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Περίληψη
Μη αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Δ.Σ.
Σήμερα 19 Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:30
συνήλθε σε ειδική τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 15-9-2016 γραπτή πρόσκληση του πλειοψηφούντα συμβούλου του επιτυχόντος
συνδυασμού της διενεργηθείσας την 18η και 25η Μαΐου 2014 εκλογής, σύμφωνα με τα αρ.
20/ΕΠ/2014, 24/ΕΠ/2014 και 29/ΕΠ/2014 πρακτικά του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, που
δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9
και 64 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 33 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Τ. Χατζηαθανασίου,
4)Β. Παπαδόπουλος, 5)Α.Σιδηρόπουλος, 6)Δ.Κουλουριώτης,
7)Δ.Τραπεζανλής,
8)
Θ.
Κορωνάς,
9)Σ.Διαμάντης,
10)Γ.Σοφιανίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12)Π.Τσαπαρόπουλος,
13) Β.Λυκοστράτης, 14) Γ. Κάκαρης, 15)Μ. Παπαϊωάννου,
16)Λ.Ακριβόπουλος, 17)Σ.Ασλάνογλου, 18)Γ.Ορφανίδης,
19)Ε.Ιακωβίδου,
20)
Χ.
Γαϊτάνου,
21)Θ.Τέτος,
22)Ι.Κυρατλίδης, 23) Μ. Σουμελίδης, 24) Ν. Τσιαμήτρος,
25)Ζ.Πατσίκας, 26) Α. Καγκελίδης, 27)Γ.Γουλτίδης,
28)Η.Τσιφλίδης,
29)Ν.Μπέκης,
30)Α.Αποστολόπουλος,
31)Α.Μαρκούλης, 32)Σ.Στουγιάννος, 33)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Χ.
Κούτρας,
Ι.Χειμώνας,
Ν.Μαυροκεφαλίδης, Α.Σιακαβάρας,
Κ.Καραπαναγιωτίδης, Ι.Παπαγιάννης,
Σ.Ελευθεριάδου, Π.Παπαδίνα

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ι.Σιδηρόπουλος

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης,
Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η.
Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Ν. Αγγέλου,
Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 497/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Μαρκούλης,
Σ.Στουγιάννος

ΑΔΑ: ΩΝΨ1Ω9Ο-ΧΕΗ
Ο προεδρεύων πλειοψηφών δημοτικός σύμβουλος Αριστομένης Λαζαρίδης κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και αφού ανέθεσε τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου
στον υπάλληλο του Δήμου Χρήστο Λιλιόπουλο, εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Μοναδικό θέμα του σημερινού συμβουλίου είναι η αποδοχή ή μη της παραίτησης του
κ.Χατζηαθανασίου Τηλέμαχου και σε περίπτωση που γίνει αποδεκτή θα προχωρήσουμε σε
εκλογή νέου Προέδρου.
Για τη διεξαγωγή της μυστική ψηφοφορίας, θα πρέπει να οριστούν από τα μέλη του
δημοτικού συμβουλίου τρεις ψηφολέκτες.
Προτείνω να οριστούν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Σιδηρόπουλος, Μ.Σουμελίδης και
Α.Αποστολόπουλος.
Συμφωνείτε με την πρότασή μου αυτή;
Μέλη: Ναι.
Προεδρεύων: Επιπρόσθετα, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι μου επιδόθηκε επιστολή του κ.
Ι.Παπαγιάννη την οποία θα σας αναγνώσω:
Βέροια 16 Σεπτεμβρίου 2016.
Αξιότιμε πλειοψηφούντα δημοτικέ σύμβουλε, αγαπητέ Άρη Λαζαρίδη, κατά την ειδική
συνεδρίαση του Δ.Σ. Βέροιας της 19ης Σεπτεμβρίου 2016, που συγκαλέσατε με τη θεσμική σας
ιδιότητα με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή ή μη παραίτησης του Προέδρου του
Δ.Σ. και (κατόπιν αποδοχής) εκλογή νέου Προέδρου Δ.Σ.», την οποία πληροφορήθηκα μόλις
σήμερα, σας γνωστοποιώ ότι λόγω ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων θα βρίσκομαι
στην Αθήνα από Κυριακή 18/9, έως Τρίτη 20/9, οπότε παρότι θα το επιθυμούσα αδυνατώ να
παραστώ στην κατά τα ανωτέρω συνεδρίαση.
