ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 18/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 399/2001
Περίληψη
Αποδοχή πρότασης δημοτικού συμβούλου Π.
Πιτούλια για συζήτηση εκτάκτως του θέματος «Επί
εισηγήσεως Τ.Σ. Κάτω Βερμίου για άσκηση
πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά της Φανής
Παπαγιάννη».
Σήμερα 16 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 12-7-2001
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 21 μέλη.
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Κουρουζίδης
Ταχματζίδης
Aσλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Λελεκάκης
Γκαβαϊσές
Ουρσουζίδης
Τάκης
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Πιτούλιας
Ταραλάς
Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Σοφιανίδης
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής
Μανακούλης

Aπόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Χ. Μουτσιόπουλος

Μ. Ποτουρίδης
Μ. Γαβρίδης
Κ. Πουλασουχίδης
Κ. Κόλβατζης
Ν. Χαμαλής
Α. Κεσίδης
M. Σουμελίδης
Απόντες Δημαρχιακοί
Σ. Παναγιωτίδης
Πάρεδροι
Λ. Τσαβδαρίδης
-------Θ. Σιδηρόπουλος
Ε. Λευκοπούλου
Π. Αγαθαγγελίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
400/2001 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 407/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ. Ασλάνογλου.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 408/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης και
επανήλθε στη συζήτηση της υπ’ αριθ. 409/2001
απόφασης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 420/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον δημ. σύμβουλο Παναγιώτη
Πιτούλια ο οποίος είπε στο συμβούλιο ότι:
Πιτούλιας :Το Τ.Σ Βερμίου αποφάσισε να κάνει διοικητική αποβολή σε
κάποιον συμπολίτη μας. Το θέμα είχε συζητηθεί στο Δ.Σ. και έδωσε προθεσμία στο
δικηγόρο της κας Παπαγιάννη Φανής, για να φέρει ότι συμπληρωματικά στοιχεία
έχει. Επειδή έγινε ντόρος στο Δ.Δ. να πάρουμε απόφαση για το θέμα αυτό.
Δήμαρχος :Δεν ξέρω που βρίσκεται το θέμα και αν είναι ώριμο για να
αποδεχτώ την πρόταση να συζητηθεί ή όχι. Περιμένω την άποψή σας κ. πρόεδρε για
να τοποθετηθώ.
Πρόεδρος:Δεν ενεφανίστηκε ο κ. Καπράρας.Το θέμα μένει εκεί. Δεν έχουμε
τα καινούργια στοιχεία.
Δήμαρχος :Εφόσον δεν έφερε τα στοιχεία ο κ. Καπράρας, να συζητηθεί
εκτάκτως το θέμα.
Πρόεδρος :Συμφωνεί το σώμα;
Σκουμπόπουλος:Η ευθύνη ανήκει στη διοίκηση του Δήμου και όχι στο
δικηγόρο, που δεν φρόντισε την επόμενη μέρα να ζητήσει τα στοιχεία από τον κ.
Καπράρα. Το άφησαν εδώ και 1,5 μήνα και το φέρνουν σήμερα εκτάκτως να
συζητήσουμε ερήμην του συμπολίτη και της νομικής παράστασης; Δεν συμφωνούμε.
Θα κατηγορηθούμε. Να ερευνηθεί από την νομική υπηρεσία του Δήμου, γιατί τα
στοιχεία που είχε θέσει τότε ο κ. Καπράρας ήταν πολύ σοβαρά. Πρέπει να ερευνηθεί
σε βάθος το θέμα.
Δήμαρχος :Το Δ.Σ είχε μία απόφαση, την οποία ήμασταν υποχρεωμένοι να
φέρουμε στο Δ.Σ. Η ενδιαφερόμενη είχε να αντιτάξει απέναντι στο επιχείρημα του
Τ.Σ και κατ΄επέκταση του Δήμου, ότι αυτή η έκταση δεν είναι δημόσια αλλά
ιδιωτική.
Εάν αυτή δεν ενδιαφέρεται, δεν είναι ευθύνη του Δήμου, διότι η εισήγηση
του Δήμου εξακολουθεί να παραμένει η ίδια (διοικητική αποβολή). Είναι άλλο θέμα
αν θα το συζητήσει εκτάκτως ή όχι το Δ.Σ. Και άλλο ότι εμείς θα έπρεπε να
παρακαλούμε τον κάθε ιδιώτη, ο οποίος θεωρούμε ότι κατέλαβε παράνομα δημοτική
έκταση να μας προσκομίσει στοιχεία που να οδηγούν την απόφασή μας στη μη
άσκηση διοικητική αποβολής.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν να συζητηθεί το θέμα εκτάκτως;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 13 σύμβουλοι:
Ι. Κουρουζίδης, Δ. Ταχματζίδης, Κ. Ασλάνογλου, Α. Δελαβερίδης, Δ. Πέτκος, Ε.
Λελεκάκης, Λ. Τάκης, Ν. Ουσουλτζόγλου, Σ. Γεωργιάδης, Ι. Τριανταφυλλίδης, Π.
Πιτούλιας, Α. Ταραλάς, Γ. Μανακούλης.
Πρόεδρος: Ποιοι να μη συζητηθεί;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 7 σύμβουλοι:
Γ. Ουρσουζίδης, Χ. Σκουμπόπουλος, Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Ι.
Ακριβόπουλος, Μ. Τσαμήτρου – Καραχατζή, Ε. Κουκουρδής.
Πρόεδρος: Κατά Πλειοψηφία δεν συζητείται επειδή σύμφωνα με τον
κανονισμό για να συζητηθεί ένα θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη
και να παρθεί απόφαση πρέπει να συναινέσει ο Δήμαρχος και να αποφασίσει το
συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την πρόταση του δημοτικού συμβούλου Π. Πιτούλια.
2.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
3.- Τις διατάξεις των άρθρων 97, 106, 108 και 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Αποδέχεται την πρόταση του δημοτικού συμβούλου Παναγιώτη Πιτούλια για
συζήτηση εκτάκτως του θέματος «Επί εισηγήσεως Τ.Σ. Κάτω Βερμίου για άσκηση
πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά της Φανής Παπαγιάννη».
Μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας διαπιστώθηκε ότι η απόφαση δεν έλαβε την
απαιτούμενη πλειοψηφία που απαιτείται, σύμφωνα με τον Δ.Κ.Κ. και άρα δεν
υφίσταται απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 399/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
Χ. Μουτσιόπουλος
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 8-8-2001
Ο Δήμαρχος
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