ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 26/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 665/2009
Περίληψη
Μη γενίκευση συζήτησης επί επερωτήσεως του δημοτικού
συμβούλου κ. Χ. Σκουμπόπουλου.
Σήμερα 16 Νοεμβρίου 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 12-11-2009 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 24 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Γ. Ορφανίδης

Τ.
Γ.
Ι.

Aπόντες
Χατζηαθανασίου
Κάκαρης
Καλαϊτζίδης

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

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξη συζήτηση προσήλθαν
οι κ.κ. Ε. Σοφιανίδης, Γ. Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Γ. Ορφανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 666/2009 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Σ. Παναγιωτίδης, Γ. Ορφανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 667/2009 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Γ. Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 6670/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Ν. Μωυσιάδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Β.
Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 672/2009 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Α. Δελαβερίδης, Ν. Τσιαμήτριος, Β. Γιαννουλάκης,
Ε. Γουναράς, Γ. Ορφανίδης.
7) Κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Β. Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς, Γ.
Ορφανίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 674/2009 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς, Γ. Ορφανίδης και αποχώρησαν οι
κ.κ. Π. Τσαπαρόπουλος, Γ. Μιχαηλίδης, Ν. Μωυσιάδης, Κ. Συμεωνίδης,
Ε. Σοφιανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 5-11-2009 επερώτηση του δημοτικού
συμβούλου Χρήστου Σκουμπόπουλου, που έχει ως εξής:
Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 26 Οκτωβρίου 2009 σας
ερώτησα αν αληθεύουν οι πληροφορίες μου ότι τοποθετήσατε σε δημοτικά κτίρια
κάμερες «ασφαλείας».
Επίσης, σας ερώτησα με απόφαση ποιού οργάνου διοίκησης του Δήμου
τοποθετήθηκαν οι κάμερες, με βάση ποια μελέτη, πόσο κόστισε το έργο και ποιος
εργολάβος εκτέλεσε το έργο.
Επειδή δεν πήρα απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 14 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,
ΣΑΣ ΕΠΕΡΩΤΩ
1)Γιατί, κυρία Δήμαρχε, ένα τόσο σοβαρό θέμα, που άπτεται της
παραβίασης προσωπικών δεδομένων των πολιτών δεν το φέρατε για συζήτηση στο
Δημοτικό Συμβούλιο;
2)Γιατί συστηματικά και κατ΄εξακολούθηση αγνοείτε το κυρίαρχο όργανο
του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο;
3)Γνωρίζετε, ναι ή όχι, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει κι εσείς
εκτελείτε τις αποφάσεις του;
4)Γιατί συστηματικά και κατ΄εξακολούθηση παραβιάζετε τον Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων και τη νομοθεσία περί εκτελέσεως έργων των Δήμων;
5)Γιατί χωρίς να υπάρχει γραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό και στο
Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου εκτελέσατε το έργο;
6)Ποιος τελικά επεξεργάζεται τα στοιχεία καταγραφής των καμερών;
7)Γνωρίζετε ότι η ενέργειά σας αυτή προσβάλλει τα συνταγματικά
δικαιώματα των πολιτών;
8)Ξεχνάτε ότι στην πλατεία Δημαρχείου, όπου «εποπτεύουν» οι κάμερές
σας, γίνονται παντός είδους εκδηλώσεις, κοινωνικές, πολιτιστικές, και κυρίως
πολιτικές; Μήπως απώτερος στόχος σας είναι να ελέγχετε, διά της καταγραφής και
επεξεργασίας, όλες αυτές τις δραστηριότητες και τις κινήσεις μεμονομένων πολιτών,
κοινωνικών φορέων, αλλά και πολιτικών κομμάτων;
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Σκουμπόπουλος: Κε πρόεδρε, κες και κοι συνάδελφοι, στη συνεδρίαση της
ης
26 Οκτωβρίου, ρώτησα την κα Δήμαρχο αν αληθεύουν οι πληροφορίες που είχα, ότι
τοποθετήθηκαν κάμερες ασφαλείας στις εισόδους των κτηρίων του δήμου. Επίσης
είχα ρωτήσει την κα Δήμαρχο τότε ποιο όργανο αποφάσισε την τοποθέτηση αυτών
των καμερών, ποιος μελετητής έκανε τη μελέτη, πόσο κόστισε το έργο, αν υπήρχε
γραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό και ποιος εργολάβος εκτέλεσε το έργο.
