ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ.19/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 463/2009
Περίληψη
Έγκριση υποβολής αιτήματος προς την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας
για
παραχώρηση
αγροτεμαχίου
του
αγροκτήματος Ασωμάτων στον Δήμο Βέροιας.
Σήμερα 31 Αυγούστου 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 27-8-2009 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 22 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
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Γ.
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Γ.

Aπόντες
Συμεωνίδης
Κάκαρης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε ο κ. Ε.
Σοφιανίδης και αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 458/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Β. Γιαννουλάκης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 459/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Β. Γιαννουλάκης, Μ. Σακαλής.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 460/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ε. Γουναράς.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 461/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.
Τσιαμήτρος.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 462/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος
και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 463/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.
Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 467/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.
Τσιαμήτρος, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 468/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου.
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 482/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.
Δελαβερίδης.
11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 496/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ε.
Σοφιανίδης.
12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 510/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.
Μιχαηλίδης, Μ. Τρανίδης.
13) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 513/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 21-7-2009 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:
Μετά την διαμόρφωση της εισόδου της πόλης από την Εγνατία οδό και την
κατασκευή παρακαμπήριας οδού έναντι αυτής, για την είσοδο του Διοικητηρίου, ο
χώρος στάθμευσης που διέθετε ο Δήμος Βέροιας για το στόλο τον κάθε είδους
οχημάτων που έχει, διασπάστηκε και δεν μπορεί να λειτουργήσει με συνθήκες
ασφάλειας, τόσο σε ότι αφορά στην φύλαξη, όσο και στην σύνδεση με το
παρακείμενο οδικό δίκτυο.
Εξ αιτίας των προαναφερόμενων υπάρχει άμεση ανάγκη μεταφοράς του σε
ανάλογη του στόλου έκταση, ώστε να λυθεί το πρόβλημα.
Το εμφανιζόμενο στα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα τμήμα του αριθ.
176 τεμαχίου του Αγροκτήματος Ασωμάτων, χρησιμοποιούνταν μέχρι πρόσφατα από
την τεχνική εταιρία «ΑΚΤΩΡ», για την στέγαση του εργοταξίου της. Η εταιρία ήδη
απομακρύνει τις εγκαταστάσεις της και εγκαταλείπει την έκταση. Στον χώρο υπάρχει
στοιχειώδης υποδομή οδικού δικτύου και δικτύων κοινής ωφέλειας.
Από έρευνα των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας προέκυψε ότι το
τμήμα αυτό συνολικής έκτασης 18.957,50 τ.μ., είναι δυνατό να καλύψει άμεσα τις
ανάγκες μεταστέγασης του υφιστάμενου χώρου στάθμευσης του Δήμου και έχει την
δυνατότητα να καλύψει και τις ανάλογες μελλοντικά να δημιουργηθούν.
Ο Δήμος Βέροιας με την από 4-12-2008 αίτησή του ζήτησε την παραχώρηση
της εν λόγω έκτασης από την αρμόδια Δ/νση της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας –Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης, Γραφείο Πολιτικής Γης.
Με το αριθ. 5803/30-6-2009 έγγραφό της η πιο πάνω Δ/νση ενημέρωσε τον
δήμο Βέροιας ότι για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης απαραίτητη
είναι και η λήψη ανάλογης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα
αιτείται την παραχώρηση του εν λόγω αγροτεμαχίου και θα αναγράφεται και ο
σκοπός της παραχώρησης.
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω παρακαλείται το Δημοτικό συμβούλιο να
αποφασίσει για το αίτημα της παραχώρησης μέρους του αριθ. 176 τεμαχίου του
αγροκτήματος Ασωμάτων συνολικής έκτασης 18.957,50 τ.μ. προκειμένου να καλύψει
άμεσα τις ανάγκες μεταστέγασης του υφιστάμενου χώρου στάθμευσης του Δήμου και
πιθανόν και τις μετέπειτα αντίστοιχα να δημιουργηθούν τέτοιες.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Υπάρχει το αριθ. 176 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Ασωμάτων έκτασης
18.957τ.μ.. Όταν το είχε η ΑΚΤΩΡ ο Δήμος εισέπραττε ενοίκιο και επί των ημερών
του κ. Χασιώτη και επί των ημερών σας κε Σκουμπόπουλε. Διαπιστώσαμε ότι το
συγκεκριμένο αγροτεμάχιο ανήκει στην Περιφέρεια, έτσι αποφασίσαμε να το
ζητήσουμε και να ανήκει πλέον στο Δήμο της Βέροιας. Με αίτησή μας, που
κατατέθηκε τον 12ο μήνα του 2008, ζητήσαμε την παραχώρηση στον Δήμο του
συγκεκριμένου αγροτεμαχίου. Στις 30/6/09 με έγγραφό της η αρμόδια διεύθυνση της
Περιφέρειας μας ενημέρωσε ότι θα πρέπει να υπάρχει και η απόφαση του Δ.Σ., για
αυτό λοιπόν έρχεται το θέμα εδώ. Αν κάποιος διαφωνεί να διεκδικήσουμε από την
Περιφέρεια το αγροτεμάχιο αυτό, μπορεί να είναι αρνητικός.