Παρακαλώ να αναγνώσετε στο σώμα κατά την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης την
κάτωθι πολιτική μου δήλωση: «Ο Πρόεδρος συνιστά ύψιστο θεσμό εγγύησης της ορθής
λειτουργίας, καλής συνεργασίας όλων των μερών και ενότητας του Δ.Σ. έχει κεντρικό θεσμικό
και πολιτικό ρόλο για τη Δημοκρατία και την ακεραιότητα των διαδικασιών της. Αποτελεί
πρόσωπο άξιο σεβασμού και αναγνώρισης. Υπάρχουν Άνθρωποι που τιμούν και υπηρετούν τις
θέσεις που καταλαμβάνουν και πρόσωπα που αναζητούν τις τιμές μέσα από τις θέσεις που
κατέλαβαν.
Ο Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου όχι απλά τίμησε τον ρόλο του Προέδρου του σώματος και
υπηρέτησε το Δ.Βέροιας, αλλά αποτέλεσε πολιτικό στολίδι, βράχο δημοκρατικού ήθους, σημείο
αναφοράς και πρότυπο για το σώμα του Δ.Σ.
Πέτυχε το πολύ δύσκολο. Ακόμα και μέσα από την οξεία, πολιτική και δημοκρατική
αντιπαράθεση, να γεννιέται κύρος, αλληλεγγύη, έμπνευση και προοπτική. Τον ευχαριστούμε».
Ιωάννης Παπαγιάννης.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Καταρχήν να πω ότι κάτι θέλει ο Παπαγιάννης από σένα Τηλέμαχε αλλιώς δεν
εξηγούνται τα καλά λόγια.
Χατζηαθανασίου: Τον υπαινιγμό Δήμαρχε δεν τον κατάλαβα.
Δήμαρχος: Κάτι θέλει, τι δεν κατάλαβες;
Όταν πριν από κάποιο καιρό ο κ.Χατζηαθανασίου είπε εδώ μέσα ότι υποβάλλει την
παραίτησή του, θα θυμάστε ότι είπα ότι η παραίτηση δεν γίνεται αποδεκτή. Βέβαια αυτό
προφανώς δήλωνε πολιτική βούληση, γιατί αυτοί που αποφασίζουν είστε εσείς, το σώμα, εγώ δεν
ψηφίζω καν σε αυτό το πράγμα.
Αλλά θέλω να δηλώσω αυτό το οποίο είχα πει τότε, συνεχίζει να ισχύει για μένα και αυτή
είναι η επιθυμία, δηλ. η παραμονή του κ.Χατζηαθανασίου στο αξίωμα του Προέδρου.
Μπέκης: Καθαρά διαδικαστική είναι η ερώτησή μου, θα γίνει ψηφοφορία δια ανατάσεως
της χειρός αν γίνει αποδεκτή η παραίτηση;
Δήμαρχος: Δεν γίνεται δια ανατάσεως, μυστική είναι η ψηφοφορία.
Προεδρεύων: Και είναι και υποχρεωτική.
Μαρκούλης: Επειδή ούτως ή άλλως η επιλογή του προσώπου αφορά την πλειοψηφία, εκ
του νόμου, έχω δυο ερωτήματα.
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Καταρχάς το ένα απευθύνεται στον κ.Χατζηαθανασίου: Στην περίπτωση που γίνει
αποδεκτή η παραίτησή του, θα είναι ξανά υποψήφιος; Υπάρχει πρόταση ποιος θα είναι ο
επόμενος υποψήφιος.
Χατζηαθανασίου: Η πρώτη ερώτηση είναι χωρίς αντικείμενο, αν γίνει αποδεκτή η
παραίτηση κι αν θα είμαι ξανά υποψήφιος; Μα είναι δυνατόν; Είναι ρητορική ερώτηση. Όχι
βεβαίως.
Δήμαρχος: Να πω κι εγώ ότι αν το σώμα αποφασίσει και αποδέχεται την παραίτηση του
κ.Χατζηαθανασίου, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε εκλογή καινούργιου προσώπου, άρα θα
προταθεί κάποιο άλλο άτομο.
