ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 17/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 383/2001
Περίληψη
Υποβολή μήνυσης κλπ. κατά παντός υπευθύνου
για τα συνεχιζόμενα προβλήματα που
δημιουργούνται από τη λειτουργία μονάδων
σταβλικών εγκαταστάσεων στην περιοχή του
Προμηθέα.
Σήμερα 2 Ιουλίου 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 28-6-2001
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 23 μέλη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
384/2001 απόφασης αποχώρησε ο κ. Λ. Τάκης και
επανήλθε κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 386/2001
απόφασης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 393/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Κουρουζίδης, Λ.
Τσαβδαρίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 394/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ. Ποτουρίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 29-6-01 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου
που έχει ως εξής:
To θέμα της ρύπανσης του περιβάλλοντος και επομένως της υποβάθμισης της
ποιότητας ζωής των κατοίκων του Προμηθέα από την μη υγειονομική παραδεκτή
λειτουργία σταβλικών εγκαταστάσεων στην εν λόγω περιοχή, είναι γνωστό και έχει
απασχολήσει πολλές φορές το Δ.Σ.
Ο προβληματισμός και η ανησυχία των κατοίκων του Προμηθέα για τη
συστηματική ρύπανση της περιοχής σε συνδυασμό με την έντονη δυσοσμία που
συνοδεύει την ανωτέρω πρακτική και που τους καλοκαιρινούς μήνες γίνεται
εντονότερη καθώς και η ανάγκη αξιολόγησης της εφαρμογής ή μη των αποφάσεων
που έλαβε το ΔΣ με την υπ’ αριθ. 199/2001 απόφαση του φέρνουν ξανά στην
επικαιρότητα το ίδιο θέμα.
Εκτοτε το ΔΣ δεν έλαβε καμία πληροφόρηση για τα ακόλουθα:
1.-Αν εφαρμόστηκε η κείμενη νομοθεσία από τα αρμόδια ελεγκτικά και
πολιτικά όργανα.
2.-Αν ελέγχθηκαν όλες οι κτηνοτροφικές μονάδες, οι τυχόν παραβάσεις που
διαπιστώθηκαν και οι υποδείξεις που συστάθηκαν στους νομείς τους.
3.-Αν εφαρμόστηκε περιοδικός αιφνίδιος έλεγχος για τη διαπίστωση ή μη της
συμμόρφωσής τους προς τις υποδείξεις που τους συστάθηκαν με κοινοποίηση των
αποτελεσμάτων του επανελέγχου στο Δ.Σ.
4.-Αν κινήθηκε διαδικασία ανάκλησης αδειών (προσωρινή ή οριστική) για
τις χρονίζουσες παραβάσεις κατ΄εφαρμογή του άρθρου 9 της υπ΄αριθ. 2000/95 Υ.Δ.
Ύστερα από τα ανωτέρω και επειδή το πρόβλημα συνεχίζεται, παρακαλείται
το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για τις παραπέρα ενέργειές του.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος :Στην προηγούμενη απόφαση μας είχαμε καταλήξει σε μία σειρά
ενέργειες στις οποίες ζητούσαμε από πλευράς των αρμοδίων υπηρεσιών να προβούν
για την αστυνόμευση, για την εφαρμογή του νόμου και για να πάψει να υφίσταται το
πρόβλημα. Δυστυχώς, τα προβλήματα και η κατάσταση είναι εξίσου αφόρητη σε
σχέση με πέρσι το καλοκαίρι.
Σε συνεργασία που είχα με τον αρμόδιο αντινομάρχη κ Διούδη, με
πληροφόρησε ότι με βάση τον τελευταίο έλεγχο-αυτοψία, που διενήργησαν οι
υπηρεσίες στους 2 στάβλους που δημιουργούν το πρόβλημα διαπιστώθηκε ότι σ΄αυτό
των Αφών Ανθίτση, υπήρχαν 180 ζώα και στων Αφών Γκαλαϊτση υπήρχαν 220 ζώα,
ενώ ο νόμιμος αριθμός των ζώων είναι τα μισά απ’ αυτά.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι γινόμαστε οι δέκτες των παραπόνων ενώ αυτοί
που είναι εντεταλμένοι και αρμόδιοι να υλοποιήσουν το νόμο και να προβούν στην
λήψη όλων εκείνων των μέτρων, που θα διασφαλίσουν την ομαλή ζωή των κατοίκων,
κωφεύουν.