Σκουμπόπουλος: Το κομμάτι αυτό δεν ανήκει στην Περιφέρεια αλλά ανήκει
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πριν το ζητήσει με έγγραφο ο Δήμος, ζήτησε
την γνώμη του Τ.Σ. των Ασωμάτων; Γιατί αυτό ανήκει στα διοικητικά όρια
αγροκτήματος Ασωμάτων. Επίσης μας λέει μισή εισήγηση η κα Δήμαρχος. Η
Περιφέρεια προκειμένου να το παραχωρήσει ζητάει για ποιο σκοπό το θέλουμε, και
σεις απαντήσατε ότι το θέλετε για γκαράζ του Δήμου. Εγκαταλείφθηκε η μελέτη που
έχουμε κάνει για την παραχώρηση του στρατοπέδου; Γιατί λέγαμε ότι το γκαράζ του
Δήμου θα το πάμε εκεί κάτω. Τι έγινε; Άλλαξε και θέλετε να το πάτε στα Ασώματα;
Κρομμύδας: Επιτέλους η κα Δήμαρχος λίγο πρέπει να σοβαρευτεί. Δεν πρέπει
να ερωτηθεί το Τ.Σ. Ασωμάτων για τέτοια σοβαρά θέματα;
Ζαχαρίας Τσιώμος (Τοπικός σύμβουλος Ασωμάτων): Γνωρίζετε πού είναι
αυτό αγροτεμάχιο και ποιος έβαλε τα λεφτά;

Δήμαρχος: Το αγροτεμάχιο είναι πάρα πολύ γνωστό, ήτανε η ΑΚΤΩΡ εκεί
εγκατεστημένη, είχε μέχρι και φυτώριο. Διαφωνεί κανείς να το έχει ο Δήμος αυτό το
αγροτεμάχιο; Αυτό είναι το θέμα. Εάν το Τοπικό Διαμέρισμα διαφωνεί να ζητηθεί η
παραχώρηση, αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ διαφωνώ με την άποψη του Τ.Δ. εάν δεν
θέλει την παραχώρηση και θέλει το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο να μην είναι στην
δικαιοδοσία του αλλά να είναι στην δικαιοδοσία της Περιφέρειας ή της Νομαρχίας
κλπ. Υποτίθεται ότι ο Δήμος τα χρήματα που έπαιρνε από εκεί τα χρησιμοποιούσε για
τις ανάγκες του σχολείου.
Πρόεδρος: Επισημαίνω ότι είναι συγκεκριμένο το θέμα Εμείς συζητάμε για
την έγκριση του αιτήματός μας, δηλ. να το πάρει ο Δήμος μας, το πώς θα το
χρησιμοποιήσει είναι άλλο θέμα.