Επειδή σε εκείνη τη συνεδρίαση, η κα Δήμαρχος δεν απάντησε σε κανένα απ’ τα
ερωτήματα παρά μόνο συνέδεσε την ερώτηση μου αυτή με την προσπάθεια που έγινε,
δεν ξέρω αν έγινε, στο δημαρχείο να γίνει διάρρηξη σε κάποια γραφεία, από
κάποιους, σε προγενέστερη ημερομηνία, είχα ως απάντηση ότι όντως έγινε αυτή η
προσπάθεια διάρρηξης των γραφείων των αντιδημάρχων και δεν απάντησε σε κανένα
από τα άλλα ερωτήματα. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού εργασιών του
Δ.Σ, αναγκάστηκα να επερωτήσω την κα Δήμαρχο, γιατί η τοποθέτηση καμερών
ασφαλείας σε δημόσια δημοτικά κτίρια, πρέπει να αποφασίζετε από το αρμόδιο

όργανο και αυτό το όργανο είναι το Δ.Σ και κανένα άλλο. Η κα Δήμαρχος
συστηματικά και κατ’ εξακολούθηση, όπως μου δόθηκε η ευκαιρία και άλλη φορά να
πω στο Δ.Σ, δε σέβεται το κυρίαρχο όργανο και δεν φέρνει θέματα σοβαρά όπως είναι
αυτό που άπτεται των προσωπικών δεδομένων των πολιτών και που έπρεπε να το
φέρει ως θέμα στο Δ.Σ και πήρε την απόφαση, προφανώς, μόνη της. Συστηματικά και
κατ’ εξακολούθηση, απορρίπτονται αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του δήμου και
του Δ.Σ και της δημαρχιακής επιτροπής, από την περιφέρεια και γνωρίζετε γιατί,
γιατί δεν εφαρμόζονται, ο κώδικας και η κείμενη νομοθεσία, περί εκτελέσεως
δημοτικών έργων. Βέβαια η κα Δήμαρχος είναι της άποψης ότι την ενδιαφέρει η
ουσία και όχι ο τύπος, δεν την ενδιαφέρει τι λέει ο κώδικας και οι νόμοι, αρκεί αυτή,
αν έχει βάλει στο μυαλό της, θα πρέπει να το υλοποιήσει και δεν λογαριάζει κανέναν.
Φυσικά, απορρίπτονται οι αποφάσεις μετά και ψάχνει να βρει εξιλαστήρια θύματα,
ψάχνει να βρει ανθρώπους που βάζουν εμπόδια στο έργο της, πράγματα που έχουμε
ακούσει πολλές φορές εδώ. Την επερωτώ λοιπόν, πέρα από το ουσιαστικό θέμα, το
κυρίαρχο, που είναι η τοποθέτηση των καμερών, μόνο και μόνο, για αυτό το πράγμα,
όποιος και αν το άκουσε στην πόλη, ανατρίχιασε. Μας παρακολουθούνε, το
Δημαρχείο; Στο κεντρικό κτίριο διοίκησης του Δήμου και κατά της είσοδο μας και
κατά την έξοδό μας και δεν το συζητήσατε αυτό το θέμα στο Δ.Σ; καταγράφεται η
