ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 29/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 628/2001
Περίληψη
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του
4ου θέματος «Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας και σφράγιση ή μη κατ/ματος
υγειονομικού
ενδιαφέροντος
του
Μιχαήλ
Αδαλόγλου».
Σήμερα 12 Νοεμβρίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την
με ημερομηνία 8-11-2001 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 27 μέλη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
634/2001 απόφασης αποχώρησαν Β. Γιαννουλάκης,
Ε. Σοφιανίδης, Γ. Μανακούλης, Π. Αγαθαγγελίδης.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
είπε στο συμβούλιο ότι:
Προεδρεύων :Θα είναι ενιαία η συζήτηση των θεμάτων από το 4ο έως και το
9ο.
Ζαχαροπούλου Κυριακή, δικηγόρος: Είμαι συνεργάτης
με την κα
Παπαδοπούλου η οποία είναι δικηγόρος των κατ/ρχών και μου ζήτησε να σας
μεταφέρω ότι δεν μπορεί να παραστεί λόγω οικογενειακού προβλήματος υγείας,
είναι άρρωστος ο σύζυγός της και ζητά την αναβολή των θεμάτων διότι κατέθεσαν
αίτηση οι καταστηματάρχες ότι ξεκίνησαν να κατεδαφίζουν τις αυθαίρετες
κατασκευές τους.
Δήμαρχος :Στις 4/10 , επιδόθηκε από δημοτικούς υπαλλήλους, με υπογραφή
της σχετικής έκθεσης επίδοσης, η απόφαση του ΔΣ μαζί με την παράκληση –
επίκληση να επαναφέρουν τα καταστήματά τους όπως ήταν στις αρχικές άδειες που
τους είχαν χορηγηθεί, γιατί αλλιώς θα λάμβανε χώρα ανάκληση της άδειας και
σφράγιση. Μετά από λίγες μέρες με επισκέφθηκαν μερικοί από αυτούς. Τους
εξήγησα ότι ο σύλλογος αρχιτεκτόνων Βεροίας κατέθεσε μήνυση για παράβαση
καθήκοντος κατά των υπηρεσιών, κατά του Δημάρχου και κατά παντός υπευθύνου.
Τους είπα ότι δεν υπάρχει καμία άλλη δυνατότητα, εκτός από το να
συμμορφωθούν σε σχέση με τις ισχύουσες άδειες, δεδομένου ότι αρκετά απ΄αυτά τα
καταστήματα έχουν ανακληθεί και τα πιστοποιητικά πυρασφαλείας. Είπαν ότι θα το
σκεφτούν. Ζήτησαν προθεσμία μέχρι 30/10 να μην γίνει αυτοψία. Στις 30/10 έδωσα
εντολή στην πολεοδομική υπηρεσία να κάνει την αυτοψία αυτή. Μέχρι τώρα όμως
δεν έγινε τίποτα. Σήμερα έγινε πάλι αυτοψία σ΄αυτά τα καταστήματα. Μόνο ο κ.
Στεργιόπουλος και ο κ. Εξαρχος κατεδάφισαν τμήμα αυθαιρέτου.
1)Θα ακολουθήσει δεύτερη έρευνα για κάθε κατάστημα που έχει κάνει τέτοιες
παρανομίες.
2)Την επόμενη Δευτέρα θα γίνει συνεδρίαση του ΔΣ για να συζητηθούν τα
θέματα αυτά, επειδή η δικηγόρος ζήτησε την αναβολή.
Στεργιόπουλος :Μπορώ να έχω το λόγο;
Προεδρεύων :Όχι, διότι δεν συζητείται το θέμα. Στην επόμενη συνεδρίαση θα
σας δοθεί.
Σκουμπόπουλος :Δεν γνωρίζουμε τι πρόβλημα υπάρχει με την νομική
παράσταση των καταστηματαρχών, την κα Παπαδοπούλου. Μήπως θα έπρεπε να
δώσουμε 2 εβδομάδες αναβολή;
Προεδρεύων :Αν υπάρχει κώλυμα σε νομικό παραστάτη, υπάρχει η
διαδικασία κάποιος άλλος να τον αντικαταστήσει. Πρέπει όμως να ενημερωθεί για το
θέμα.
Ουρσουζίδης :Αν δεν θέλουν να συμμορφωθούν οι καταστηματάρχες ας το
δηλώσουν από τώρα. Δεν είναι ανάγκη να περνάμε από εβδομάδα σε εβδομάδα.
Προεδρεύων: Συμφωνεί το σώμα με την αναβολή του θέματος;
Σύμβουλοι: Ναι.
Ουρσουζίδης: Διαφωνώ.
Στο σημείο αυτό ακούστηκαν
διαμαρτυρίες από την πλευρά των
καταστηματαρχών.
Αγαθαγγελίδης : Απειλούν σύμβουλο κε πρόεδρε.
Προεδρεύων :Μπορεί να ζητήσει την προστασία του.
Δήμαρχος :Μετάνιωσα για τη διαδικαστική πρότασή μου. Ακούστηκαν
φράσεις που δεν έπρεπε. Απαράδεκτη η συμπεριφορά των συνδημοτών απέναντι σε
ορισμένους δημοτικούς συμβούλους.

Αγαθαγγελίδης:Απείλησαν σύμβουλο κε πρόεδρε.
Πουλασουχίδης :Ο πρόεδρος έχει τον κανονισμό για να εφαρμόζεται η τάξη.
Ο κανονισμός λέει ότι αποβάλλεται από την αίθουσα όποιος δημιουργεί πρόβλημα.
Ζητά την προστασία μου όποιος δημοτικός σύμβουλος θίγεται. Τι πετάγεστε κε
Αγαθαγγελίδη;
Αγαθαγγελίδης :Όχι απειλές σε σύμβουλο. Αλλά το να απειλήσουν έναν
σύμβουλο είναι και δική μου υπόθεση.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την πρόταση του Δημάρχου.
2.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) .
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Αναβάλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 4ου θέματος «Ανάκληση ή
μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και σφράγιση ή μη κατ/ματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος του Μιχαήλ Αδαλόγλου» για μία βδομάδα, όπου θα συζητηθεί το θέμα
στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 628/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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