Σκουμπόπουλος: Δεν είναι γνωστό ότι οι πρώην Κοινότητες όλης της χώρας
είχαν δημοτικά σχολεία; Αυτά τα σχολεία είχαν τους σχολικούς κλήρους, αυτοί οι
σχολικοί κλήροι νοικιαζόταν από τα σχολεία και γινόταν οι συντηρήσεις των
σχολείων. Στη συνείδηση των κατοίκων του Τ.Δ. Ασωμάτων είναι ότι αυτό το
ακίνητο είναι ο σχολικός κλήρος. Όλα τα δημοτικά σχολεία στα χωριά έχουν
σχολικούς κλήρους για τυπικούς λόγους. Η πρώην Κοινότητα Αγ. Βαρβάρας, ίσως
από παράλειψη, δεν φρόντισε να τακτοποιήσει και γραφειοκρατικά την κατοχύρωση
του σχολικού κλήρου. Αποκαλύφθηκε τώρα, ύστερα από 50 χρόνια γιατί τότε
δόθηκαν οι κλήροι στα σχολεία, ότι αυτό το ακίνητο δεν είναι καταγεγραμμένο ως
σχολικός κλήρος του σχολείου των Ασωμάτων. Δικαιολογημένα οι κάτοικοι των
Ασωμάτων αγωνιούν και λεν ναι να έρθει το ακίνητο στο Δήμο αλλά με την ένδειξη
σχολικός κλήρος. Οι νόμοι αλλάζουν, σήμερα τα σχολεία είναι στην Τ.Α., αύριο
μπορεί να πάνε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή να πάνε κατευθείαν στο
Υπουργείο Παιδείας. Δεν είναι άδικο να μην έχει το δημοτικό σχολείο των
Ασωμάτων τον σχολικό του κλήρο; Εδώ είναι η διαφωνία μας, αλλά και επί της
ουσίας διαφωνώ για το γκαράζ εκεί. Είναι δυνατόν να θέλετε να πάτε το γκαράζ του
Δήμου 7χιλ. έξω από την πόλη, όταν στα πόδια μας με λίγη συντήρηση έχουμε
έτοιμες εγκαταστάσεις; Στη μελέτη αξιοποίησης των στρατοπέδων αυτό θέλαμε για
γκαράζ μέσα στην πόλη. Ποιος θα το φυλάξει σε κείνο το απόμερο μέρος το γκαράζ;
3 φύλακες θα βάλουμε; Εδώ και μας κάνανε κλοπές και ζημιές, εκεί ξέρετε τι θα
γίνει; Πόσα χιλιόμετρα θα πηγαίνουν και θα έρχονται τα αυτοκίνητα του Δήμου;
Αυτή είναι η ένστασή μας και η διαφωνία μας. Ναι, να το ζητήσουμε να έρθει το
ακίνητο στο Δήμο αλλά με την ένδειξη ως σχολικός κλήρος του σχολείου των
Ασωμάτων και όχι ως γκαράζ. Διαφωνώ κάθετα να γίνει το γκαράζ του Δήμου εκεί.
Κρομμύδας: Να φωτίσει ο θεός την κα Δήμαρχο και να δει το θέμα πάρα
πολύ σοβαρά. Το 1935, όταν έγινε η διανομή, 24 κληρούχοι που ήταν τότε πήραν τη
νομή και σήμερα είμαστε στα δικαστήρια. Έχουμε δικηγόρο εδώ και 10-15 χρόνια,
που πληρώνουμε για να παρθούμε και την χρήση. Αν αυτό η κα Δήμαρχος δεν το δει
ζεστά θα έχουμε ιστορίες με δικαστήρια και θα μπλέξουμε όλοι μας. Δεν μπορεί
σήμερα να μιλάει για ανάπτυξη και να έρχεται και να κάνει το γκαράζ εκεί, σήμερα
που είναι το πανεπιστήμιο εκεί και πήρανε αξία τα κτήματα. Θα κάνουμε μικρό
ΧΥΤΑ εκεί; Με πανεπιστήμια εκεί θα γίνει ΧΥΤΑ; Σήμερα είχαμε τον πρόεδρο της
ΑΚΤΩΡ εδώ, τόσα χρόνια φωνάζανε οι κάτοικοι των Ασωμάτων για σκόνες κλπ. Δεν
υπάρχει άλλο μέρος να πάει το γκαράζ; Ελάτε να σας δείξω 15 σημεία. Σήμερα
ενώνονται τα Ασώματα με την Αγ. Βαρβάρα. Ήδη κτίστηκαν σπίτια. Θα είναι
έγκλημα.
Διαμαντής: Επειδή αφορά και το Τ.Δ. Αγ. Βαρβάρας, άσχετα αν δεν μας
πέφτει λόγος να ψηφίσουμε πάνω στο θέμα, προτείνω, επειδή έκανα μία συζήτηση με
τους κατοίκους και οι κάτοικοι της Αγ. Βαρβάρας είναι αντίθετοι ως προς το να έρθει
το μηχανοστάσιο στο συγκεκριμένο οικόπεδο, γιατί ήδη άρχισαν να γίνονται
οικόπεδα. να το διεκδικήσουμε το συγκεκριμένο οικόπεδο αλλά προς όφελος του
σχολείου των Ασωμάτων. Ο κ. Σκουμπόπουλος βλέπω ότι είναι ευαίσθητος για το
συγκεκριμένο οικόπεδο. Γιατί δεν δείξατε την ίδια ευαισθησία παραχωρώντας το δικό
μας οικόπεδο που ήταν του Πολιτιστικού Συλλόγου και το δώσατε στον οικολόγο που
έκανε τα κοτέτσια του εκεί και τώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε;

Δελαβερίδης: Ήθελα να κάνω μία πρόταση που είναι η εξής: να ζητήσουμε να
παραχωρηθεί το αγροτεμάχιο στον Δήμο χωρίς να καθορίσουμε τη χρήση θα πάρει. Η
χρήση θα καθορισθεί με άλλη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Δήμαρχος: Αυτό πρότεινα και το θέμα τίθεται σαφέστατα, όπως το είπα από
την αρχή. Η Περιφέρεια θέλει μία απόφαση δημοτικού συμβουλίου που να
αναγράφεται και ο σκοπός και προτείνω να βάλουμε ένα σκοπό για να μπορέσουμε
να πάρουμε το οικόπεδο. Κάποιοι προτρέχουν και έχουν έτοιμο το ζωνάρι λυμένο.