πλατεία του δημαρχείου, που εκεί γίνονται διάφορες κοινωνικές, πολιτιστικές και
πολιτικές, εκδηλώσεις; Ποιος διαχειρίζεται αυτό το σύστημα παρακολούθησης, των
καμερών; Ποιος τα διαχειρίζεται αυτά τα στοιχεία; Είναι δυνατόν να έρχονται οι
πολίτες, οι δημότες, στο δημαρχείο και να φοβούνται να μπούνε μέσα; Να μη ξέρουν
ποιος τους καταγράφει, γιατί τους καταγράφει; Δηλαδή θεωρούνται όλοι, απριόρι,
ύποπτοι; Τι σκοπό είχε; Γιατί η κα δήμαρχος δεν προστάτεψε πρώτα τον εαυτό της
και μετά οποιονδήποτε άλλο εμπλέχτηκε στην ιστορία τοποθέτησης των καμερών;
Είτε υπηρεσιακό όργανο είχε συμμετοχή είτε όργανο της διοίκησης. Νομίζω ότι, πέρα
από τις παράνομες ενέργειες, που έκανε η κα δήμαρχος και είπα γιατί είναι
παράνομες, αφού δεν είχανε στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό,
γραμμένο κονδύλιο για την τοποθέτηση, για την εκτέλεση ενός τέτοιου έργου, δεν
έπρεπε να το αποφασίσει. Έπρεπε να φέρει, θέμα τροποποίησης του προϋπολογισμού,
να γράψει πίστωση κονδυλίου στον προϋπολογισμό, να ενημερώσει το σώμα και αν
αποφάσιζε το Δ.Σ την τοποθέτηση καμερών, όχι μόνο σε αυτό το κτίριο αλλά και σε
όλα τα άλλα τα κτίρια γιατί δεν πιστεύω ότι μόνο αυτό το κτίριο πρέπει να
προστατεύεται από τους διαρρήκτες αλλά και τα άλλα δημοτικά κτίρια, ίσως με τον
διάλογο, εδώ, να αποφασίζαμε κάτι διαφορετικό, να βρίσκαμε άλλο τρόπο
παρακολούθησης ή φύλαξης των δημοτικών κτιρίων και της περιουσίας γενικά του
δήμου. Νομίζω ότι πρέπει άμεσα να απομακρυνθούν οι κάμερες από το δημαρχείο,
γιατί αν δεν απομακρυνθούν, δεν θα το αφήσουμε έτσι αυτό το θέμα, θα
προχωρήσουμε και σε άλλα όργανα, διοικητικής φύσεως και όχι ποινικής που
συνήθιζε στο παρελθόν η κα δήμαρχος να καταφεύγει. Η δική μας πάγια θέση, το
είπα και άλλες φορές, είναι ότι οι αιρετοί δεν πρέπει να διώκονται και να
καταδιώκονται για τις ενέργειές τους εκτός εάν αυτές, αποδεδειγμένα, βλάπτουν,
ζημιώνουν το συμφέρων των δημοτών, το συμφέρον του δήμου. Δεν θέλω να πω
περισσότερα, νομίζω ότι η α δήμαρχος πρέπει να αναγνωρίσει το μεγάλο λάθος που
έκανε. Άλλη μια φορά δεν σεβάστηκε το Δ.Σ, που εκτέλεσε ένα έργο παράνομα, τη δε
δαπάνη αυτή, να την χρεωθεί η ίδια.
