ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 15/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 433/2010
Περίληψη
Έγκριση υποβολής αιτήματος προς την
Π.Κ.Μ.
για
ανάκληση
απόφασης
παραχώρησης οικοπέδου στην πρώην Κοιν/τα
Καστανιάς για τη δημιουργία παιδικής χαράς

Σήμερα 30 Ιουνίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα
20:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 28-6-2010 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
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Σ.
Χ.
Β.
Ε.

Aπόντες
Μηλιόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Σοφιανίδης

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 431/2010
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Σ.
Παναγιωτίδης και αποχώρησε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 432/2010 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Ι. Καλαϊτζίδης, Σ. Διαμαντής και
αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 18-6-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την αρίθμ. 5500/09.05.1996 Απόφαση
Περιφερειακού Διευθυντή Ημαθίας παραχωρήθηκε δωρεάν κατά κυριότητα στο
Νομικό Πρόσωπο της κοινότητας Καστανιάς το αρίθμ. 60 οικόπεδο εκτάσης 521
τ.μ. της Οριστικής Διανομής συνοικισμού Καστανιάς έτους 1981.
Η παραπάνω Απόφαση τελούσε με τους όρους της ανάκλησης σε περίπτωση
που δεν πραγματοποιηθεί ή αλλάξει μέσα σε μια πενταετία ο σκοπός για τον οποίο
γίνεται, της μη εκποίησης και της μη αποζημίωσης σε περίπτωση απαλλοτρίωσης για
τη Δημόσια ωφέλεια.
Επίσης το Τοπικό Συμβούλιο της Καστανιάς με την αρίθμ. 05/2010 Απόφαση
του γνωστοποιεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέροιας ότι δεν πρότεινε μέχρι
σήμερα στο τεχνικό πρόγραμμα έργων , τη δημιουργία παιδικής χαράς στο 60
οικόπεδο του οικισμού Καστανιάς α) για οικονομικούς λόγους και β) επειδή τμήμα
του οικοπέδου κατέχεται για περισσότερο των 50 ετών από τον δημότη Χειμωνίδη
Χρήστο του Ιεροκλή .
Επειδή:
Α) Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμιά ενέργεια από το Δήμο για την αξιοποίηση
του ως άνω οικοπέδου για δημιουργία παιδικής χαράς.
Β) Με το αρίθμ. 2571/03.06.2010 έγγραφο της Περιφερείας Κεντρικής Μακεδονίας
(Γραφείο Πολιτικής Γης) μας επισημαίνουν «ότι εάν μέχρι την 15.07.2010 δεν
διευκρινιστεί κατά πόσο ο Δήμος Βέροιας προτίθεται ή όχι να προβεί στην αξιοποίηση
των ως άνω οικοπέδων τότε θα προβούν αυτοδίκαια λόγω αρμοδιότητας στην
ανάκληση της σχετικής Απόφασης παραχώρησης χωρίς καμιά ειδοποίηση».
Κατόπιν των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Υπάρχει μια άποψη ότι είναι γκρεμός εκείνο το σημείο, είναι
επικλινές κ.τ.λ. Θα παρακαλούσα πολύ να γίνει μια επιτροπή διμελής ή τριμελής ή
τετραμελής, διαπαραταξιακή, για να επισκεφθεί το σημείο και στο επόμενο Δ.Σ. να
έχουμε μια άποψη. Έχουμε πάρει απόφαση σε προηγούμενο Δ.Σ για τη Ραχιά και
πρέπει να υπάρχει ισονομία και ίση αντιμετώπιση όλων. Θα παρακαλούσα πολύ κε
Σκουμπόπουλε αν θέλετε να προτείνετε ένα ή δυο άτομα για την επιτροπή αυτή.
Όπως και στο προηγούμενο Δ.Σ. υπήρχε ένα παρόμοιο θέμα για την Ραχιά,
έτσι και τώρα υπάρχει μια υπενθύμιση από την περιφέρεια ότι έχει παραχωρηθεί στο
Δήμο της Βέροιας ένα κομμάτι στην Καστανιά περίπου 500μ. για να γίνει παιδική
χαρά με πολύ συγκεκριμένη προθεσμία κάποιων ετών. Ο Δήμος δεν ανταποκρίθηκε
σ’ αυτό, δηλαδή δεν δημιουργήθηκε παιδική χαρά, δεν κατασκευάστηκε στο σημείο
εκείνο. Στο σημείο εκείνο υπάρχει κατάληψη εδώ και 50 χρόνια από έναν συμπολίτη.