Από κει πέρα να καθήσουμε να συζητήσουμε, να πάμε και στο Τ.Δ. να μιλήσουμε
εφόσον μας ανοίξουν την πόρτα της πρώην Κοινότητας. Να έρθουμε εδώ να
συζητήσουμε να δούμε τι θα γίνει, αλλά όχι να αφήσουμε ένα αγροτεμάχιο εφόσον
μπορούμε να το πάρουμε.
Σκουμπόπουλος: Το έγγραφο της Περιφέρειας είναι σαφέστατο, η νομοθεσία
είναι συγκεκριμένη, ζητάει για την παραχώρηση ακινήτων από το δημόσιο στους
Δήμους, να λένε και το σκοπό για τον οποίο το θέλουνε. Ο σκοπός για τον οποίο το
θέλουμε είναι να είναι στο Δήμο για σχολικό κλήρο, εκμετάλλευση από το σχολείο.
Για οποιοδήποτε άλλο σκοπό το Τ.Δ. Ασωμάτων θα αισθάνεται ότι αδικείται. Κε
Διαμάντη μας κάνανε δύο σύλλογοι μία αίτηση στο Δήμο. Την αίτηση αυτή την
παραπέμψαμε στο Τ.Σ. εμείς συνεργαζόμασταν με τα Τ.Σ. και εσείς ψάξτε τη
συνεργασία που έχετε με την προϊσταμένη σας. Εμείς τότε ρωτήσαμε το Τ.Σ. και
δόθηκε και αξιοποιήθηκε μία χαρά, εσείς μπορεί να τα βλέπετε κοτέτσια, εμείς όμως
δεν τα βλέπουμε κοτέτσια. Εμείς συνεργαστήκαμε με το Τ.Σ. της Αγ. Βαρβάρας,
εσείς συνεργάζεστε;
Κρομμύδας: Επιμένω να αναβληθεί το θέμα. Ας έρθει η κα Δήμαρχος στο
Τ.Δ. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Να το συζητήσουμε γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα, να
μην μπλέξουμε τους κατοίκους του χωριού και αρχίσουν ενστάσεις, δικηγόρους κλπ.
Το διεκδικούν οι κληρούχοι. Είναι κρίμα, υπάρχουν χώροι αν θέλετε να κάνετε
γκαράζ στα Ασώματα, όχι εκεί δεν θα γίνει κρανίου τόπος εκεί. Είναι έγκλημα.
Δήμαρχος: Δεν δέχομαι την αναβολή του θέματος, διότι δεν θα αφήσουμε να
χαθεί το οικόπεδο. Είναι γνωστό ότι όλα τα σχολεία τα συντηρεί ο Δήμος. Όλα τα
χρήματα για τις συντηρήσεις των σχολείων, του περιβάλλοντος χώρου και οτιδήποτε
άλλο χρειάζεται, είναι γνωστό ότι αυτά τα κάνει ο Δήμος. Αν δεν θέλετε να χαθεί το
οικόπεδο, η απόφαση πρέπει να παρθεί σήμερα. Θα είστε υπόλογοι και απέναντι στο
χωριό σας γιατί κανείς κληρούχος δεν θα μπορεί να πάρει τίποτε. Αυτή η απόφαση
είναι που θα λάβει υπόψη της η Περιφέρεια για να δώσει το οικόπεδο στον Δήμο,
στον οποίο Δήμο ανήκουν και τα Ασώματα. Μετά θα κάνουμε το οικόπεδο ό,τι
θέλουμε. Για όνομα του θεού! Η προθεσμία είναι μέχρι τις 31 του μηνός.
Συμφωνείτε, διαφορετικά να το αφήσουμε να το ψάχνετε 25 χρόνια. Έχουμε κάνει
όλη τη διαδικασία για να περάσει στο Δήμο το οικόπεδο.
Κρομμύδας: Η κα Δήμαρχος δεν γνωρίζει. Από αυτό το έσοδα αυτού του
χωραφιού έγινε το Κοινοτικό Κατάστημα. Εάν σήμερα το πάει στο Δήμο Βέροιας,
όπως είπε και ο κ Σκουμπόπουλος, δεν θα υπάρχει τίποτε σε μας.