Δεν μας μένει λοιπόν κανένα άλλο μέτρο από ένα και μοναδικό. Εισηγούμαι
να αποφασίσει το ΔΣ να καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το
φαινόμενο το οποίο παρατηρείται στην περιοχή του Προμηθέα.
Σκουμπόπουλος :Στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ είχαμε αποφασίσει
να ληφθούν κάποια μέτρα και να γίνουν κάποιες ενέργειες από το Δήμο .Στάλθηκε η
απόφαση αυτή στα αρμόδια υπουργεία όπως είχαμε αποφασίσει;
Δήμαρχος :Η υπηρεσία έχει στείλει την απόφαση. Δεν υπάρχει απάντηση.
Όταν θα μετεγκατασταθούν οι στάβλοι και θα τρέξει το πρόγραμμα, θα πάψει να

υφίσταται το πρόβλημα. Το πρόβλημα όμως είναι τι γίνεται σήμερα που η ζωή εκεί
είναι αφόρητη;
Πρόεδρος :Ο πρόεδρος του Σ.Σ του Προμηθέα, ο κ. Παπαδόπουλος θέλει το
λόγο.
Τάκης : Και οι ιδιοκτήτες να πάρουν το λόγο για να διευκολυνθεί η
διαδικασία.
Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σ.Σ 1η Συνοικίας :Ως πρόεδρος του Σ.Σ, οφείλω να
μεταφέρω την οργή και την αγανάκτηση των κατοίκων για τη συνεχιζόμενη δυσοσμία
εδώ και αρκετά έτη. Είναι απαράδεκτο να μιλάμε για ποιότητα ζωής τη στιγμή που
δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα με ημίμετρα. Δεν
είναι δυνατόν να είμαστε δέσμιοι 8 χιλ. κάτοικοι στον Προμηθέα και να αναπνέουμε
την έντονη αυτή δυσοσμία. Είναι αναγκαίο πλέον να ληφθούν μέτρα. Δεν αρκούν τα
λόγια. Είναι προς τιμή του Δημάρχου που έφερε για δεύτερη φορά το θέμα. Τον
συγχαίρω γιατί φανερώνει το έντονο ενδιαφέρον του για την Περιφέρειά μας. Ζητώ
το ίδιο και από την αντιπολίτευση. Εμείς είμαστε έτοιμοι για κινητοποιήσεις.
Να δοθεί διά παντός λύση του προβλήματος με την οριστική μετεγκατάσταση
των στάβλων. Προέχει η υγεία των πολιτών.
Γκαλαϊτσης Λέων, ιδιοκτήτης στάβλου :Ψάχνουμε εδώ και αρκετό καιρό
μέρος για μετεγκατάστασή μας. Δεν μπορούμε να φύγουμε από τη μία μέρα στην
άλλη γιατί δεν είναι εύκολο. Να βρεθεί, κ. Δήμαρχε, δημόσιος χώρος. Δεν μας
δέχονται πουθενά.
Γιαννουλάκης :Αν βρεθεί χώρος αύριο, θα πάτε;
Γκαλαϊτσης :Ναι.
Δήμαρχος :Γνωρίζω ότι ψάχνεις στα διοικητικά όρια του Δήμου αλλά και ότι
έψαξες και σε συνεργασία με τον πρόεδρο του ΤΣ Τριποτάμου. Με ρώτησε ο
πρόεδρος του ΤΣ, αν θα είχα αντίρρηση με την μετεγκατάσταση των σταβλικών
μονάδων. Μετέφερα στον πρόεδρο ότι εμείς στα διοικητικά μας όρια, στο βαθμό που
τηρούνται οι νόμιμες προδιαγραφές, αποστάσεις κλπ., δεν έχουμε αντίρρηση για τη
μετεγκατάσταση των σταβλικών μονάδων. Κανένας δεν είπε να κλείσετε το στάβλο.