Δήμαρχος: Ευχαριστώ για την επερώτηση κε Σκουμπόπουλε. Όπως πολύ
καλά γνωρίζετε, τον Σεπτέμβριο του 2008 είχαμε διάρρηξη στο κτίριο που βρίσκεται
απέναντι όπου οι διαρρήκτες έσπασαν την πόρτα και ανακάτωσαν όλα τα γραφεία,
εκεί όπου βρίσκεται το δημοτολόγιο, το γραφείο αλλοδαπών και ήταν τότε και η

δημοτική αστυνομία. Αυτό είναι το ένα περιστατικό, εκεί ελήφθησαν αμέσως μέτρα,
καθ’ υπόδειξη της αστυνομίας βεβαίως, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να
διαφυλάξουμε τα δημοτικά κτίρια. Στις 26 προς 27 Σεπτεμβρίου αυτού του έτους
έγινε διάρρηξη, προφανώς από την πόρτα, όπως μας είπε η αστυνομία, που βρίσκεται
κάτω από τις σκάλες από την πλευρά που βλέπει στην Πλατεία Δημαρχείου και η
οποία είναι πολύ εύκολα προσβάσιμη στο σημείο που βρίσκεται και όπως είναι
κατασκευασμένη. Επίσης, το αμέσως προηγούμενο διάστημα η ασφάλεια με
ειδοποίησε δυο φορές βράδυ, για παράθυρα τα οποία ήταν παραβιασμένα, από την
πλευρά του πάρκιν. Είχαμε δηλαδή συνολικά 4-5 περιστατικά. Σχετικά λοιπόν με την
επερώτησή σας, οφείλω να σας απαντήσω, επειδή δεν παίζουμε και με ενδιαφέρουν
τα σοβαρά αυτά ζητήματα, διότι δεν μπορεί ο καθένας να ανοίγει πόρτα και να
μπαίνει μέσα στο δημαρχείο, τις ώρες που δεν υπάρχει κάποιος μέσα, θα σας
απαντήσω λοιπόν με τον τύπο που σας αρέσει και με την ουσία. Ο νόμος 2472/1997
που αναφέρεται στην προστασία του ατόμου απ’ την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, μετά τις τροποποιήσεις που είχε, από το νόμο 3471/2006 και
3625/2007, όπως υπογραμμίζεται στην εισηγητική έκθεσή του, θεσπίστηκε σε
εκπλήρωση υποχρέωσης του κοινού νομοθέτη, η οποία υποχρέωση απορρέει από τις
διατάξεις του άρθρου 9 αλλά και των άρθρων 2 παράγραφος 1 και 5 παράγραφος 1
και 19 του συντάγματος, οι οποίες ανάγουν την προστασία της αξίας του ανθρώπου
σε πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας, προστατεύουν την ελεύθερη ανάπτυξης της
προσωπικότητάς του και διασφαλίζουνε την ιδιωτική και οικογενειακή τους ζωή,
καθώς και το απόρρητο των επικοινωνιών του. Από την αιτιολογική έκθεση αλλά και
την γραμματική διατύπωση των σχετικών διατάξεων, προκύπτει ότι δεν έχουμε,
σαφέστατα, απαγόρευση καταγραφής εικόνας ή ήχου, όταν από την καταγραφή αυτή
θα αποδειχθεί, εάν έχουμε τελικά την επέλευση του κινδύνου, π.χ κάποιας διάρρηξης
ή μιας διάπραξης, μιας παράνομης πράξης. Η ενέργεια λοιπόν η δική μας, μετά από
όλα αυτά τα περιστατικά που είχαμε και των οποίων τα σημάδια είναι εμφανή στο
κτίριο, να ζητήσω την άμεση τοποθέτηση καμερών που δεν παρακολουθούν το
εσωτερικό του κτιρίου, παρακολουθούν όμως τις τρεις εισόδους και ακριβώς τον
πέριξ του προαύλιου χώρου, δηλαδή τα παράθυρα του κτιρίου, είναι απόδειξη όχι ότι
θέλω να παραβιάσω τον κώδικα, το εναντίον, διότι φροντίζω και φροντίζουμε άμεσα
και με κάθε δυνατή επιμέλεια, ώστε να προασπίσουμε τα συμφέροντα του δήμου και
των πολιτών, οι οποίοι εξυπηρετούνται από το δήμο, διότι εδώ μέσα εσείς πολύ μα
πολύ καλύτερα από εμένα γνωρίζετε τι έγγραφα φυλάσσονται και εδώ και απέναντι
και σε όλα τα κτίριά μας. Οφείλουμε λοιπόν να διασφαλίσουμε όχι μόνο τα
συμφέροντα του Δήμου, όχι μόνο τους εργαζόμενους στο δήμο αλλά κυρίως τους
πολίτες, οι οποίοι εξυπηρετούνται από αυτό το Δήμο και έτσι εκτελώντας και τις
υποδείξεις της αστυνομίας διότι κλήθηκε μια, δυο, τρεις τέσσερις, πέντε φορές για
περιστατικά τα οποία συμβαίνανε στα κτίρια τα δημοτικά και συνέστησε ιδιαίτερη
προσοχή και συνέστησε βεβαίως να ληφθούν άμεσα μέτρα διότι, εάν ακούσατε,
πανελλαδικά χτύπησαν κάποια δημαρχεία. Αλλά αυτό που ιδιαίτερα τόνισαν από την
αστυνομία ήταν ότι το κτίριο πρέπει να προφυλαχθεί γιατί είναι και αυτό που είναι,
λόγω και της ιδιαιτερότητας και της ιστορικότητας που έχει, και κανείς δεν θέλει να
συμβούν καταστροφές, πυρκαγιές και ό,τι άλλο έχουμε σε παρόμοιες περιπτώσεις.