Μελιόπουλος: Θα ήθελα να απευθύνω ένα ερώτημα και να απαντήσει από τη δική του
σκοπιά ο Δήμαρχος ως επικεφαλής της πλειοψηφούσας παράταξης, αλλά και ο κ.Χατζηαθανασίου
στο κομμάτι που τον αφορά. Το θέμα όπως το βάζετε κ.κ. της πλειοψηφίας, αποδοχή ή μη
παραίτησης του Προέδρου.
Το ερώτημα είναι το εξής: Αν το Δ.Σ. δεν αποδεχτεί την παραίτηση του κ.Χατζηαθασίου
τι θα κάνετε εσείς;
Εσείς που είπατε ότι παραιτείστε, δέχεστε το Δ.Σ. να αποφασίσει και να είναι υπό την
κρίση του η παραίτησή σας;
Το ίδιο το ερώτημα σε εσάς Δήμαρχε. Ένας δημοτικός σύμβουλος που επιλέχθηκε από
εσάς και δεν μπαίνουμε σαν παράταξη στα δικά σας τα χωράφια, ζητάει να παραιτηθεί. Εσείς
παρ’ όλα αυτά, αν το Δ.Σ. για τους δικούς του λόγους αποφασίσει αντίθετα, θα επιμένετε να τον
έχετε ως Πρόεδρο;
Χατζηαθανασίου: κ.Μελιόπουλε αν θυμάστε καλά, στο προηγούμενο Δ.Σ. τόνισα ότι η
όποια διαδικασία θα προτιμούσα να περνάει μέσα από το Δ.Σ.
Οι λόγοι της παραίτησής μου κ.Μελιόπουλε δεν είναι αυτό που με ρωτούν πολλοί,
κούραση; Σε καμία περίπτωση δεν είναι κούραση, είναι θέμα δημοκρατικής ευαισθησίας.
Όταν υπάρχει η υπόνοια στον εαυτό σου ότι χρειάζεται μια δημοκρατική νομιμοποίηση
για την παρουσία σου στο Δ.Σ., ασφαλώς και είναι αναγκαία η θέση του Δ.Σ. Ασφαλώς κι αν το
Δ.Σ. πάρει απόφαση να μην κάνει αποδεκτή την παραίτηση είναι απολύτως σεβαστή και θα
παραμείνω το υπόλοιπο διάστημα που απομένει, τους 4-5 μήνες, είναι απλά τα πράγματα, είναι
θέμα δημοκρατικής ευαισθησίας.
Επειδή ο Πρόεδρος δεν είναι Πρόεδρος της συμπολίτευσης, είναι Πρόεδρος όλου του Δ.Σ.,
ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο επιβάλλεται το Δ.Σ. να έχει θέση επί αυτού του θέματος.
Πατσίκας: Ωραία το θέτει ο κ.Χατζηαθανασίου αλλά άλλο η παραίτηση, εδώ τι ζητάτε;
Ψήφο εμπιστοσύνης; Δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία. Ένας άνθρωπος όταν παραιτείται κι έχει
εκφράσει και ξανά τους λόγους, παραιτείται, δεν έχει «ολίγον παραιτούμαι».
Το ερώτημα είναι το εξής: Εμμένετε κ.Χατζηαθανασίου στους λόγους που γνωρίζουμε
μέχρι τώρα;
Χατζηαθανασίου: Μετά από αυτά που είπα, την απάντηση την έχετε ήδη, δεν σας
χρειάζεται άλλη απάντηση. Να κλωθογυρίζουμε γύρω από περίεργες…
Πατσίκας: Μας κουβαλάτε εδώ, και κλωθογυρίζουμε εμείς;
Προεδρεύων: Επόμενο βήμα είναι ο ορισμός εφορευτικής επιτροπής.
Μπέκης: Εγώ ήθελα να επαναλάβω αυτό που είπα στην προηγούμενη συνεδρίαση ότι είναι
φανερό ότι από αυτά που λέχθηκαν και από τον κ.Χατζηαθανασίου ότι έχει μια πολιτική βάση η
θέση του για παραίτηση. Η διαδικασία είναι τέτοια που το Δ.Σ. μπορεί να μην την κάνει
αποδεκτή. Επειδή έχει αυτή την πολιτική βάση νομίζω ότι είναι μια πολύ σωστή διαδικασία,
αλλιώς δεν θα ψήφιζα καν. Θεωρώ αυτονόητο δικαίωμα του καθένα για κάποιους λόγους που δεν
έχουν σχέση με την πολιτική να παραιτείται αλλά από τη στιγμή που είναι πολιτικοί οι λόγοι και
επειδή ο Πρόεδρος ανήκει στην πλειοψηφούσα παράταξη αλλά είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. γι’ αυτό
θεωρώ ότι είναι σωστή η διαδικασία και πρέπει να προχωρήσει έτσι.