Αυτό όμως που δεν μπορεί να συνεχιστεί είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει άδεια για
100 ζώα και να έχεις 220, γιατί άλλη όχληση έχουν τα 100 και άλλη τα 220 ζώα.
Δεν είπαμε λουκέτο στους 2 στάβλους. Είπαμε ότι οι στάβλοι, μέχρι που να
γίνει η μετεγκατάσταση,
1)Το ζωϊκό κεφάλαιο πρέπει να είναι στα νόμιμα πλαίσια.
2)Η συλλογή και η απομάκρυνση της κοπριάς, να γίνεται με συνθήκες που δεν
θα ενοχλούν.
Δυστυχώς δεν το κάνατε.
Γεωργιάδης Χρ.:Κε Γκαλαϊτση, είχατε επίσκεψη από το ΚΕΠΠΕ. Τι σας
είπαν;
Γκαλαϊτσης :Μας ζήτησαν αρκετά και τα κάναμε. Η καθαριότητα γίνεται κάθε
15-20 μέρες. Η άδεια είναι για αόριστο αριθμό.
Πρόεδρος :Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος :Στην προηγούμενη συνεδρίαση του ΔΣ είχαμε επισημάνει
από πού δημιουργούνται τα προβλήματα και ζητήσαμε να εφαρμοστούν
συγκεκριμένα μέτρα, και να σταλεί η απόφαση στην ΝΑ και στα Υπουργεία μαζί με
συνοδευτικό έγγραφο του Δημάρχου που θα ζητάει την επίσπευση της εφαρμογής
του προγράμματος για την μετεγκατάσταση των στάβλων.
Δυστυχώς τα αρμόδια υπουργεία δεν απάντησαν. Οι κάτοικοι ζουν ένα
μαρτύριο. Είναι αφόρητη η μυρωδιά που δημιουργείται. Το πρόβλημα δημιουργείται
και από άλλους στάβλους της πόλης.Κακώς επικεντρώνουμε το θέμα μας σ΄αυτούς

τους 2 στάβλους. Θέλουν να φύγουν αλλά δεν μπορούν. Απευθύνθηκαν και σε
άλλους Δήμους. Δεν λύνονται με μηνύσεις τα προβλήματα, αλλά με κατανόηση που
πρέπει να δείξουμε.
Δεν συμφωνώ να υποβληθεί μήνυση κατά παντός υπευθύνου, πετώντας την
μπάλα «στα σφραγεία», αλλά να εφαρμοστεί το άρθρο 9 της υγειονομικής διάταξης
περί χορηγήσεως και ανακλήσεως αδειών κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών
μονάδων.
Ουρσουζίδης :Η επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δ.Σ όπου πρόεδρος είμαι εγώ,
είχε καταλήξει σε μία πρόταση ώριμη και δίκαιη που έλεγε: Οι επιχειρηματίες είτε να
εκσυγχρονίσουν τους στάβλους, με την έννοια να περιοριστούν στον προβλεπόμενο
αριθμό των εσταβλισμένων ζώων, είτε να προβούν σε τέτοιες ενέργειες που να
επεξεργάζονται τα λύματά τους με τρόπο ώστε να μη προσβάλουν τον τρόπο
διαβίωσης των κατοίκων του Προμηθέα.
Το θέμα ξαναέρχεται στο Δ.Σ, δεδομένου ότι δεν έχει ληφθεί καμία
πρωτοβουλία και ενόψει του κινδύνου κατά τους θερμούς μήνες.
Τα πρόστιμα τα οποία είχαμε ψηφίσει δεν επιβλήθηκαν και ούτε πρόκειται να
εισπραχθούν.
Τιμώ τον νομικό σύμβουλο του Δήμου Βέροιας, ο οποίος με την
εμπεριστατωμένη εισήγησή του μας πληροφορεί ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι.
