ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 1/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 4/2010
Περίληψη
Εκλογή αιρετού αντιπροσώπου του Δήμου στο Δ.Σ. του
Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ο.Τ.Α.
Νομού Ημαθίας.
Σήμερα 11 Ιανουαρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 7-1-2010 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
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23. Ι.

Γουναράς
Καλαϊτζίδης
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Aπόντες
Παπαστεργίου
Κάκαρης
Παναγιωτίδης
Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Η. Σοφιανίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Ι. Καλαϊτζίδης.
2) Κατά τη συζήτηση του εκτάκτου θέματος για το οποίο
συντάχθηκε πρακτικό συζήτησης προσήλθε ο κ. Σ. Διαμαντής και
αποχώρησε ο κ. Η. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 2/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ.
Α. Δελαβερίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 3/2010 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 4/2010 απόφασης προσήλθε ο κ.
Α. Δελαβερίδης και αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 5/2010 απόφασης αποχώρησε ο
κ. Π. Τσαπαρόπουλος.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 7/2010 απόφασης αποχώρησαν οι
κ.κ. Σ. Μηλιόπουλος, Σ. Διαμαντής.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 9/2010 απόφασης αποχώρησαν οι
κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Μ. Τρανίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 10/2010 απόφασης προσήλθε ο κ.
Ν. Μωυσιάδης και αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 11/2010 απόφασης προσήλθε ο
κ. Π. Τσαπαρόπουλος.
11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 43/2010 απόφασης αποχώρησε ο
κ. Γ. Μιχαηλίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 29-12-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Με την αριθ. 26/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν εκλεγεί οι
αιρετοί αντιπρόσωποι του Δήμου Βέροιας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου
με την επωνυμία «Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Ο.Τ.Α. Ν.Ημαθίας».
Με την από 28-12-2009 αίτησή του ο δημοτικός σύμβουλος Μιχαήλ
Σουμελίδης δηλώνει ότι παρατείνεται από τη θέση του αντιπροσώπου του Δήμου στο
ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο για λόγους ευθιξίας.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2,3 & 6 του άρθρου 246 του ν.3463/06
(Κ.Δ.Κ.), όπως αυτό ισχύει, προβλέπεται ότι:
«2.Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται από αιρετούς αντιπροσώπους του
κάθε Δήμου, που εκλέγονται από τα δημοτικά συμβούλιά τους, ανάλογα με τον πληθυσμό
τους, με βάση τον πληθυσμό του μικρότερου Δήμου, που εκπροσωπείται με έναν
αντιπρόσωπο. Ο αριθμός των αντιπροσώπων του καθενός από τους λοιπούς Δήμους, που
μετέχουν στο Σύνδεσμο, βρίσκεται με τη διαίρεση του πληθυσμού του διά του πληθυσμού
του μικρότερου από αυτούς. Αν τυχόν απομένει κλάσμα μεγαλύτερο από μισή μονάδα,
υπολογίζεται ως μονάδα.
Αν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου σύμφωνα με τον
υπολογισμό της προηγούμενης παραγράφου είναι περισσότερα από (25), κάθε δημοτικό
συμβούλιο εκλέγει αντιπροσώπους για το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου ως εξής;
-Δήμοι με πληθυσμό από 1-10.000 κατοίκους εκλέγουν 1 αντιπρόσωπο.
-Δήμοι με πληθυσμό από 10.001-30.000 εκλέγουν 2 αντιπροσώπους.
-Δήμοι με πληθυσμό από 30.001-100.000 εκλέγουν 3 αντιπροσώπους.
-Δήμοι με πληθυσμό από 100.001-300.000 εκλέγουν 4 αντιπροσώπους.
-Δήμοι με πληθυσμό από 300.001 και άνω εκλέγουν 5 αντιπροσώπους.
6.Για όλη τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου, το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει
ως αντιπροσώπους του στο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου μέλη του ή τον
Δήμαρχο. Στην περίπτωση που ένα δημοτικό συμβούλιο εκλέγει περισσότερους από δύο
(2) εκπροσώπους, ένας (1) από αυτούς εκλέγεται από τη μειοψηφία του δημοτικού
συμβουλίου. Η εκλογή γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την εγκατάσταση των δημοτικών ή
κοινοτικών αρχών.
Στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 23 η εκλογή γίνεται μέσα σε δέκα (10)
μέρες από την εγκατάσταση των δημοτικών ή κοινοτικών αρχών. Η θητεία των
αντιπροσώπων λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου, πλην του πρώτου
εδαφίου και της παραγράφου 3 του άρθρου 229 (το αριθμητικό «229», προστέθηκε με
την παρ. 9 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007).
Σε Συνδέσμους που συνιστώνται μετά την εγκατάσταση των δημοτικών και
κοινοτικών αρχών, οι αντιπρόσωποι εκλέγονται μέσα σε προθεσμία (2) μηνών από τη
σύσταση του Συνδέσμου. Αν ο Δήμος ή η Κοινότητα δεν ορίσουν αντιπροσώπους στο
διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου, ώσπου να γίνει η εκλογή, η οποία δεν μπορεί να
γίνει σε χρονικό διάστημα πέραν των τριών (3) μηνών από τη σύσταση του Συνδέσμου,
μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της
Κοινότητας και, αν οι αντιπρόσωποι του ίδιου Δήμου ή της ίδιας Κοινότητας είναι
περισσότεροι, μετέχουν σύμβουλοι του επιτυχόντος Συνδυασμού, κατά τη σειρά της
εκλογής τους».
Τέλος με τις διατάξεις των παρ. 1 & 3 του άρθρου 229 του ιδίου νόμου
προβλέπεται ότι:
«1.Η εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου γίνεται κάθε δύο χρόνια
και λήγει σε κάθε περίπτωση με την εγκατάσταση των νέων μελών. Μέσα σε έναν μήνα
από την εγκατάσταση των δημοτικών και κοινοτικών αρχών για την πρώτη διετία και
έναν μήνα από τη λήξη της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου, το δημοτικό

ή κοινοτικό συμβούλιο συνεδριάζει και εκλέγει με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη
πλειοψηφικά του συνολικού αριθμού των μελών του τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου κάθε ιδρύματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του
άρθρου 92 ή των άρθρων 90 και 109.
3.Οι θέσεις μελών του διοικητικού συμβουλίου που μένουν κενές κατά τη
διάρκεια της δημοτικής περιόδου καλύπτονται με μέλη που εκλέγει το δημοτικό ή
κοινοτικό συμβούλιο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, αφότου η θέση έμεινε κενή.».
Υστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εκλέξει
έναν αιρετό αντιπρόσωπο του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου με
την επωνυμία «Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Ο.Τ.Α. νομού
Ημαθίας» σε αντικατάσταση του παραπάνω παραιτηθέντος δημοτικού συμβούλου
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Υπάρχει η παραίτηση του κ. Σουμελίδη, για την οποία έγινε αναφορά και
προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση σε προηγούμενη συνεδρίαση και είχε αναγγελθεί
στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΣΔΑ στην οποία κατέθεσα εγώ μομφή κατά της
διοίκησης του ΕΣΔΑ και αποκάλυψα το θέμα της σύμβασης, η οποία είχε
τροποποιηθεί παράνομα, παράτυπα, αδικαιολόγητα και εστάλη τελικά για έλεγχο μία
άλλη σύμβαση από αυτήν που είχε αποφασίσει το Δ.Σ. μετά από επίπονες και
πολύωρες διαδικασίες. Ο κ. Σουμελίδης τότε, αφού ακούστηκαν όσα ακούστηκαν,
είπε επί λέξει «εγώ θα παραιτηθώ γιατί έχω παιδιά και δεν μπορώ να μπω σ’ αυτή τη
διαδικασία». Πραγματικά, έπρεπε όλοι μας να παραιτηθούμε τότε. Αποχωρήσαμε
βέβαια γιατί δεν είχαμε λάβει από τον πρόεδρο ικανοποιητικές απαντήσεις, ή μάλλον
δεν είχαμε λάβει καμία απάντηση, γιατί έγινε αυτή η αλλαγή και ποιος την έκανε
αυτή την αλλαγή. Μετά απ’ όλα αυτά, η σύμβαση προσαρμόστηκε στην διακήρυξη
αλλά εάν δεν μελετούσαμε και δεν βρίσκαμε τις διαφορές που υπήρχαν, θα είχε
περάσει το θέμα έτσι. Και βέβαια το Ελεγκτικό Συνέδριο έστειλε πίσω τη σύμβαση
γιατί είδε τα προβλήματα που υπήρχαν, είδε τις πολλές σελίδες που έλειπαν. Σε
εκείνο λοιπόν το διοικητικό συμβούλιο υπάρχει ένα θέμα. Προτείνω ως αιρετό
εκπρόσωπο του Δήμου στο Δ.Σ. του ΕΣΔΑ τον κατεξοχήν αρμόδιο γι’ αυτά τα
θέματα, λόγω επαγγέλματος, κ. Α. Τσιάρα.