Μαρκούλης: Το ζήτημα της διαδικασίας αν είναι ορθή ή όχι νομίζω δεν ελέγχεται και δεν
μπορεί να ελεγχθεί με δεδομένο ότι αυτό προβλέπει ο νόμος.
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Το ζήτημα όμως δεν είναι αυτό, αν τα λέει ορθώς ο νόμος ή δεν τα λέει ορθώς. Το ζήτημα
είναι άλλο, αν αυτοί οι οποίοι υποβάλλονται σε αυτή τη διαδικασία πράττουν ορθώς,
ταλαιπωρούν το Δ.Σ. ή δεν το ταλαιπωρούν.
Βέβαια να πούμε ότι εμείς ως παράταξη πιστεύουμε θεσμικά ότι ο Πρόεδρος ούτως ή
άλλως έχει υποχρέωση εκ του νόμου να διαφυλάξει τα ίσα δικαιώματα των δημοτικών
συμβούλων έναντι πάντων και βεβαίως πρέπει να τα διαφυλάττει ως κόρη οφθαλμού χωρίς να
κάνει εκπτώσεις κι όταν ακόμα αυτές οι εκπτώσεις απαιτούνται από τον Δήμαρχο και από την
πλειοψηφία. Βέβαια ο νόμος έχει επιφυλάξει στην πλειοψηφία το δικαίωμα να προτείνει τον
Πρόεδρο και καλώς νομίζω σε αυτό το σημείο η νομοθεσία έχει επιβάλει αυτή την αρχή.
Το ζήτημα είναι άλλο, όταν ένας Πρόεδρος έρχεται και ανακοινώνει το Δ.Σ. ότι το ζήτημα
το οποίο έχει αναρριχηθεί πλέον στο ύψη αφορά τη λειτουργία του και τίθεται από την πλευρά της
πλειοψηφίας, ότι η συμπεριφορά του Προέδρου δεν είναι αυτή που έπρεπε να είναι και είναι κατά
τα λεγόμενα του Προέδρου είναι ευμενής έναντι της αντιπολίτευσης.
Βέβαια το ζήτημα είναι ότι ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη και κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας και κατά το χρόνο που τελεί υπό παραίτηση και κατά το μετέπειτα χρόνο, να
διαφυλάττει και το θεσμό του Προέδρου, ο οποίος όπως προείπα επιβάλλεται να τηρεί την αρχή
της ισοπολιτείας και της ισονομίας.
Εδώ τι γίνεται; Πρέπει να προστατευτεί το κύρος του θεσμού του Προέδρου έτσι ώστε να
μην αυτογελοιοποιείται αυτός ο θεσμός. Βέβαια γελοιοποιείται όταν πλέον παρά το γεγονός ότι η
πλειοψηφία έχει θέσει ζήτημα κακής λειτουργίας του Προέδρου, εμμένει το Δ.Σ. να αποφασίσει
και βέβαια η θέση αυτή αφορά την πλειοψηφία για το αν ο Πρόεδρος θα πρέπει να παραμείνει ή
όχι.
Όταν το ζήτημα έχει αναδειχθεί ήδη στη δημοτική ομάδα η οποία αποτελεί ένα άτυπο
όργανο έτσι ώστε έχει ανακύψει το συγκεκριμένο ζήτημα, νομίζω ότι θα πρέπει ο Πρόεδρος να
είναι αυτός ο οποίος τελεί υπό παραίτηση, θα είναι αυτός ο οποίος θα πει αν αποδέχεται τη
διαδικασία αυτή ή δεν την αποδέχεται.
Εν προκειμένω, αν συμβεί αυτό κι αποδεχθεί το Δ.Σ. την παραίτησή του, σημαίνει ότι ο
Πρόεδρος καλώς βαίνει και καλώς τηρεί τις αποφάσεις Δ.Σ.