Κατά συνέπεια εάν θέλουμε να έχουμε αξιοπιστία θα πρέπει να προσφύγουμε
στη δικαιοσύνη. Εάν έχουν δίκαιο θα δικαιωθούν. Εάν δεν έχουν δίκαιο, τουλάχιστον
εμείς, θα έχουμε κάνει το χρέος μας απέναντι στους κατοίκους του Προμηθέα.
Τσαβδαρίδης :Η σημερινή συνεδρίαση προκλήθηκε ύστερα από ερώτηση προ
ημερησίας διάταξης που υπέβαλα στον Δήμαρχο για το θέμα αυτό. Κατά συνέπεια η
μείζον αντιπολίτευση, όχι μόνο έδειξε ενδιαφέρον για το θέμα του Προμηθέα αλλά
και με ενέργειες προκάλεσε τη συζήτηση εκ νέου του θέματος αυτού που ταλανίζει
τους κατοίκους.
Επί της ουσίας, συντάσσομαι με την πρόταση του κ. Σκουμπόπολου.Δεν είναι
ένα πρόβλημα το οποίο λύνεται με την υποβολή μηνύσεων. Θα πρέπει να δούμε τις
προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα πρέπει να λειτουργήσουν οι στάβλοι αυτοί,
έτσι ώστε να διευκολυνθούν και οι επιχειρηματίες αλλά και για να εκλείψει το
πρόβλημα αυτό.
Πρόεδρος :Το θέμα ήρθε στο ΔΣ, μετά το ερώτημα που έκανε ο πρόεδρος του
Σ.Σ στην Εληά.
Κουκουρδής :Υπάρχει και η άλλη πλευρά του θέματος. Κατά πόσο η πολιτεία
είναι συνεπής προς τους βοοτρόφους και δεν δίνει καμία λύση να βγούν από αυτό το
αδιέξοδο. Στις 14-6-01 το Δ.Σ ανέθεσε μελέτη για τη βελτίωση και τη διαχείριση των
βοσκουμένων εκτάσεων.
Να πιέσουμε για να γίνουν σύντομα αυτές οι μελέτες. Τα Τ.Σ και ο Δήμος να
πάρουν αποφάσεις και να καθοριστούν οι περιοχές που πρέπει να μετεγκατασταθούν
οι μονάδες αυτές και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές. Δεν είναι αναγκαίο
να υποβληθούν οι μηνύσεις αυτές.
Ποτουρίδης :Συμφωνώ με την πρόταση του Δημάρχου . Ενώ την
προηγούμενη φορά συζητούσαμε για τους στάβλους, ακούστηκαν πολλά από την
αντιπολίτευση. Με πληροφόρησε συμπολίτης μας μετά το Δ.Σ ότι νομικός
παραστάτης αυτών που είχαν κάνει τις σταβλικές μονάδες, ήταν σύμβουλος της
αντιπολίτευσης. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει κορώνες στο Δ.Σ.
Ακριβόπουλος :Ήμουν νομικός σύμβουλος. Σ΄αυτήν εδώ την αίθουσα ο
λαϊκισμός είναι άκρατος σε όλα τα επίπεδα. Ο πρόεδρος του Σ.Σ είπε ότι η μόνη λύση
είναι η μετεγκατάσταση.

Σε προηγούμενη συνεδρίασή μας είχαμε πει ότι για όλα φταίει το κτιριακό
συγκρότημα του Σπανού και ότι από εκεί έρχονται οι οσμές. Οι εγκαταστάσεις του
Σπανού έφυγαν. Πάλι όμως η οσμή στον Προμηθέα υπάρχει. Σήμερα το περιορίζουμε
στους Γκαλαϊτση και Ανθίτση. Θα φύγουν οι στάβλοι αυτοί αλλά η οσμή πάλι θα
μείνει γιατί υπάρχουν και άλλοι στάβλοι που τη δημιουργούν.
Είχα πει στο ΔΣ ότι η λύση δεν είναι τα κατασταλτικά μέτρα. Με τα μέτρα
αυτά δεν πρόκειται να αναπνεύσει ο Προμηθέας. Τα μέτρα τα οποία θα δώσουν την
πραγματική λύση είναι η μετεγκατάσταση. Το πρόβλημα των στάβλων δεν
δημιουργήθηκε το 2000. Το πρόβλημα υπήρχε από πολύ παλιά, αλλά δεν έγιναν
πιέσεις ώστε να απορροφηθούν κονδύλια για την μετεγκατάσταση.
