ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 14/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 319/2001
Περίληψη
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης
κατ/ματος Δημοτικής Αγοράς Βέροιας στο
Ε.Κ.Α.Β., παράρτημα Βέροιας για τη στέγαση
πληρωμάτων επιφυλακής.
Σήμερα 11 Ιουνίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως
γωνία, 2ος όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 7-6-2001
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 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη.
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Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Χ. Μουτσιόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερησίας διάταξης
συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Κόλβατζης, Π.
Αγαθαγγελίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 317/2001
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Κόλβατζης, Π.
Αγαθαγγελίδης
και
αποχώρησε
ο
κ.
Κ.
Πουλασουχίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 321/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Αγαθαγγελίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 322/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Ουρσουζίδης, Ν.
Ουσουλτζόγλου.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 327/2001
απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Ουρσουζίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
328/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ. κ. Α. Δελαβερίδης, Β.
Γιαννουλάκης, Θ. Σιδηρόπουλος.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 331/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Ποτουρίδης, Λ.
Τσαβδαρίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 5-6-2001 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου κ. Κυριαζή Κόλβατζη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι στις 16-2-1999 διενεργήθηκε η 2η φανερή προφορική
δημοπρασία για την εκμίσθωση των καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς.
Με την από 1-6-2001 αίτησή του το Σωματείο εργαζομένων ΕΚΑΒ Ημαθίας
ζητά εκ νέου να του παραχωρηθεί δωρεάν η χρήση του υπ΄αρ. 12 καταστήματος της
Δημοτικής Αγοράς για την παραμονή των πληρωμάτων του ΕΚΑΒ.
Α)Σύμφωνα με το άρθρο 247 του Π.Δ 410/95 (ΔΚΚ) με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση Δημοτικών ή
Κοινοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την
αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση ανακαλείται με
όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει.
Β)Επίσης με την ίδια διαδικασία, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η
χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα που ασκούν αποκλειστικά και μόνον
δραστηριότητα , που είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το δημοτικό συμβούλιο ν’
αποφασίσει σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Κόλβατζης :Ζητούν έναν χώρο όπου θα υπάρχει τηλεφωνικό κέντρο για να
δέχονται κλήσεις και επείγοντα περιστατικά. Το ασθενοφόρο θα είναι σταθμευμένο
στην πλατεία Πλατάνων, για να παρέχει άμεσα και γρήγορα τις υπηρεσίες του.
Χατζηκώστας Αλέκος εκπρ. εργαζ. ΕΚΑΒ: Την αίτηση την έκανε το
σωματείο μας για να παρακάμψουμε κάποιες γραφειοκρατίες, γιατί η κεντρική
διοίκηση της υπηρεσίας μας είναι στην Αθήνα.
Δήμαρχος :Με ενημέρωσαν ότι δεν υπάγονται ως υπηρεσία στο Νοσοκομείο.
Είναι κεντρική υπηρεσία. Έχουν ένα πρόβλημα, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής, σ’ ότι
αφορά την ταχύτητα να επέμβουν την ταχύτητα να επέμβουν σε ένα περιστατικό
μέσα στην πόλη. Είπαν ότι θα βάλουν στο γραφείο ένα CB για να συντομεύσει ο
χρόνος της μεταφοράς του περιστατικού στο Νοσοκομείο. Υπό αυτήν την έννοια
τους είπα να ξανακάνουν αίτηση για να το δει το ΔΣ.
Πρόεδρος :Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος :Συμφωνούμε να δοθεί ο χώρος στο ΕΚΑΒ, με την
προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργηθεί λειτουργικό πρόβλημα στην κεντρική υπηρεσία.
Τσαβδαρίδης :Παράκαμψη του τυπικού. Προέχει η εξυπηρέτηση της υγείας
των πολιτών της Βέροιας. Μ΄αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει καλύτερη και πιο άμεση
πρόσβαση έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο σκοπός για τον οποίο έχει δημιουργηθεί το
ΕΚΑΒ.
Σιδηρόπουλος :Συμφωνούμε με το αίτημα του ΕΚΑΒ.
Γαβρίδης :Συμφωνώ. Έπρεπε ως Δήμος να απαιτήσουμε από το ΕΚΑΒ, να
υπάρχει ένα ασθενοφόρο μέσα στην πόλη.
Ποτουρίδης :Διαφωνώ με το αίτημα του ΕΚΑΒ. Υποβαθμίζεται το ΕΚΑΒ με
το να πάει σε ένα χώρο που δεν είναι αναβαθμισμένος και δεν είναι για τέτοιου
είδους παροχής υπηρεσίας.