Αν όμως συμβεί το αντίθετο πρέπει να ερευνήσουμε την ύπαρξη δύο τινών: Αν
εξακολουθήσει να ασκεί τα καθήκοντά του ο Πρόεδρος, το ζητούμενο είναι αν πλέον θα
συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του με ελλειμματικό τρόπο. Στην άλλη περίπτωση που ο
Πρόεδρος δεν εξακολουθήσει να ασκεί τα καθήκοντά του μπορεί να συμβαίνει το δεύτερο, το
οποίο είναι τι; Ότι η πλειοψηφία της πλειοψηφίας κατέστη μειοψηφία.
Μελιόπουλος: Ξεκινώντας θα ήθελα να πω το εξής: Αν το θέμα ερχόταν ως μόνο εκλογή
Προέδρου προφανώς και να μην είχαμε δικαίωμα να τοποθετηθούμε, να κάνουμε ερωτήσεις. Έτσι
όπως έρχεται το θέμα, για να απαντήσω σε κάποιες κουβέντες που ξεκίνησαν να λέγονται,
σαφέστατα και έχουμε δικαίωμα να τοποθετηθούμε, να ρωτήσουμε και όλα αυτά. Θα ξεκινήσω
λέγοντας ότι δημοκρατικό δικαίωμα είναι αν κάποιος θέλει να παραιτηθεί να μην μπαίνει αυτό
υπό την αίρεση κανενός οργάνου.
Δεύτερον, ειπώθηκε και θα συμφωνήσω, εδώ έχουμε μια διαδικασία τύπου ψήφου
εμπιστοσύνης, ή να χρησιμοποιήσω τα λόγια "δημοκρατική νομιμοποίηση", όπως είπατε
κ.Χατζηαθανασίου. ξεκάθαρα πράγματα. Ή παραιτείστε από τη θέση του Δ.Σ. ή με διάφορες
άλλες διαδικασίες, δεν ξέρω τι έχετε στο νου σα πλειοψηφούσα παράταξη, όχι εσείς προσωπικά,
κάνετε όλη αυτή τη διαδικασία.
Όσον αφορά τα λεγόμενα περί δημοκρατικής λειτουργίας και σαφέστατα και η λειτουργία
του Δ.Σ. δεν είναι δημοκρατική (δέστε τις γραπτές ερωτήσεις που έχουμε κάνει ως Λαϊκή
Συσπείρωση και βρέστε μου μία που απαντήθηκε) και οι έδρες όπως κατανέμονται δεν είναι
δημοκρατικά κατανεμημένες στις παρατάξεις και σαφέστατα κι ο «Καλλικράτης» και με τα δικά
σας τα λεγόμενα πολλές φορές δεν είναι δημοκρατικός.
Εγώ στη διαδικασία αυτή, αποδοχή ή μη παραίτησης του Προέδρου δεν θα συμμετέχω,
απέχω ή βάλτε με παρών δεν ξέρω, ή τι άλλο πρόσφορο θα βρεθεί για να είμαστε και νόμιμοι.
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Και εφόσον προχωρήσουμε στην εκλογή νέου Προέδρου Δ.Σ. θα επανέλθω για να συμμετέχω
στην ψηφοφορία.
Αποστολόπουλος: Η συζήτηση επί της παραιτήσεως του Προέδρου πρέπει να γίνει γιατί
με το να θέσει τον εαυτό του σε παραίτηση από τη κίνησή του αυτή υπήρξε μια θέση πολιτική και
μια άποψη εύρυθμης λειτουργίας του Δ.Σ. Δηλαδή το πώς θα λειτουργεί το Δ.Σ. και ο Πρόεδρος
του Δ.Σ. θα είναι Πρόεδρος που κατά κάποιο τρόπο θα κομίζει τις θέσεις πλειοψηφίας και θα είναι
υπέρ της πλευράς της πλειοψηφίας ή θα περιφρουρηθεί το κύρος του Προέδρου του Δ.Σ. και
αφορά αυτή η άποψή του όλο το Δ.Σ.;
Νομίζω ότι το θέμα μας αφορά όλους και όλοι πρέπει να πάρουμε θέση. Η θέση του
Προέδρου είναι ξεκάθαρη, λέει ότι εγώ δεν είμαι μόνο Πρόεδρος της πλειοψηφίας, είμαι
Πρόεδρος όλου του Δ.Σ. «Αν με θέλετε να λειτουργώ αντικειμενικά ως Πρόεδρο όλου του Δ.Σ.