Γεωργιάδης Χρ.: Τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, όπως αυτό του
Προμηθέα, δεν λύνονται ούτε με πρόστιμα, ούτε με μηνύσεις.
Πότε θα αρχίσει να τρέχει το νέο πρόγραμμα μετεγκατάστασης; Αυτό είναι το
πρόβλημα.
Γιαννουλάκης :Δεν πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για την ποιότητα ζωής των
κατοίκων του Προμηθέα. Είναι ένα πρόβλημα που ταλανίζει εδώ και πολλά χρόνια
την περιοχή και πρέπει να ληφθούν μέτρα.
Το πρόβλημα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Είμαι υπέρ της παραδοσιακής
κτηνοτροφίας. Το 80% του εγχώριου κρέατος παράγεται στο νομό μας. Αυτό όμως
δεν σημαίνει ότι οι μονάδες αυτές θα λειτουργούν ανεξέλεγκτα.
Όταν τοποθετείται κάποιος αρνητικά, δε σημαίνει ότι στρέφεται εναντίον
αυτών των μονάδων αφού αυτές δεν τηρούν τους κανόνες υγιεινής. Δυστυχώς και οι
κάτοικοι του Προμηθέα, αλλά και οι ιδιοκτήτες, πληρώνουν σήμερα την έλλειψη
σχεδιασμού της πολιτείας.
Γι΄αυτό η πολιτεία σήμερα θα πρέπει να δείξει την ανάλογη συμπαράσταση
σ΄αυτούς τους ανθρώπους . Να βοηθήσει την άμεση μετεγκαταστασή τους, ούτως
ώστε να εκλείψει αυτό το πρόβλημα. Μέχρι να γίνει μετεγκατάσταση να
εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία από τα αρμόδια εκτελεστικά όργανα.
Τάκης :Η υποβολή μηνύσεων να μη γίνεται στους ιδιοκτήτες, αλλά στους
υπευθύνους.
Πρόεδρος : Από την άδειά τους διαπιστώνεται ότι είναι για 60 ζώα.
Δευτερολογίες .
Σκουμπόπουλος :Δεν συμφωνώ να υποβληθούν μηνύσεις αόριστα. Θα
πάρουμε απόφαση για να υποβληθούν μηνύσεις ονομαστικές. Να εφαρμοστεί το
άρθρο 9 της Υ.Δ.
Ουρσουζίδης :Το πρόβλημα υφίσταται. Δεν υπάρχει λαϊκισμός. Οι ευθύνες
είναι συγκεκριμένες. Αποδίδονται στον Νομάρχη, στον Αντινομάρχη, οι οποίοι δεν
υπέβαλαν τα πρόστιμα. Όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες είναι καλυμμένοι,
δεδομένου ότι έγκαιρα υπέβαλαν τις αιτήσεις τους και προσδιόρισαν το πρόβλημα.
Τσαβδαρίδης :Πριν από 2 συνεδριάσεις έφερα το θέμα στο Δ.Σ. Προηγήθηκε
η δική μου πρόταση για μία εκ νέου συζήτηση του θέματος και κατόπιν ενήργησε ο
πρόεδρος του Σ.Σ.
Ποτουρίδης :Τα περί λαϊκισμού αποδείχθηκαν σήμερα μέσα στην αίθουσα.
Μηνύσεις έκανε η ΝΑ και τις 2 φορές οι ιδιοκτήτες των στάβλων που πήγαν
στο δικαστήριο αθωώθηκαν. Κατά συνέπεια είναι λαϊκισμός η υποβολή μήνυσης,
γιατί δεν λύνει το πρόβλημα. Είμαστε πολιτικό όργανο. Ο Εισαγγελέας θα δει το
ποινικό μέρος της υπόθεσης. Εμείς πρέπει να δώσουμε λύση πολιτική, γι΄αυτό μίλησα
για λαϊκισμό.