Και εγώ αναρωτιέμαι, πρέπει να προκληθεί μεγαλύτερη ζημιά δηλαδή αυτό που
ανέφερα πριν, επί παραδείγματι να βάλουμε φωτιά, βλέπετε το κτίριο έχει πολύ ξύλο,
έτσι, για να σβήσουνε τα ίχνη τους αν θέλουνε να κάνουνε κάτι και να βεβηλώσουνε
και αυτό το ιστορικό κτίριο και μετά εμείς να λάβουμε μέτρα; Είχαμε ήδη 5
περιστατικά. Τι άλλο έπρεπε να έχουμε; Όταν εμένα μου τηλεφωνούσανε από τα
ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις και τις εφημερίδες, γιατί συνέβη σε όλη την Ελλάδα

αυτό το φαινόμενο και σε διάφορα μέρη είχαν παραβιάσει, και με ρωτούσαν «τι
μέτρα έχετε λάβει;», εγώ τι έπρεπε να απαντήσω; Και αν ήσασταν εσείς, τι θα
κάνατε; Λοιπόν, κανένας δεν επεξεργάζεται, για να γίνει σαφές και αυτό, στοιχεία
από την καθημερινή καταγραφή. Αυτά αποθηκεύονται αυτόματα σε σκληρό δίσκο, σε
υπολογιστή, ο οποίος είναι τοποθετημένος στο υπόγειο και εάν διαπραχθεί αδίκημα,
τα σχετικά στοιχεία θα διαβιβαστούν στην εισαγγελία Βέροιας, προκειμένου στα
πλαίσια της απονομής της δικαιοσύνης, να αξιολογηθούν τα στοιχεία τα οποία θα
υπάρχουν. Θέλω να πω ακόμη και νομίζω ότι οι δικηγόροι που είναι εδώ, ο κος
Ακριβόπουλος ίσως το ξέρει, γιατί γεννωμένης της συζητήσεως το πληροφορήθηκα
και εγώ, ότι περίπου πριν από δυο χρόνια έγινε μια διάρρηξη στα δικαστήρια, στο
κτίριο το ιστορικό επίσης που υπάρχει στην πλατεία Ωρολογίου και αμέσως
τοποθετήθηκαν κάμερες, οι οποίες σαρώνουν όλο το χώρο, όπου κυκλοφορούν
δικηγόροι, όπου κυκλοφορούν διάδικοι, όπου κυκλοφορούν υπάλληλοι, όπου
κυκλοφορεί όλος ο κόσμος εν πάση περιπτώσει και στη συνέχεια έγινε και δεύτερη
διάρρηξη παρά αυτά τα μέτρα, αφού θεωρούσαν οι διαρρήκτες ότι είναι αφύλακτος ο
χώρος, αλλά αμέσως εντοπίστηκε ο διαρρήκτης και συνελήφθει. Μέχρι σήμερα όμως
πραγματικά, απ’ όσο τουλάχιστον ξέρω, κανένας δικαστικός υπάλληλος ή δικηγόρος
δεν διαμαρτυρήθηκε για την υπάρξει καμερών και μάλιστα μέσα σε χώρο απονομής
της δικαιοσύνης. Με ξέρετε πολύ καλά και ξέρετε ότι δεν είναι το καλύτερό μου να
παίρνω τέτοιες αποφάσεις και δεν θα ήθελα να φτάνουμε στο σημείο να παίρνουμε
τέτοιες αποφάσεις. Το ίδιο όμως είχαμε και στο ΚΕΜΑΕΔ, δυο φορές και μάλιστα
κάποιος παρότι έβλεπε ότι τον παρακολουθεί η κάμερα, προέβη σε βεβήλωση του
χώρου. Θέλω να σας διαβεβαιώσω, μιας και τίθεται το ερώτημα, ότι ουδείς και αυτό
είναι γνωστό της πάσης στην υπηρεσία, ουδείς αιρετός έχει πρόσβαση στους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές καταγραφής εικόνας και ήχου, ο μόνος ο οποίος έχει
πρόσβαση είναι ο διοικητικός διευθυντής ο κος Αντώνης Κινικλής. Αυτή την