Το τοπικό συμβούλιο λέει ότι θα πρέπει να μην δεχθούμε την παραχώρηση από την
περιφέρεια και να μείνει ως έχει το θέμα, για οικονομικούς λόγους, γι’ αυτό δεν
μπήκε στο τεχνικό πρόγραμμα και ο άλλος λόγος που επικαλείται το τοπικό
συμβούλιο, είναι ότι αυτό το κομμάτι το κατέχει ένας συμπολίτης ονόματι Χρήστος
Χειμωνίδης. Η άλλη άποψη είναι ότι από τη στιγμή που έχει δοθεί γη στο Δήμο καλά
θα κάνει να την κρατήσει. Αυτή τουλάχιστον θα πρέπει να είναι η άποψη που υπάρχει
σε όλους μας. Αλλά το άλλο θέμα που τέθηκε είναι ότι βρίσκεται σε γκρεμό αυτό το
κομμάτι άρα δεν μπορεί να γίνει εκεί παιδική χαρά και άρα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί
για το λόγω που παραχωρήθηκε. Υπάρχει ένα ζήτημα, γι’ αυτό λέω επειδή έχουμε
ένα περιθώριο μέχρι τις 15 Ιουλίου και μπορούμε να το βάλουμε στο συμβούλιο της
Δευτέρας εφόσον πάνε κάποιοι και κάνουν μια επιτόπου αυτοψία. Ο κ. Δάσκαλος
πήγε, το είδε, εγώ δεν πήγα αλλά μίλησα με την Καστανιά που μου είπαν ότι

πράγματι είναι επικλινές κ.λ.π.. Θα ήθελα όμως να το δει και μια επιτροπή 2-3
ατόμων.
Δάσκαλος: Το συγκεκριμένο κομμάτι καλλιεργείται από τον κ. Χρήστο
Χειμωνίδη, είναι σε γκρεμό και εκτιμώ πως δεν μπορεί να κατασκευαστεί εκεί μια
παιδική χαρά για να φιλοξενήσει παιδιά. Ήρθε η αρμόδια απ’ το τμήμα Πολιτικής
Γης της περιφέρειας, έκανε αυτοψία, όπως κάναμε αυτοψία στην Ραχιά αλλά και στο
οικόπεδο του ΑΚΤΩΡΑ, και θα εισηγηθεί στην περιφερειάρχη ή στην διεύθυνσή της
για τις αποφάσεις παραχώρησης ή μη.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις.
Σκουμπόπουλος: Στις 30 Νοεμβρίου του 2007 σας ρωτάει η Περιφέρεια τι
γίνεται με την έκταση αυτή και δεν απαντάτε. Γιατί δεν απαντήσατε;
Δήμαρχος: Εάν δεν είχε έρθει απ’ την υπηρεσία το έγγραφο για να το δούμε
και δεν είχε τεθεί υπόψη μας πώς να απαντούσαμε. Δεν ξέρω αν φταίει η υπηρεσία ή
εμείς, εάν φταίμε εμείς και ολιγωρήσαμε, ζητώ συγνώμη, δεν έχω κανένα πρόβλημα
αγαπητοί συνάδελφοι, αν πω ότι ολιγώρησα, ότι το είδα και δεν του έδωσα σημασία,
αν αυτό σας ικανοποιεί, αλλά δεν είναι αυτή η ουσία του ζητήματος.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος: Η ουσία του ζητήματος είναι ότι στις 30 Νοεμβρίου του
2007 έρχεται το έγγραφο από την Περιφέρεια, κοινοποιείται σ’ όλους τους
υπηρεσιακούς, κοινοποιείται στον αντιδήμαρχο ανάπτυξης, στον αντιδήμαρχο
τεχνικών και στη Δήμαρχο, δεν κάνουμε τίποτα ως υπηρεσία, δεν κάνουμε τίποτα ως
πολιτική ηγεσία, μας ξαναθυμίζουν στις 6 Ιουνίου του 2010 να αποφασίσουμε αν το
θέλουμε ή δεν το θέλουμε το οικόπεδο αυτό, τι θα το κάνουμε. Και έρχεται η κα
Δήμαρχος εδώ και λέει να γίνει μια διαπαραταξιακή επιτροπή να πάει να δει το
οικόπεδο που είδε ήδη ο αντιδήμαρχος που είναι γκρεμός και δεν μπορεί να γίνει
παιδική χαρά ενώ είναι ίδια περίπτωση με τη Ραχιά, η κα Δήμαρχος έκλεισε και τα
αφτιά και τα μάτια γιατί εκεί δεν μας εξυπηρετούσε, προφανώς τώρα είναι δικός μας
ο κ. Χειμωνίδης και λέει να πάμε να τον κοροϊδέψουμε άλλες 15 ημέρες. Δεν μπορεί
να γίνει παιδική χαρά και η διαπαραταξιακή επιτροπή που θα το διαπιστώσει, γιατί
μόνο ο κ. Δάσκαλος δεν είναι πιστευτός ότι είναι όντως γκρεμός και δεν γίνεται.
Κατεχόταν η έκταση, και στη Ραχιά κατέχεται, και εδώ και όταν ένας άνθρωπος,
βιοπαλαιστής, χωρικός καλλιεργεί έκταση 50 χρόνια δεν μπορεί ο Δήμος να έρχεται
να την παίρνει για να την κάνει παιδική χαρά, και μάλιστα όταν είναι στα Γκράβαρα.
Στην κυριολεξία στα Γκράβαρα είναι η έκταση αυτή και θα μας το διαβεβαιώσει αυτό
ο κ. Δάσκαλος. Δεν συμφωνούμε λοιπόν με την παιδική χαρά στα Γκράβαρα. Να
δοθεί στον άνθρωπο που την αξιοποίησε, που την έκανε οικόπεδο και θέλει να κάνει
ένα σπιτάκι.
Ακριβόπουλος: Εγώ πιστεύω τον κ. Δάσκαλο που πήγε και το είδε. Το θέμα
αυτό πρέπει να το αποσύρετε. Δεν έχει κανένα νόημα να πάρουμε απόφαση, επειδή
αφενός μεν δέχεστε εδώ ότι κατέχεται από τον κ. Χειμωνίδη, άρα πρέπει πρώτα, αν
θέλαμε να πάμε σωστά, να κάνουμε διοικητική αποβολή, να είναι ελεύθερο και μετά
να κάνουμε παιδική χαρά, πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν, εσείς
μπερδευτήκατε κε πρόεδρε, και δεν αναφέρομαι προσωπικά σ’ εσάς, απ’ το 2007 στα
οράματα και στα θάματα και σας έφυγε και αυτό το θέμα. Εν πάση περιπτώσει τι
επιτροπή να κάνουμε και τι να κοροϊδεύουμε; Το θέμα δεν έπρεπε να εισαχθεί και η
περιφέρεια θα πρέπει να ανακαλέσει την απόφασή της γιατί δεν υλοποιήθηκε ως
παραχώρηση. Ήταν ένα απλό θέμα και σ’ αυτό μπερδευτήκατε πάλι.
Πρόεδρος: Δεν είναι θέμα μπερδέματος κε Ακριβόπουλε, είναι θέμα
ευαισθησίας.
Ακριβόπουλος: Σας προκαλώ. Πείτε ποια είναι η ευαισθησία.
Πρόεδρος: Εγώ το αντιλαμβάνομαι διαφορετικά αλλά είναι και η θέση μου
αυτή. Το είπε και η Δήμαρχος από την αρχή, ότι δεν πρέπει να έχουμε δυο μέτρα και
δύο σταθμά σε κάποια πράγματα.

Ακριβόπουλος: Αυτό δεν είναι θέμα ευαισθησίας, είναι θέμα ισοπέδωσης.
Δελαβερίδης: Κε πρόεδρε, καταρχάς να πούμε ότι ο γενικός γραμματέας της
περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, το οικόπεδο το έχει παραχωρήσει στη πρώην κοινότητα
Καστανιάς, με όρο σε μια πενταετία να γίνει παιδική χαρά. Πέρασαν 14 χρόνια.
Παιδική χαρά δεν μπορούσε να γίνει. Ειπώθηκε εδώ ότι υπάρχει βράχος. Εγώ ξέρω
ότι υπάρχουν μεγάλες υψομετρικές διαφορές, είναι σκαλοπάτια - σκαλοπάτια και
σίγουρα είναι και μέσα στο ρέμα και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει παιδική
χαρά. Άρα λοιπόν, δεν πρέπει να το αποδεχθούμε αφού δεν μπορούμε να το κάνουμε
παιδική χαρά, εξάλλου είμαστε εκπρόθεσμοι 14 χρόνια. Παιδική χαρά θα κάνουμε σ’
ένα σημείο στο κέντρο της Καστανιάς. Υπάρχουν οικόπεδα εκεί που μπορούμε να
κάνουμε παιδικές χαρές. Αυτό είναι στην άκρη του χωριού και δεν ενδείκνυται.
Επίσης ξέρουμε ότι κατέχεται, δεν ξέρουμε πόσο από τα 521 μ., γιατί δεν είδα
τοπογραφικό, και δεν ξέρω αν υπάρχει τοπογραφικό μέσα τα θέματα, πάντως δεν έχω
εγώ, δεν ξέρω λοιπόν απ΄ τα 521τμ2 που είναι το οικόπεδο αυτό που παραχώρησε
στην Κοινότητα και μετά ήρθε στο Δήμο, πόσο κατέχει ο κ. Χειμωνίδης. Επειδή
λοιπόν υπάρχουν οικόπεδα μεγάλα σε κεντρικό σημείο για παιδικές χαρές, θα έλεγα
να μην το αποδεχτούμε γιατί μόνο παιδική χαρά δεν γίνεται. Όλοι νομίζω συμφωνείτε
και δεν θα πρέπει να το αποδεχθούμε και ας χάσουμε ένα οικόπεδο το οποίο θα έχει
πάρα πολλά έξοδα αλλά και προπάντων που είναι ακατάλληλο, σε ρέμα μέσα και
αντιλαμβάνεστε με μια βροχή τι θα γίνει και αν κάνουμε παιδική χαρά και είναι και
παιδιά μέσα.
Τσιάρας: Κε πρόεδρε, θα ήθελα μόνο μια κουβέντα να πω όσο αφορά
γενικότερα την διαχείριση της περιουσίας του Δήμου. Ο κ. Δελαβερίδης πάρα πολλές
φορές επέμενε και είχε δίκιο ότι πρέπει να δούμε την περιουσία μας. Μετά από 6
μήνες ακριβώς ο Δήμος μας θα είναι πάρα μα πάρα πολλές φορές μεγαλύτερος, θα
πρέπει να δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη και προσοχή στην περιουσία του και να
την σεβαστεί όπως και να την προστατέψει μ’ όλες του τις δυνάμεις. Εγώ λοιπόν
χωρίς να ξέρω ποιος είναι ο κ. Χειμωνίδης ούτε τι κλίση έχει το οικόπεδο αυτό,
θεωρώ ότι μια δημοτική έκταση η οποία παραχωρείται από την περιφέρεια στο Δήμο
Βέροιας, πρέπει να έρθει στο Δήμο Βέροιας και να την χρησιμοποιήσει ο Δήμος
Βέροιας. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο και ζητώ από όλους μας να σεβαστούμε τη
δημοτική περιουσία. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα για τις
παραχωρήσεις, για εκείνο το νόμο του 1960, ο οποίος ενεργοποιείται παραμονές
δημοτικών εκλογών εδώ και πολλά χρόνια, για τις καταπατημένες δημοτικές εκτάσεις
και πως σιγά σιγά οι Δήμοι χάνουν τις εκτάσεις τους και μετά δεν έχουν πού να
κάνουν πάρκα, δεν έχουν πού να κάνουν σχολεία, δεν έχουν πού να κάνουν τίποτα
ούτε καν να ανταλλάξουν κάποιες εκτάσεις με ιδιώτες που έχουν κάποιες
διεκδικήσεις. Χωρίς να έχω κανένα προσωπικό με κανέναν συνδημότη, θεωρώ ότι
πρέπει ο Δήμος να αποδεχθεί την παραχώρηση του οικοπέδου αυτού.