Τάκης :Κατά καιρούς ακούμε για λαϊκισμό και για διαπλοκή εδώ μέσα. Ο
πρώτος και μοναδικός διδάξας της διαπλοκής είναι ο κ. Σκουμπόπουλος, κι αυτό

γιατί ήταν διευθυντής στο Δήμο και αρχηγός παράταξης της Ν.Δ και από εκεί και
πέρα τον έκανε ειδικό σύμβουλο του Νομάρχη. Αυτή είναι η διαπλοκή.
Σκουμπόπουλος :Επί προσωπικού. Το ΔΣ είχε πάντα υψηλό αίσθημα ευθύνης
και δημοκρατικότητας τα προηγούμενα χρόνια. Φάνηκε το επίπεδο δημοτικών
συμβούλων. Ο υποφαινόμενος έδειξε δείγματα γραφής και ως υπηρεσιακός παράγων
και ως δημοτικός σύμβουλος. Όλα τα άλλα τα φθηνά που είπε ο κ. Τάκης του τα
επιστρέφω.
Δήμαρχος :Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει εδώ και χρόνια ένα υπαρκτό
πρόβλημα από τη λειτουργία σταβλικών εγκαταστάσεων στην περιοχή του
Προμηθέα. Υπάρχει η αναγκαιότητα λοιπόν να ληφθούν κάποια μέτρα και μάλιστα
επανειλημμένα η μειοψηφία έψεξε. Την πλειοψηφία του Δήμου γι΄αυτό. Ήρθε
λοιπόν το θέμα στο Δ.Σ τον Απρίλη. Με νηφαλιότητα το συζητήσαμε, προτείναμε
μία σειρά μέτρα και καλέσαμε ολόκληρο το βοοτροφικό σύλλογο. Εμείς βοηθήσαμε
τον βοοτροφικό σύλλογο. Δεν κυνηγήσαμε κανέναν επαγγελματία. Είχαμε πει ότι
έχετε ένα χρονικό περιθώριο, πριν το καλοκαίρι, να λάβετε τα μέτρα σας.
Απευθύναμε τις αποφάσεις αυτές στη Ν.Α που είναι η αρμόδια να τις υλοποιήσει. Τι
έκανε; Τίποτα. Η Υ.Δ. λέει για ανάκληση αδειών των σταβλικών εγκαταστάσεων.
Ποιος είναι αρμόδιος να το κάνει. Η Ν.Α. Γιατί δεν το έκανε;
Γιατί δεν παίρνουν μέτρα οι υπεύθυνοι; Έχουν υποπέσει στο αδίκημα της
παράβασης του καθήκοντος. Αυτούς προσπαθούν να προφυλάξουν και όχι τους
αδελφούς Γκαλαϊτση και Ανθίτση. Υπάρχει διαπλοκή διότι υπάρχουν επαγγελματικές
υποχρεώσεις. Κάνατε ερώτηση για την ποιότητα ζωής αλλά όταν συζητάμε δεν
συμμετέχετε.
Η συμπολίτευση είναι υποχρεωμένη να δίνει λύσεις και να παίρνει αποφάσεις.
Κι αυτό αφού δεν το κατανοήσατε, δεν πρόκειται ποτέ να γίνεται συμπολίτευση. Ο
κόσμος σας εγκαταλείπει.
Δώσαμε προθεσμία ύστερα
από τους ελέγχους και τους ζητούμε να
συμμορφωθούν με τους όρους που βάζει η νομοθεσία και η πολιτεία. Ποιος είναι
υπεύθυνος να το κάνει; Γιατί τους καλύπτετε;
Η πρόταση είναι για να ταραχθούν τα νερά, να καταλάβει κάθε ένας που
σχετίζεται με αυτήν την απόφαση ότι δεν μπορεί ούτε σε βάρος του Δ.Σ, ούτε σε
βάρος των πολιτών, να κάνουν τα στραβά μάτια. Εάν η ΝΑ έκανε σωστά τη δουλειά
της να το δείξει και στο δικαστήριο και στην κοινωνία της πόλης.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα για την τριτομιλία;
Υπέρ ψήφισαν 15 σύμβουλοι: Γ. Ουρσουζίδης, Χ. Σκουμπόπουλος, Χ. Γεωργιάδης,
Β. Γιαννουλάκης, Λ. Τσαβδαρίδης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσαμήτρου – Καραχατζή, Ε.