πληροφόρηση μου ζητάτε και αυτή την πληροφόρηση σας δίνω και αυτή είναι η μόνη
αλήθεια. Η σχετική δαπάνη, θα καλυφθεί, από την συντήρηση δημοτικών κτιρίων και
φυσικά θεωρώ ότι κλείνοντας δεν πρέπει να ασχοληθώ με τον ισχυρισμό σας ότι
απώτερος σκοπός μας είναι η καταγραφή εκδηλώσεων πολιτών, κοινωνικών φορέων
και λοιπά, σας είπα ότι δεν είναι η καλύτερη, τουλάχιστον σε σχέση με αυτά που
πιστεύω, απόφαση που ελήφθη, αλλά είναι απόφαση ανάγκης, γιατί πολλές φορές δεν
πρέπει να κάνουμε αυτά που θέλουμε αλλά πρέπει να κάνουμε αυτά που πρέπει και
αυτό είναι πολύ σκληρό όταν ασκείς διοίκηση, αλλά πρέπει να το κάνεις. Οφείλω να
διευκρινίσω, ότι θα ζητήσω από τον διοικητικό διευθυντή να απενεργοποιηθεί το
σύστημα κατά τις ώρες ψηφοφορίας για την ανάδειξη αρχηγού της Νέας
Δημοκρατίας εφόσον και τυπικά αποφασιστεί απ’ το συμβούλιο ότι θα γίνει εδώ στο
δημοτικό κατάστημα η ψηφοφορία και κλείνω αγαπητοί συνάδελφοι λέγοντας, ότι
δεν έχω να απολογηθώ για κάτι, η πολιτεία μου είναι πολύ γνωστή, όπως είναι
γνωστή όλων μας.
Πρόεδρος: Προχωρούμε σε ψηφοφορία για γενίκευση ή μη της συζήτησης.
Ποιοι συμφωνούν για γενίκευση της συζήτησης;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 9 σύμβουλοι:
Α. Δελαβερίδης, Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Ε.
Σοφιανίδης, Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς, Γ. Ορφανίδης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 13 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π. Τσαπαρόπουλος, Σ.
Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Κ.
Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Την από 5-11-2009 επερώτηση του δημοτικού συμβούλου κ. Χ. Σκουμπόπουλου,
όπως αυτή αναπτύχθηκε και από τον ίδιο.
2.- Τις απόψεις και προτάσεις της Δημάρχου και του δημ. συμβούλου Χ.
Σκουμπόπουλου, όπως αυτές διατυπώθηκαν κατά τη συζήτηση του παρόντος
θέματος.
3.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
4.- Τις διατάξεις των άρθρων 14 του Κανονισμού Εργασιών του Δημοτικού
Συμβουλίου και 100 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Δεν εγκρίνει τη γενίκευση της συζήτησης επί του 1ου θέματος «Επί
επερωτήσεως δημοτικού συμβούλου Χρήστου Σκουμπόπουλου», σχετικά με την
τοποθέτηση καμερών ασφαλείας σε δημοτικά κτίρια.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 665 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.
Γ.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 21/12/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