είμαι στη διάθεσή σας». Νομίζω ότι αυτό βγαίνει από την τοποθέτησή του για να ξεκαθαρίσουν
πλέον οι «σκιές» και να μπούμε σε μια εύρυθμη λειτουργία του Δ.Σ. προς το καλό όλης της
πορείας του δήμου.
Τσαπαρόπουλος: Επειδή εδώ η συζήτηση που γίνεται πάει να έρθει καπάκι απέναντι σε
μια πλειοψηφία η οποία δεν λειτουργεί ή επιβάλει στον Πρόεδρο καλύτερη λειτουργία υπέρ της
πλειοψηφίας.
Αυτό είναι πέρα για πέρα λάθος. Το αν θέλει κάποιος να παραιτηθεί ή όχι αυτό είναι
προσωπικό του δικαίωμα, αλλά το να πει ή να διαφανεί μέσα εδώ ότι η πλειοψηφία τον αναγκάζει
κάτω από το γεγονός ότι θέλει μια καλύτερη συμπεριφορά απέναντι στην πλειοψηφία, αυτό είναι
πέρα για πέρα λάθος και υποτιμά την πλειοψηφία και θα προκαλούσα όλη την πλειοψηφία να
πάρει το λόγο.
Εγώ θίγομαι προσωπικά. Κανένας δεν έβαλε θέμα παραίτησης του Προέδρου. Αν τώρα ο
Πρόεδρος για λόγους προσωπικούς ή για λόγους επιβεβαίωσης θέλει να το κάνει αυτό το πράγμα
καλώς να το κάνει. Αλλά να ξέρετε όλοι εδώ μέσα ότι κανένας δεν προκάλεσε τον Πρόεδρο. Ίσαίσα είπαμε είναι κοντά, τελειώνει η θητεία.
Άρα για κάθε παρεξήγηση και για κάθε φαντασία και για κάθε σκέψη όπως την
αντιλαμβάνεται ο καθένας, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση από την πλειοψηφία των
συμμετεχόντων στην ομάδα, θέμα κακής διαχείρισης ή διαχείρισης υπέρ της πλειοψηφίας. Αυτό
να το βγάλετε από το μυαλό σας, γιατί θίχτηκα προσωπικά και νομίζω ότι εκφράζω όλη την
παράταξη με αυτή την έννοια.
Χατζηαθανασίου: Αν αποδέχομαι τη διαδικασία; Θυμάστε από το προηγούμενο Δ.Σ. ότι
θα προτιμούσα μια διαδικασία στο Δ.Σ., είναι αυτονόητο ότι την επιζητούσα και βεβαίως σε
καμιά περίπτωση δεν πρέπει να λειτουργήσω, να είμαι παρών σε μια ελλειμματική λειτουργία.
Γιατί έτσι τη χαρακτηρίσατε, «ελλειμματική λειτουργία», δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο.
Μαρκούλης: Αν αποδεχθείτε την απόφαση του Δ.Σ. με δεδομένο ότι έχετε υποβάλει την
πρόταση, γιατί θα υπάρχει μια απόφαση της πλειοψηφίας, σημαίνει ότι εσείς θα συνεχίσετε να
εκτελείτε τα καθήκοντά σας με ελλειμματικό τρόπο, ή αυτό ή η πλειοψηφία είπα θα καταστεί
μειοψηφία. Δηλ. αυτοί που σας αναγκάσανε σε παραίτηση γίνανε λιγότεροι από αυτούς που σας
είχαν αναγκάσει…
Χατζηαθανασίου: Επειδή Δήμαρχε πρέπει να αρχίσω να «πετροβολώ» και δεν θα το κάνω,
ούτε και να «πετροβολώ» ούτε αίματα να δούμε, είναι απλή ευαισθησία που την διατύπωσα εδώ.
Δεν θα αναφερθώ στην ενδοπαραταξιακή διαδικασία, τη γνωρίζετε Δήμαρχε και νομίζω κάθε
ένας που έχει ευαισθησία αυτό θα έκανε που έκανα και εγώ.
Δήμαρχος: Να κλείσω, γιατί λανθασμένα αναφέρεται από τον κ.Μαρκούλη που συνεχίζει
να επιμένει, για την πλειοψηφία που εξανάγκασε τον Πρόεδρο σε παραίτηση.