Δήμαρχος: Εσείς κε Κρομμύδα δεν είστε Δήμος Βέροιας;
Κρομμύδας: Θα σας άρεσε να ήσασταν εσείς στα Ασώματα και να βλέπετε
από πάνω αυτό το πράγμα που θέλετε να κάνετε; Ελάτε αύριο το πρωί να σας δείξω
πεντακόσιους χώρους στα Ασώματα να κάνετε και γκαράζ και ό,τι θέλετε.
Τσιώμος : Θα κάνετε την περιοχή σκουπιδότοπο και δύο χωριά θα υποφέρουν.
Δύο χωριά που έχουν σήμερα πρόοδο θα τα διαλύσετε. Πάτε να κάνετε σκουπιδότοπο
ένα χωριό.
Δήμαρχος: Εάν κάνουμε εργατικές κατοικίες συμφωνείτε;
Τσιώμος: Βεβαίως.
Δήμαρχος: Ωραία εργατικές κατοικίες θα γίνουν.
Σκουμπόπουλος:Εμείς θέλουμε να υποβάλλουμε το αίτημα να μας
παραχωρηθεί η έκταση για σχολικό κτίριο στο Τ.Δ. Ασωμάτων.
Δήμαρχος: Ως σχολικός κλήρος χρησιμοποιούμενος για τον διαχειριστή των
σχολικών κλήρων.

Παυλίδης: Διαδικαστικά να ρωτήσω κάτι. Επειδή εδώ ακούστηκαν διάφορα
και επειδή ειπώθηκε ένα ερώτημα γιατί να γίνει εκεί το γκαράζ του Δήμου, θα ήθελα
να μας πει ο αντιδήμαρχος αν υπάρχει άλλος χώρος που μπορεί να γίνει γκαράζ.
Πρόεδρος: Οι προτάσεις είναι μία ή δύο;
Σκουμπόπουλος: Δύο είναι.
Πρόεδρος: Παντρεύεται η μία πρόταση με την άλλη για να είναι μία ομόφωνη
άποψη. Η πρόταση είναι: Θα παραχωρηθεί το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο ως
σχολικός κλήρος για τις ανάγκες ………...
Δήμαρχος: Δεν συμφωνώ. Και το σχολείο και το Κοινοτικό Κατάστημα των
Ασωμάτων το συντηρεί ο Δήμος, και όλα ό Δήμος τα συντηρεί. Οι εποχές έχουν
αλλάξει. Γιατί πρέπει να μένουμε πάλι εκεί πίσω; Προτείνω να ζητηθεί η
παραχώρηση για τις ανάγκες των Δημοτικών Υπηρεσιών.
Σκουμπόπουλος: Προτείνω την υποβολή αιτήματος για παραχώρηση της
έκτασης ως σχολικό κλήρο του Δημοτικού Σχολείου Ασωμάτων.
Δήμαρχος: Προτείνω την υποβολή αιτήματος για παραχώρηση της έκτασης με
σκοπό την κάλυψη αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Χ. Σκουμπόπουλου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 6 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Ε. Σοφιανίδης, Μ. Σακαλής,
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισε και ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου
Ασωμάτων Σ. Κρομμύδας.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση της Δημάρχου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 12 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π. Τσαπαρόπουλος, Σ.
Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Μ.
Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου.
Λευκή ψήφο έδωσε ο σύμβουλος Τ. Χατζηαθανασίου.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 21-7-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
2.- Το αριθ. 5803/30-6-2009 έγγραφο του Γραφείου Πολιτικής Γης της Δ/νσης
Γεωργικής Ανάπτυξης Π.Κ.Μ.
3.- Τις απόψεις και προτάσεις της Δημάρχου και του δημ. συμβούλου Χ.
Σκουμπόπουλου.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.- Τις διατάξεις του άρθρων 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) καθώς και αυτές του
άρθρου 6 του Ν. 994/79.
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος προς το Γραφείο Πολιτικής Γης της
Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την
παραχώρηση κατά πλήρη κυριότητα στον Δήμο Βέροιας τμήματος του αριθ. 176νγ
αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Ασωμάτων (Σ.Δ. 1955) Νομού Ημαθίας, συνολικής
έκτασης 18.957,50τ.μ., προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 463 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Ν.
Μ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Τρανίδης

Σ.
Σ.
Β.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Κρομμύδας
Ρήσσου

Χ.
Χ.
Β.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 8/9/2009
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