Να εξοπλίσουμε την Τοπική Διοίκηση του σωματείου προς την Κεντρική
Διοίκηση για να γίνουμε συμπαραστάτες και αρωγοί και να απαιτήσουμε να
μεταφερθούν τρόποι εγκαταστάσεις και επικοινωνίας αξιοπρεπέστατοι, έτσι ώστε να
μπορέσουν να παρέχουν υπηρεσίες όπως πρέπει.
Αγαθαγγελίδης :Συμφωνώ με τον κ. Ποτουρίδη.

Ουρσουζίδης :Συμφωνώ με το αίτημα του ΕΚΑΒ. Ωστόσο θα πρέπει οι ίδιοι
να καταγράψουν τις ανάγκες τους έτσι ώστε να είναι λειτουργικότεροι και
αποδοτικότεροι.
Σιδηρόπουλος :Η παρουσία ενός ασθενοφόρου στη Βέροια είναι απαραίτητη.
Ποτουρίδης :Με παλιότερη απόφαση το Δ.Σ διέθεσε τέτοια αίθουσα στην
Εληά και αντίστοιχο χώρο προκειμένου να σταθμεύσουν τα ασθενοφόρα .Επομένως
άστοχα τα πυρά. Μόνο θόρυβο κάνουμε.
Κόλβατζης :Το ΕΚΑΒ, ως υπηρεσία, έχει μία ξεχωριστή διοίκηση σε σχέση
με το νοσοκομείο. Παρέχει μία εξειδικευμένη υπηρεσία η οποία είναι πολύ
σημαντική.
Όσον αφορά την τοποθέτηση του ασθενοφόρου μέσα στην πόλη και η
χρονική πρόσβασή του σε ένα υπερεπείγον περιστατικό, είναι
τεραστίων
διαστάσεων.
Έχει τεράστια σημασία ο χρόνος πρόσβασης.
Συνεπώς, έστω και με την αρχική του μορφή, να εγκατασταθεί στο
συγκεκριμένο χώρο η υπηρεσία του ΕΚΑΒ και στην πορεία να εξελιχθεί η
επικοινωνιακή του δυνατότητα, για να έχει μεγαλύτερη πρόσβαση ο πολίτης.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την παραχώρηση αυτής της χρήσης;
Υπέρ ψήφισαν 19 σύμβουλοι: Δ. Ταχματζίδης, Μ. Γαβρίδης, Κ. Ασλάνογλου, Α.
Δελαβερίδης, Δ. Πέτκος, Κ. Κόλβατζης, Ε. Λελεκάκης, Γ. Ουρσουζίδης, Ν. Χαμαλής,
Λ. Τάκης, Ν. Ουσουλτζόγλου, Ι. Τριανταφυλλίδης, Α. Ταραλάς, Χ. Σκουμπόπουλος, Β.
Γιαννουλάκης, Λ. Τσαβδαρίδης, Θ. Σιδηρόπουλος, Μ. Τσαμήτρου – Καραχατζή, Γ.
Μανακούλης.
Κατά ψήφισαν 3 σύμβουλοι: Μ. Ποτουρίδης, Ε. Κουκουρδής, Π. Αγαθαγγελίδης.
Λευκή ψήφο έδωσε ο σύμβουλος Χ. Γεωργιάδης.
Κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι σύμβουλοι Ι. Κουρουζίδης, Μ.
Σουμελίδης.
Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη :
1. Το από 5-6-01 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου κ. Κ. Κόλβατζη.
2. Την από 1-6-01 αίτηση του Σωματείου Εργαζομένων στο Ε.Κ.Α.Β. με την οποία
ζητούν να παραχωρηθεί δωρεάν η χρήση του υπ’ αριθ. (12) κατ/ματος της
Δημοτικής Αγοράς, εμβαδού 18,30 τ.μ., προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν ως
γραφείο παραμονής των πληρωμάτων επιφυλακής του Ε.Κ.Α.Β. επί 24ώρου
βάσης.
3. Τις προτάσεις και απόψεις του Δημάρχου και των δημ. συμβούλων.
4. Ότι από την παραχώρηση της χρήσης του παραπάνω κατ/μος προάγονται τα
τοπικά συμφέροντα του Δήμου.
5. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 106 και 247 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του υπ΄ αριθ. (12) κατ/τος της
Δημοτικής Αγοράς Βέροιας στο Ε.Κ.Α.Β., παράρτημα Βέροιας, για την παραμονή
των πληρωμάτων επιφυλακής του Ε.Κ.Α.Β. επί 24ώρου βάσεως για να καλύπτουν τα
επείγοντα περιστατικά για την άμεση μεταφορά των δημοτών της πόλης μας στο
Γ.Ν.Ν.Β..
Το Ε.ΚΑ.Β., παράρτημα Βέροιας, θα επιμελείται της καθ/τας του χώρου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 319 / 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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