Ακριβόπουλος: 1) Να μας πει η κα Δήμαρχος τι είδους μομφή αυτή την οποία
έκανε προς το Δ.Σ. 2) Η κα Δήμαρχος ανακάλυψε ότι τροποποιήθηκε η σύμβαση ή το
Ελεγκτικό Συνέδριο την έστειλε πίσω για τροποποίηση;
Δήμαρχος: Το θέμα είναι πολύ σοβαρό για να χαριτολογήσω. Κατέθεσα
μομφή κατά του προέδρου και της διοίκησης του ΕΣΔΑ, την οποία εσείς, δηλαδή η
παράταξή σας, εκλέξατε. Αυτά είναι θέματα γνωστά σε όλους. Δεν ξέρω τι μομφές
υπάρχουν. Με μίνι και με τιράντες; Δηλαδή τι μομφές; Κουβέντα να γίνεται;
Γνωρίζετε από διαδικασίες. Δεν μπορεί να μην γνωρίζετε τόσα χρόνια από
διαδικασίες. Επαναλαμβάνω ότι κατέθεσα μομφή κατά του προέδρου και της
διοίκησης του ΕΣΔΑ. Είναι σαφέστατο αυτό που σας λέω. Είχα δικαίωμα να το
πράξω και το έπραξα.
Χατζηαθανασίου: Διαδικαστικά. Επειδή το θέμα που ανακύπτει όντως είναι
σοβαρό, προτείνω να έρθει ως τακτικό ξεχωριστό θέμα σε επόμενη συνεδρίαση. Δεν
αποτελούν όλα αυτά αντικείμενο του σημερινού θέματος γιατί θα θέλαμε κι εμείς να
πάρουμε μέρος σε μία τέτοια συζήτηση.
Πρόεδρος: Όντως το θέμα μας σήμερα δεν είναι αυτό αλλά οπωσδήποτε
μπορούν να τεθούν ορισμένες ερωτήσεις. Στις τοποθετήσεις σας παρακαλώ να
περιοριστείτε στο θέμα αντικατάστασης του συναδέλφου και μόνο. Κε Ακριβόπουλε,
είναι συγκεκριμένο το θέμα και δεν θα επιτρέψω να επεκταθεί η συζήτηση ……..
Ακριβόπουλος: Ναι αλλά η κα Δήμαρχος έκανε την ηρωίδα εδώ, μίλησε για
μομφές και ανέκυψαν ερωτήματα.
Πρόεδρος: Αυτή τη στιγμή καλούμαστε να αποφασίσουμε για την
αντικατάσταση του δημ. συμβούλου. Σας παρακαλώ, περιοριστείτε σ’ αυτό. Ορίστε
ερωτήσεις.

Δήμαρχος: Κε πρόεδρε, νομίζω ότι αυτό έχει λυθεί. Ας μην επιμένει ο
συνάδελφος. Είπαμε ότι θα έρθει ως τακτικό θέμα σε επόμενη συνεδρίαση και θα τα
πούμε όλα εδώ μέσα. Μην ανησυχείτε καθόλου.
Ακριβόπουλος: Σωστή η παρατήρηση του κ. Χατζηαθανασίου αλλά το θέμα
προέκυψε πριν από ένα χρόνο και έχει αναρωτηθεί γιατί δεν ήρθε στο Δ.Σ. εδώ και
ένα χρόνο;
Σκουμπόπουλος: Κε Σουμελίδη εκείνη την ημέρα παραιτηθήκατε ενώπιον του
διοικητικού συμβουλίου του ΕΣΔΑ και είπατε «εγώ παραιτούμαι και φεύγω γιατί δεν
θέλω να μπω φυλακή». Μετά από μία εβδομάδα σε συνεδρίαση του δημ. συμβουλίου,
σας ρώτησα εγώ και είπατε ότι δεν παραιτείστε και εσείς και η κα Δήμαρχος. Και
έρχεστε στις 28 Δεκεμβρίου και κάνετε γραπτή παραίτηση ενώ τότε, και αυτό
προκύπτει από τα πρακτικά, και εσείς και η Δήμαρχος είπατε ότι συνέβησαν αυτά
στον ΕΣΔΑ αλλά τελικά δεν παραιτείστε. Τι άλλαξε από τότε μέχρι τώρα;
Σουμελίδης: Τότε είχα πει ότι δεν έκανα γραπτή την παραίτησή μου. Αυτό
είπα μόνο.
Σκουμπόπουλος: Η ερώτησή μου ήταν συγκεκριμένη. Ζήτησα να μας πείτε αν
αυτό αληθεύει και τους λόγους της παραίτησής σας και η Δήμαρχος είπε …..
Πρόεδρος: Είναι κατανοητό το ερώτημα κε Σκουμπόπουλε. Μην το
επαναλαμβάνετε. Ο κ. Σουμελίδης σας απάντησε.
Δήμαρχος: Κε πρόεδρε, τα πρακτικά όντως υπάρχουν και ποτέ δεν είπα «όχι
δεν παραιτήθηκε ο κ. Σουμελίδης». Υπήρχε μία εκκρεμότητα με την έγγραφη
παραίτησή του. Στη συνεδρίαση του ΕΣΔΑ κ. Σουμελίδης δήλωσε ότι παραιτείται και
είναι γνωστό ότι αυτό που λέει, το κάνει.
Πρόεδρος: Προχωράμε στην ψηφοφορία. Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση
της Δημάρχου;
Σκουμπόπουλος: Τι ψηφοφορία; Είναι μυστική η ψηφοφορία.
Δήμαρχος: Κε πρόεδρε, η υπηρεσία στο εισηγητικό σημείωμα αναφέρει τη
σχετική διάταξη νόμου, που ορίζει ότι η ψηφοφορία είναι φανερή.
Σκουμπόπουλος: Πήρα τον λόγο για να αντικρούσω το λανθασμένο
εισηγητικό σας σημείωμα. Η ψηφοφορία είναι μυστική και αυτό έχει νομολογηθεί με
γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους το 2007, η οποία έγινε δεκτή
από τον Υπουργό Εσωτερικών και ισχύει. Αν δεν κάνετε μυστική ψηφοφορία, η
απόφαση θα είναι άκυρη. Και τότε να μην ψάχνετε πάλι διαβόλους και τριβόλους
ούτε φαντάσματα.
Σουμελίδης: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Να γίνει μυστική ψηφοφορία.
Δήμαρχος: Με βάση το εισηγητικό, το οποίο συνέταξαν οι εξαιρετικοί
συνεργάτες του Τμήματος Γραμματείας & Συλλογικών οργάνων και του Γραφείου
Νομικών Προσώπων & Δημοτικών Επιχειρήσεων, η ψηφοφορία είναι φανερή. Αυτό
είδαμε και έτσι είπαμε να προχωρήσουμε. Θέλω όμως να δηλώσω ότι τόσο μας
ενδιαφέρουν τα τεκταινόμενα στον ΕΣΔΑ, που θέλουμε, με τερτίπια, να έχουμε για
ένα χρονικό διάστημα ελλιπή εκπροσώπηση του Δήμου μας. Ας γίνει μυστική, όχι
γιατί αυτό ισχύει αλλά γιατί κάποιος από το συμβούλιο ζητάει να γίνει μυστική και
είμαστε υποχρεωμένοι να το δεχτούμε.