Πατσίκας: Αφού το είπε ο ίδιος.
Δήμαρχος: Ακούστε κ.Πατσίκα, εγώ μπορώ να σας πω μετά λόγου γνώσεως ότι όσο
ενοχλούνταν ο Πρόεδρος από δυο τρεις ανθρώπους της συμπολίτευσης, άλλο τόσο ενοχλούνταν
από εσάς, από τον κ.Μαρκούλη και από τον κ.Παπαγιάννη.
Πατσίκας: Εγώ τον εξώθησα σε παραίτηση δηλαδή;
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Δήμαρχος: Όχι, εγώ θεωρώ ότι κανένας δεν τον εξώθησε, σας λέω ότι όσο ενοχλήθηκε
από τους μεν ενοχλήθηκε και από τους δε και σας το λέω μετά λόγου γνώσεως αυτό. Άρα δεν
υπάρχει λόγος να τα συζητάμε αυτά. Όλοι αναμένουμε να είναι ακριβοδίκαιος όσο ήταν, εφόσον
παραμείνει.
Μαρκούλης: Νομίζω ότι ο κ.Χατζηαθανασίου επιβεβαίωσε αυτό το οποίο είχε πει κατά
την υποβολή της παραίτησης του στο Δ.Σ., το επιβεβαίωσε και σήμερα και λέει ότι δεν θα
αναφερθώ στους λόγους που με εξαναγκάσανε να υποβάλλω την παραίτησή μου, άρα υπήρξε
θέμα και υπήρξε θέμα από την πλειοψηφία. Δεν είχε προηγηθεί κάποιο γεγονός, κάποια
συνεδρίαση Δ.Σ. η οποία να επέβαλε αυτό το γεγονός. Ήρθε προ της ενάρξεως και είπε ότι η
συγκεκριμένη συνεδρίαση είναι η τελευταία λόγο του γεγονότος ότι ενέκυψαν ζητήματα από την
πλειοψηφία για τον τρόπο λειτουργίας. Αυτά δεν μπορούμε να τα αναιρέσουμε και το επανέλαβε
ο άνθρωπος εδώ πέρα. Εν πάση περιπτώσει είναι ζήτημα της πλειοψηφίας.
Εμείς λόγω της θέσης που καταλάβατε στο ψηφοδέλτιό σας δεν θα συμμετέχουμε, είναι
ενδοοικογενειακό το πρόβλημα, ας αποφασίσει η οικογένεια τι θα κάνει.
(Οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης και Σ.Στουγιάννος αποχωρούν από την αίθουσα
συνεδριάσεων του Δ.Σ.)
Προεδρεύων: Θα ακολουθήσει η διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας. Οι ψηφολέκτες θα
μοιράσουν σε κάθε σύμβουλο τρία ψηφοδέλτια: Στο πρώτο ψηφοδέλτιο αναγράφεται
«ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ», στο δεύτερο ψηφοδέλτιο «ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ» και
το τρίτο είναι λευκό. Καλείστε λοιπόν ως δημοτικοί σύμβουλοι να ψηφίσετε ανάλογα.
Αφού τελείωσε η ψηφοφορία ο προεδρεύων πλειοψηφών σύμβουλος, βοηθούμενος από
τους ψηφολέκτες, άνοιξε την κάλπη και αρίθμησε τα ψηφοδέλτια, ο αριθμός των οποίων ήταν
τριάντα (30), αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι και μετρήθηκαν τα ψηφοδέλτια που ήταν τριάντα (30).
Από τα τριάντα (30) ψηφοδέλτια, τα οκτώ (8) ήταν υπέρ της αποδοχής παραίτησης του
Προέδρου, τα δεκαεννιά (19) ήταν κατά της αποδοχής παραίτησης και τα τρία (3) λευκά.
Ο δημοτικός σύμβουλος Γ.Μελιόπουλος απείχε από την ψηφοφορία του παρόντος
θέματος.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Τη δήλωση παραίτησης του Προέδρου του Δ.Σ.
2.- Το αποτέλεσμα της μυστικής ψηφοφορίας.
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και της αριθ.
43/30565/6-8-2014 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Τη μη αποδοχή της παραίτησης του Προέδρου του Δ.Σ. Τηλέμαχου Χατζηαθανασίου.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 497 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 23-9-2016
Ο Δήμαρχος
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