Πρόεδρος: Θα ήθελα να ρωτήσω, και ας μου απαντήσει κάποιος, αν έχει την
δυνατότητα το Δ.Σ. όταν παραχωρείται μια έκταση από την περιφέρεια για
συγκεκριμένη χρήση, να αλλάξει την χρήση. Γιατί απ’ την στιγμή που λέμε ότι δεν
μπορεί να γίνει, υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξουμε τη χρήση;
Καλαϊτζίδης: Αυτό το ερώτημα κε πρόεδρε είχα και εγώ, αν μπορεί να
αλλάξει η παραχώρηση γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να γίνει παιδική χαρά
εκεί. Θα ήθελα να μάθω αν μπορεί να έρθει στην κατοχή του Δήμου με κάποια άλλη
αιτιολογία. Ακόμα και ο νέος νόμος, ο οποίος διαβλέπει τα θέματα των παιδικών
χαρών και την λειτουργία της παιδικής χαράς, είναι τελείως αντίθετος με την
κατάσταση που επικρατεί.
Δάσκαλος: Όπως προείπα έκανα αυτοψία με την αρμόδια υπάλληλο στο
συγκεκριμένο οικόπεδο γιατί είναι οικόπεδο η έκταση, είναι εντός οικισμού
Καστανιάς, είναι ακριβώς πάνω απ’ τον Γρα-Γρου, απέναντι και ακριβώς από πάνω,
είναι πάρα πολύ κατηφορικά. Περιττό να σας πω ότι η υπάλληλος κρατιότανε για να

κατέβει στο συγκεκριμένο οικόπεδο και δεν μπορεί με τίποτα να κατασκευαστεί
παιδική χαρά. Επειδή ακούστηκαν εδώ μέσα ότι το οικόπεδο είναι δικό μας, σας λέω
ότι δεν είναι δικό μας το οικόπεδο. Αν δεν γίνει παιδική χαρά, δεν είναι δικό μας το
οικόπεδο αλλά επανέρχεται στην περιφέρεια και ο κ. Χειμωνίδης, ή όποιος είναι, θα
πρέπει να κάνει αίτηση στην περιφέρεια, στο αρμόδιο γραφείο Πολιτικής Γης, για να
του παραχωρηθεί και δεν θα του παραχωρηθεί δωρεάν, επί πληρωμή θα του
παραχωρηθεί. Αυτό το οικόπεδο παραχωρήθηκε στο Δήμο Βέροιας μόνο για παιδική
χαρά. Εφόσον δεν γίνει η παιδική χαρά, ανακαλείται η παραχώρηση. Θα μπορεί
βέβαια, όπως είπε ο κ. Καλαϊτζίδης, να γίνει ένα αίτημα αλλά για συγκεκριμένο
σκοπό και κοινωφελή σκοπό. Θα μπορούσε να γίνει για ένα παιδικό σταθμό αλλά
εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο το σημείο, όπως είπε ο κ. Δελαβερίδης έχει πατάρια.
Είναι δουλεμένη γη, με ιδρώτα φαντάζομαι και του κ. Χειμωνίδη και των προγόνων
του.
Δήμαρχος: Απλώς μια κουβέντα, γιατί δεν πρέπει να βγαίνει απ’ αυτή την
αίθουσα το «ζαπώστε ένα οικόπεδο και κάποια στιγμή θα το δικαιωθείτε», όλα αυτά
που ειπώθηκαν είναι κατανοητά και σεβαστά και δεκτά, αλλά οι δικές μας αποφάσεις
πρέπει να είναι προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, αυτήν της περιφρούρησης της
δημοτικής περιουσίας, εφόσον είναι δημοτική περιουσία και εν πάση περιπτώσει να
μην βγαίνει το ηθικό δίδαγμα που ανέφερα από εδώ, διότι δυστυχώς είναι η
πραγματικότητα αυτή. Οι εξαιρέσεις είναι ελάχιστες στα χωριά μας.
Σκουμπόπουλος: Κανένα ηθικό δίδαγμα δεν βγαίνει από εδώ μέσα για να πάνε
συνδημότες και να καταπατήσουν εκτάσεις. Μιλάμε για παλιά καταπατημένες
εκτάσεις, για πολύ παλιά. Τώρα ο Δήμος με τη δημοτική αστυνομία, με τις
οργανωμένες υπηρεσίες, όταν διαπιστώνει πρόσφατη κατάληψη, οφείλει να κάνει
αμέσως διοικητική αποβολή. Τα άλλα είναι εκ του πονηρού.
Δελαβερίδης: Το λέει και το τοπικό συμβούλιο της Καστανιάς, ότι ποτέ δεν
μπορέσαμε να το κάνουμε παιδική χαρά, για οικονομικούς λόγους. Οικονομικοί λόγοι
για μια παιδική χαρά; Δεν μπορούσαν δηλαδή να έχουν μια τραμπάλα, μια κούνια,
ένα σκάμμα κ.λ.π.; Οι οικονομικοί λόγοι είναι η υψομετρική διαφορά. Έπρεπε να
κάνουν τοιχία, να κάνουν περιφράξεις και εκεί είναι η επιβάρυνση, γι’ αυτό δεν έγινε
παιδική χαρά. Αυτό και μόνο το λέει, από εκεί και πέρα το ότι κατέχεται από τον κ,
Χειμωνίδη, δεν ξέρουμε πόσα μέτρα κατέχει, δεν σημαίνει ότι θα το πάρει και από
την περιφέρεια.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν για την υποβολή αιτήματος στην Π.Κ.Μ. για μη
ανάκληση της απόφασης του Γ.Γ.Π.Κ.Μ.;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 4 σύμβουλοι:
Α. Τσιάρας, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Γ. Κάκαρης.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν για τη μη υποβολή αιτήματος για μη ανάκληση
της απόφασης του Γ.Γ.Π.Κ.Μ.;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 15 σύμβουλοι:
Δ. Δάσκαλος, Π. Παυλίδης, Π. Τσαπαρόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης, Ν.
Τσιαμήτρος, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου, Χ. Σκουμπόπουλος, Σ. Παναγιωτίδης, Ι.
Ακριβόπουλος, Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς, Ι.
Καλαϊτζίδης.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι σύμβουλοι Μ. Σουμελίδης, Γ. Μιχαηλίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 18-6-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Το αριθ. 2571/3-6-2010 έγγραφο του Γραφείου Πολιτικής Γης της Δ/νσης
Γεωργικής Ανάπτυξης της Π.Κ.Μ.
3.- Την αριθ. 5500/9-5-1996 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ.
4.- Τις απόψεις και προτάσεις της Δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων, όπως
αυτές αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

6.- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει τη μη υποβολή αιτήματος προς την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας-Γραφείο Πολιτικής Γης Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης- για μη ανάκληση
της αριθ. 5500/9-5-1996 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία παραχωρήθηκε δωρεάν κατά κυριότητα στην
πρώην Κοινότητα Καστανιάς (νυν Τοπικό Διαμέρισμα Καστανιάς Δήμου Βέροιας) το
αριθ. 60 οικόπεδο έκτασης 521τ.μ. της Οριστικής Διανομής συνοικισμού Καστανιάς
έτους 1981, επειδή ο Δήμος Βέροιας δεν προτίθεται να αξιοποιήσει το παραπάνω
οικόπεδο για τον σκοπό για τον οποίο αυτό παραχωρήθηκε (δημιουργία παιδικής
χαράς) επειδή κρίνεται ακατάλληλο για την εν λόγω χρήση.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 433 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Π.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Κ.
Μ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Γ.

Σ.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 5 - 8 -2010
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου
Παύλος Παυλίδης

Χ.
Σ.
Ι.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