Ακριβόπουλος: Να βάλετε σε ψηφοφορία την πρόταση αναβολής.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν για την αναβολή λήψης απόφασης επί του
θέματος;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 7 σύμβουλοι:
Π. Τσαπαρόπουλος, Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ.
Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 13 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Σ.
Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν.
Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης.
Πρόεδρος: Κατά πλειοψηφία συνεχίζουμε και προχωράμε σε ψηφοφορία.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο σύμβουλος Ι. Ακριβόπουλος.

Δήμαρχος: Κε πρόεδρε, ας τοποθετηθεί και ο νομικός σύμβουλος για το θέμα
της φανερής ή μυστικής ψηφοφορίας.
Γ. Παπαστεργίου: Αν χρειάζεται μυστική, η ψηφοφορία που θα κάνετε
σήμερα ενδεχομένως να είναι άκυρη. Αν χρειάζεται μυστική, η τήρηση της πιο
αυστηρής διαδικασίας, δεν θίγει το αποτέλεσμα. Επομένως, κατά τη γνώμη μου,
εφόσον δεν είμαστε σίγουροι αν χρειάζεται φανερή ή μυστική ψηφοφορία, να κάνετε
μυστική ψηφοφορία, η οποία είναι η αυστηρότερη διατύπωση του νόμου, δεν
ακυρώνεται. Να κάνετε την ψηφοφορία με την αυστηρότερη διαδικασία.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να ορίσει από τα μέλη του δύο
ψηφολέκτες για τη διενέργεια της εκλογής.
Ψηφολέκτες ορίστηκαν ομόφωνα οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Δ. Δάσκαλος
και Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
Στη συνέχεια αφού οι ψηφολέκτες μοίρασαν σε κάθε σύμβουλο δύο
ψηφοδέλτια, ένα λευκό και ένα που είχε το όνομα του μοναδικού υποψηφίου
συμβούλου, έμπαινε ο κάθε σύμβουλος μόνος του στο γραφείο του αντιδημάρχου Π.
Παυλίδη, επειδή δεν υπήρχε διαθέσιμο παραβάν, και ψήφιζε.
Αφού τελείωσε η ψηφοφορία ο πρόεδρος βοηθούμενος από τους δύο
ψηφολέκτες άνοιξε την κάλπη και αρίθμησε τα ψηφοδέλτια που ήταν 19, εκ των
οποίων βρέθηκαν: 13 έγκυρα ψηφοδέλτια και 6 λευκά.
Μετά τη σχετική διαλογή βρέθηκε ότι ο κ. Α. Τσιάρας έλαβε 19 ψήφους.
Το Δ.Σ. μετά από το παραπάνω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και αφού έλαβε
υπόψη:
1.- Το από 29-12-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την από 28-12-2009 έγγραφη παραίτηση του δημ. Μ. Σουμελίδη από το Δ.Σ. του
ΕΣΔΑ.
3.- Την αριθ. 26/2007 απόφασή του, με την οποία εκλέχθηκαν οι αιρετοί
αντιπρόσωποι του Δήμου στο Δ.Σ. του ΕΣΔΑ.
4.- Τις προτάσεις της Δημάρχου και των δημ. συμβούλων, όπως αναπτύχθηκαν στη
συζήτηση του παρόντος θέματος
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας..
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 246 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Εκλέγει ως αιρετό αντιπρόσωπο του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Συνδέσμου με την επωνυμία «Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Ο.Τ.Α.
Νομού Ημαθίας», τον Αντώνιο Τσιάρα, δημοτικό σύμβουλο.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 4 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Ν.
Κ.
Μ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης

Σ.
Η.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Σοφιανίδης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 29-1-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης

