντα και απόλυτα σύμφωνα με αυτό. Μακάρι να συνέβαινε γιατί
έτσι θα έβγαιναν από την μέση οι προσωπικές πολιτικές των διευθυντών ή άλλων
στην βαθμίδα ή στην επιχείρηση ή στην υπηρεσία οι οποίοι είναι εκτελεστικά όργανα
των διοικητικών συμβουλίων που αυτά είναι υπεύθυνα για να χαράσσουν την
πολιτική στην υπηρεσία. Κρίνοντας και από την εργασία μου στην Δ.Ο.Υ δυστυχώς
υπάρχει μια μοίρα όταν υπάρχει η μονιμότητα, είναι τα επακόλουθα αυτής.
Δημιουργούν σε κάποιους την εντύπωση και την πεποίθηση πως οι υπηρεσίες είναι
μαγαζιά τους όπου κληρονόμησαν από τον μπαμπά τους. Αυτές λοιπόν οι
λανθάνουσες συμπεριφορές δυστυχώς δεν αλλάζουν με κανένα κανονισμό. Όλα τα
χρόνια με όλους τους κανονισμούς με διάφορες διοικήσεις όσο παραμένουν ίδια
άτομα σε μία υπηρεσία δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Όσο λοιπόν δεν γίνεται από
τις διοικήσεις κάτι τόσο δυναμώνει η πεποίθηση σε κάποιους ότι είναι
αναντικατάστατοι και ρυθμιστές των πάντων. Ο ρόλος των διοικήσεων είναι να
προσθέσουν με την λειτουργία και τις αποφάσεις τους να μην δημιουργούν
ψευδαισθήσεις σε κάποιους για την μοναδικότητα τους. Ουδείς αναντικατάστατος οι
κανονισμοί πρέπει να έχουν στόχο την σωστή λειτουργία της επιχείρησης αλλά με
κύριο μοχλό τους εργαζόμενους που αυτοί μοχθούν. Και αντιμετωπίζοντας την
εκάστοτε διεύθυνση ως αναγκαίο κακό. Η ψυχή των υπηρεσιών είναι οι εργαζόμενοι.
Οι κατευθύνσεις πολιτικής είναι έργο του διοικητικού συμβουλίου, ομαδική δουλειά
πρέπει να γίνεται. Πάντα οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που πλήττονται από κανονισμούς
και αυτό γατί μόνο ψηφίζονται. Συνάδελφοι θα ψηφίσουμε ένα κανονισμό δεν έχει
σημασία ποιο θα μου επιτρέψετε να πω. Όποια διοίκηση και να τον έφερνε και η
προηγούμενη απλά για τον τύπο θα ήταν είναι βέβαιο ότι κάποιοι θα τον
καταστρατηγήσουν, κάποιοι θα συμπεριφερθούν απαράδεκτα στους υφισταμένους
τους γιατί είναι πολύ απλά βολεμένοι και πολύ καλά μάλιστα, πάντα μένουν στο
απυρόβλητο. Θέλω να πιστεύω πως στην ΚΕΠΑ αυτά που ανέφερα συμβαίνουν σε
μικρότερο βαθμό. Η ιδιαιτερότητα και αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί στον
συγκεκριμένο χώρο είναι πως μιλάμε για ένα χώρο πολιτισμού που πρέπει να πνέει
ένας διαφορετικός αέρας χαράς, δημιουργίας, φρέσκου αέρα πρέπει να είναι μακριά η
μιζέρια η μούχλα, οι προσωπικές διαφωνίες και οι αντιλήψεις ενός αποστειρωμένου
περιβάλλοντος όπου μπορούν να κινούνται σύμφωνα με τα ιδιότυπα κριτήρια των
διοικήσεων ή του εκάστοτε διευθυντή. Ελπίζω λοιπόν πως με αυτόν τον κανονισμό
ως ένα βαθμό διασφαλίζονται κάποια από αυτά και η επιχείρηση να λειτουργεί όπως
πρέπει να λειτουργεί. Σε κάποιες περιπτώσεις για να έχουμε σωστό αποτέλεσμα στην
λειτουργία μιας επιχείρησης, μιας υπηρεσίας και αν θέλετε απλά να μιλάμε για την
ουσία και όχι απλά τον τύπο και τι προβλέπεται από τον κώδικα και όλα αυτά τα
τυπικά θα πρέπει να μιλάμε για ανθρώπους που πρέπει να σέβονται σε αυτές τις
βαθμίδες την ανθρώπινη αξία, τις ανθρώπινες σχέσεις θα πρέπει να διαθέτεις
ανθρώπους με κανόνες και όχι απαραίτητα κανόνες για ανθρώπους. Κάποιοι λοιπόν
πρέπει να σέβονται τις σχέσεις τις ανθρώπινες, την ανθρώπινη αξία, το ψωμί που
τρώνε σε μερικές περιπτώσεις όπως λέει και ο λαός όπου είναι πολύ στριμωγμένος
αυτήν την περίοδο το παντεσπάνι.
Δήμαρχος: Κε πρόεδρε, άκουσα με πολύ προσοχή και τον κ. Σκουμπόπουλο
και τον κ. Κάκαρη. Θα περιμένω, αφού αναβληθεί το θέμα, εναγωνίως τις
παρατηρήσεις διότι την άλλη φορά ανεβλήθη και είχα πει στον κ. Σκουμπόπουλο

καλά θα κάνει να μελετήσει να μας φέρει πολύ συγκεκριμένες παρατηρήσεις να
δούμε τι πρέπει να αλλαχτεί. Διότι ο κανονισμός πρέπει να περάσει, είμαστε
υποχρεωμένοι. Προτείνω λοιπόν να αναβληθεί το θέμα και περιμένουμε τις
παρατηρήσεις όλων όσοι θέλουν να τις καταθέσουν γιατί υπεύθυνοι άνθρωποι
είμαστε και πρέπει να τον ψηφίσουμε. Να φέρουνε λοιπόν τις παρατηρήσεις τους για
να δούμε σε ποια ακριβώς α σημεία διαφωνούμε να βρούμε την χρυσή τομή αν
θέλουμε να λειτουργήσουμε σαν σώμα.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση της κας Δημάρχου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 13 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Κ. Συμεωνίδης, Μ.
Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 4 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς.
Λευκή ψήφο έδωσε ο σύμβουλος Ι. Ακριβόπουλος.
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την εισήγηση και πρόταση της Δημάρχου.
2.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Αναβάλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 18ου θέματος «Έγκριση ή
μη αποφάσεων Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.Α. για έγκριση Κανονισμών, του άρθρου 257 του Ν.
3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)».

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 338 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Κ.
Μ.
Γ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

Σ.
Ι.
Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Καπετανίδης
Κρομμύδας

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 30/6/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Σ.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