Κουκουρδής.
Κατά ψήφισαν 15 σύμβουλοι: Μ. Ποτουρίδης, Ι. Κουρουζίδης, Δ. Ταχματζίδης, Μ.
Γαβρίδης, Κ. Πουλασουχίδης, Κ. Ασλάνογλου, Δ. Πέτκος, Κ. Κόλβατζης, Ε.
Λελεκάκης, Λ. Τάκης, Ν. Ουσουλτζόγλου, Σ. Γεωργιάδης, Ι. Τριανταφυλλίδης, Μ.
Σουμελίδης, Α. Ταραλάς.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του Δημάρχου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 16 σύμβουλοι:
Μ. Ποτουρίδης, Ι. Κουρουζίδης, Δ. Ταχματζίδης, Μ. Γαβρίδης, Κ. Πουλασουχίδης, Κ.
Ασλάνογλου, Δ. Πέτκος, Κ. Κόλβατζης, Ε. Λελεκάκης, Γ. Ουρσουζίδης, Λ. Τάκης, Ν.
Ουσουλτζόγλου, Σ. Γεωργιάδης, Ι. Τριανταφυλλίδης, Μ. Σουμελίδης, Α. Ταραλάς.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του δημ. συμβούλου Χ.
Σκουμπόπουλου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 7 σύμβουλοι:

Χ. Σκουμπόπουλος, Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Λ. Τσαβδαρίδης, Ι.
Ακριβόπουλος, Μ. Τσαμήτρου – Καραχατζή, Ε. Κουκουρδής.
Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 29-6-01 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την υπ’ αριθ. 199/2001 απόφασή του σχετικά με τη θέση του Δ.Σ. για τα
προβλήματα που δημιουργούνται από τη λειτουργία των στάβλων στην περιοχή
Προμηθέα.
3.- Τις απόψεις και θέσεις του Δημάρχου και των δημ. συμβούλων όπως αυτές
διατυπώθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
4.- Την πρόταση του Δημάρχου για υποβολή μήνυσης στα αρμόδια δικαστήρια, κατά
παντός υπευθύνου για τα συνεχιζόμενα προβλήματα που δημιουργούνται από τη
λειτουργία μονάδων σταβλικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Προμηθέα.
5.- Ότι πρέπει να υποβληθεί μήνυση κατά παντός υπευθύνου επειδή η μη υγειονομικά
παραδεκτή λειτουργία μονάδων σταβλικών εγκαταστάσεων στην περιοχή του
Προμηθέα προκαλεί σοβαρά προβλήματα και υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των
κατοίκων.
6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
7.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του ΔΚΚ. καθώς και τις αναφερόμενες στην
εισήγηση σχετικές διατάξεις.
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει την υποβολή από το Δήμο Βέροιας μηνυτήριων αναφορών κ.λ.π.
κατά παντός υπευθύνου για τα συνεχιζόμενα προβλήματα που δημιουργούνται από τη
λειτουργία μονάδων σταβλικών εγκαταστάσεων στην περιοχή του Προμηθέα Δήμου
Βέροιας.
Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής για να
υποβάλλουν τις παραπάνω μηνυτήριες αναφορές.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 383/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ.
I.
Μ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ Κ.
Κ.
Δ.
Κ.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε.
Κ.
Γ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ
Λ.
Σ.
Ι.
Μ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ποτουρίδης
Kουρουζίδης
Γαβρίδης
Πουλασουχίδης
Ασλάνογλου
Πέτκος
Κόλβατζης
Λελεκάκης
Γκαβαϊσές
Ουρσουζίδης
Τάκης
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Σουμελίδης

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
Χ. Μουτσιόπουλος
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 23-7-2001
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ
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Χ.
Β.
Λ.
Ι.
Μ.
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Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Τσαβδαρίδης
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής

