ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 20/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 626/2010
Περίληψη
Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης της Πλ. Ωρολογίου στην
USB Project Management O.E. για την προσωρινή
κατασκευή παγοδρομίου & χριστουγεννιάτικου χωριού.
Σήμερα 20 Σεπτεμβρίου 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 16-9-2010 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 21 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης

Aπόντες
Τ. Χατζηαθανασίου
Π. Τσαπαρόπουλος
Κ. Συμεωνίδης
Σ. Παναγιωτίδης
Μ. Σακαλής
Γ. Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Σ. Κρομμύδας
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Η. Σοφιανίδης
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 προσήλθαν οι κ.κ. Ν.
Τσιαμήτρος, Α. Παπαστεργίου, Ε. Σοφιανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Γ. Κάκαρης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 623/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 6242010 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Τρανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 628/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Χ. Γεωργιάδης, Ι. Ακριβόπουλος, Ε. Σοφιανίδης, Ε. Γουναράς.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 629/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 630/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
7) Κατά τη συζήτηση του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Α.
Δελαβερίδης και.
8) Κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.
Κάκαρης, Ι. Καλαϊτζίδης και αποχώρησε ο κ. Ν. Μωυσιάδης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 634/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ι.
Ακριβόπουλος, Ε. Γουναράς, Ι. Καλαϊτζίδης.
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 643/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.
Μωυσιάδης, Γ. Κάκαρης.
11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 651/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ. Σουμελίδης.
12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 655/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Σουμελίδης
και αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
13) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 662/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.
Ακριβόπουλος.
14) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 663/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
15) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 664/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
16) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 665/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στη Δήμαρχο, η οποία
εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Δήμαρχος: Πρέπει να προχωρήσουν άμεσα κάποιες διαδικασίες προκειμένου,
εφόσον εγκριθεί από την Περιφέρεια η απόφαση του Δ.Σ., να μπορεί να λειτουργήσει
νόμιμα το παγοδρόμιο στο σημείο που είχε λειτουργήσει και πέρσι. Οι ημερομηνίες
είναι πάρα πολύ πιεστικές, πρέπει να γίνουν διάφορες διαδικασίες στην εφορία κ.τ.λ.
και γι’ αυτό ακριβώς το φέραμε έκτακτο σήμερα το θέμα.
Πορεδρεύων: Ποιοι συνάδελφοι συμφωνούν για το κατεπείγον του θέματος;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 14 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Σ. Μηλιόπουλος, Ν.
Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Μ.
Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου, Χ. Γεωργιάδης, Ε. Σοφιανίδης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 6 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή,
Ε. Γουναράς, Ι. Καλαϊτζίδης.
Στη συνέχεια αφού συναίνεσε η Δήμαρχος και δέχθηκε κατά πλειοψηφία το
συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, ο πρόεδρος
εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 20-9-2010 εισηγητικό
σημείωμα της Δημάρχου, που έχει ως εξής:
Με το από 12/3/10 έγγραφό της η USB PROJECT MANAGEMENT O.E.
ζητά από το Δήμο μας να τους παραχωρηθεί, η χρήση της πλατείας Ωρολογίου από
25 Οκτωβρίου 2010 και μέχρι 15 Ιανουαρίου 2011 για την προσωρινή εγκατάσταση
Παγοδρομίου και Ξύλινου Χριστουγεννιάτικου Χωριού.
Συγκεκριμένα, πρόκειται να εγκατασταθούν στην πλατεία Ωρολογίου:
 Παγοδρόμιο 250 τετραγωνικών μέτρων (200 τ.μ. πίστα + 50 τ.μ. βοηθητικοί
χώροι) με προδιαγραφές ΙSΟ.
 Χριστουγεννιάτικο χωριό αποτελούμενο από 5 ξύλινα σπιτάκια διαστάσεων
2μ. Χ 2,5 μ.
Ως αντίτιμο της παραπάνω παραχώρησης η εταιρεία USB PROJECT
MANAGEMENT O.E. προτίθεται να καταβάλλει το ποσό των € 500,00 και το
κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος που θα καταναλωθεί από την όλη εγκατάσταση.
Το Δ.Σ. με την 573/2010 απόφασή του ενέκρινε τον Κανονισμό χρήσης της Πλατείας
Ωρολογίου στο άρθρο 5 της οποίας προβλέπεται ότι «Επιτρέπεται η χρήση της
πλατείας Ωρολογίου από τον Δήμο τις Δημοτικές Επιχειρήσεις και τα Ν.Π.Δ.Δ. του
Δήμου ή άλλων Δήμων, από Φορείς της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας ή άλλων
Περιφερειών, από ιδιώτες Συλλόγους ή Φορείς, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους
όρους των επόμενων άρθρων. Το είδος της χρήσης το οποίο επιτρέπεται να
διενεργείται, είναι:
1. Εκδηλώσεις Εθνικής μνήμης με καταθέσεις στεφάνων στο Ηρώο της πόλης επί
της πλατείας.
2. Έπαρση και υποστολή της σημαίας
3. Πολιτιστικές και Αθλητικές εκδηλώσεις
4. Πολιτικές συγκεντρώσεις των κομμάτων της Ελληνικής Βουλής και των
υποψηφίων Δημάρχων και Περιφερειαρχών.
Λοιπές δραστηριότητες που κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν αντίκεινται
στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, καθώς και του παρόντος Κανονισμού.».
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 192 του ν. 3463/2006
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» προβλέπεται ότι : « Το δημοτικό ή
κοινοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εκμισθώνει, χωρίς δημοπρασία, για
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, θέατρα και
κινηματοθέατρα ή άλλους χώρους, για επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς σκοπούς,

αφού το συμβούλιο εκτιμήσει την ποιότητα των εκδηλώσεων που θα
πραγματοποιηθούν.»
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει για την έγκριση ή μη της παραχώρησης χρήσης της πλατείας Ωρολογίου
στην USB PROJECT MANAGEMENT O.E. , από 25 Οκτωβρίου 2010 και μέχρι 15
Ιανουαρίου 2011, για την προσωρινή κατασκευή Παγοδρομίου και Ξύλινου
Χριστουγεννιάτικου Χωριού και την εκμίσθωση του χώρου σύμφωνα με τα
οριζόμενα στον Κανονισμό χρήσης της Πλατείας Ωρολογίου.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Η περσινή εμπειρία του παγοδρομίου ήταν πολύ θετική, σαν
αίσθηση και σαν εικόνα στην πόλη και δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα έρθουν
Χριστούγεννα πια και δεν θα έχουμε αυτή τη ζωντάνια που είχαμε πέρσι στην
πλατεία. Βεβαίως θα συζητήσουμε τους όρους και θα δούμε εάν συμφωνούμε ή
διαφωνούμε, πιστεύω όμως ότι ούτως ή άλλως ως δράση, είναι απολύτως χρήσιμη να
γίνει στην πόλη. Εκατοντάδες παιδιά, χιλιάδες παιδιά ασκήθηκαν εκεί, έμαθαν το “ice
skating” και νομίζω ότι προσέφερε εκτός από μια ευχάριστη Χριστουγεννιάτικη νότα
στην πόλη, εκτός από το χρώμα που έδωσε σε μέρες και σ’ εποχές δύσκολες, εκτός
από την αισιοδοξία που έδωσε, νομίζω ότι ήταν καλό και για τους νέους και τα παιδιά
αυτής της πόλης, γιατί βρήκαν μια διέξοδο.
Ζήσης Πατσίκας ( Εκπρόσωπος USB Project Manager Ο.Ε.): Καταρχάς, να
ξέρετε ότι ο λόγος που βρισκόμαστε και πάλι εδώ είναι γιατί επιμένουμε σε κάτι που
πιστεύουμε ότι είναι ωραίο για την πόλη. Χαρακτηρισμοί ακούστηκαν διάφοροι, περί
συμφερόντων και λοιπά, αλλά εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ερχόμαστε και
ζητούμε την άδεια του Δήμου Βέροιας, του Δ.Σ., να κάνουμε μια ωραία
δραστηριότητα απ’ την οποία πέρασαν χιλιάδες παιδιά πέρσι, γονείς, πολλοί απ’ τους
παρευρισκόμενους πέρασαν κάποιες μέρες των εορτών εκεί ευχάριστα και όσο για το
οικονομικό σκέλος πέρσι, πρώτη φορά έγιναν όλα και έγιναν κάποια λάθη.
Ακούστηκαν κάποιες κουβέντες, εμείς όμως σαν εταιρεία και σαν νέοι που θέλουμε
να ακούμε, σας ενημερώνουμε ότι υλοποιούμε όλες τις παρατηρήσεις. Υπήρχε ένα
θέμα με τους όρους χρήσης της πλατείας, πιέσαμε και εμείς λίγο το Δήμο, και
πέρασαν οι όροι χρήσης. Υπήρχε ένα θέμα με το ρεύμα, μια ακυρωτική απόφαση της
Περιφέρειας του ότι δεν μπορεί ο Δήμος να συνεισφέρει, οπότε αναλαμβάνουμε να
πληρώσουμε το ρεύμα. Τα βάλαμε, κάτω είδαμε μετά και το περσινό δείγμα ότι
μπορεί αυτή η επιχείρηση να είναι και βιώσιμη, γιατί έχουμε μεν όρεξη να κάνουμε
πράγματα για την πόλη αλλά όχι να τα πληρώνουμε και απ’ την τσέπη μας. Τώρα
επανερχόμαστε και συγνώμη που έρχεται εκτάκτως το θέμα, απλά επειδή θέλουμε να
το κάνουμε λίγο νωρίτερα, εφόσον γίνει αποδεκτή η πρότασή μας και δεν θέλαμε να
συμπέσει με το τελευταίο Δ.Σ. πριν τις εκλογές και πιέσαμε για να περάσει αυτό το
θέμα σαν έκτακτο σήμερα και να μας ακούσετε. Εφόσον το ρεύμα θα το πληρώσει η
εταιρεία, δεν υπάρχει κώλυμα στην Περιφέρεια και οι όροι χρήσης της πλατείας
έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. Βέροιας. Εμείς καλούμε και παρακαλούμε όλους να
ψηφίσουν θετικά, ούτε λευκό ούτε άκυρο γιατί πρόκειται για ένα θέμα το οποίο είναι
καθαρά νεανικό, δεν κρύβει τίποτα από κάτω, αυτή η μεγάλη «μπίζνα» στην οποία
βοήθησε και ο Δήμος, αν θέλετε να ξέρετε μετά φόρων έβγαλε 7.000,00 € και αυτές
τις 7.000,00 € τις επενδύσαμε σε κανό-καγιάκ, με σκοπό να εκμεταλλευτούμε κάποια
στιγμή τον Αλιάκμονα, το ποτάμι μας. Ούτε αυτοκίνητα πήραμε ούτε στην άκρη τα
βάλαμε για να αυγατίζουν. Παρακαλώ αν ακουστεί κάποια αντίρρηση, ζητώ την
άδεια για να απαντήσω δευτερομιλώντας.
Προεδρεύων: Ερωτήσεις.
Σκουμπόπουλος: Στις αρχές του καλοκαιριού, αν θυμάμαι καλά, συζητήθηκε
ξανά το θέμα για την παραχώρηση της πλατείας Ωρολογίου και πάρθηκε απόφαση
κατά πλειοψηφία να παραχωρηθεί η πλατεία. Σ’ εκείνη τη συνεδρίαση είχα πει ότι
πρέπει να γίνει ο κανονισμός χρήσης της πλατείας και έγινε κάποια προσφυγή από

συμπολίτη και απορρίφθηκε η απόφαση του Δ.Σ. Άκουσα τώρα απ’ τον
ενδιαφερόμενο ότι εγκρίθηκε η απόφαση αυτή. Ήθελα να ρωτήσω πότε εγκρίθηκε και
αν ήρθε θέμα στο Δ.Σ. για να εγκριθεί.
Δήμαρχος: Στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. που απουσιάζατε
εγκρίθηκε ο Κανονισμός χρήσης της πλατείας.
Δελαβερίδης: Λύθηκαν όλα τα διαδικαστικά σχετικά με την ακύρωση εκείνης
της απόφασης του Δ.Σ. απ’ την Περιφέρεια; Δηλαδή να πλήρωνε το ηλεκτρικό ρεύμα,
το νερό και την άδεια χρήσης; Για την άδεια χρήσης πήραμε απόφαση και δεν
υπάρχει θέμα. Πόσο θα είναι το μίσθωμα; Αν πληρώνουν το νερό και το ρεύμα
νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Ακριβόπουλος: 1)Η παραχώρηση της χρήσης της πλατείας θα γίνει δωρεάν ή
θα υπάρξει αντίτιμο; 2)Όλα που είπε ο εκπρόσωπος είναι γραπτή πρόταση ή είναι
προφορική.
Καλαϊτζίδης: Εγώ θα ήθελα να έρθω λίγο στο θέμα του εκτάκτου. Έχουμε 20
Σεπτεμβρίου, όλες αυτές οι διαδικασίες θα γίνουν σε χρονικό ορίζοντα ως τα μέσα
του Δεκέμβρη και μετά, η κα Δήμαρχος μας είχε πει όμως ότι οι ημερομηνίες πιέζουν.
Δηλαδή δεν έχουμε τόσο χρόνο ώστε να έρθει ως τακτικό θέμα; 2) Αν δεν κάνω
λάθος το προηγούμενο διάστημα είχε τεθεί ένα ερώτημα για το πόσο τελικά είχε
κοστίσει στο Δήμο Βέροιας η λειτουργία του παγοδρομίου. Δεν θυμάμαι να έχουν
δοθεί στοιχεία γι’ αυτό το πράγμα.
Προεδρεύων: Κοι εκπρόσωποι της εταιρείας, αναλαμβάνετε την πληρωμή
όλης της κατανάλωσης του ρεύματος;
Ζ. Πατσίκας: Αναλαμβάνουμε να πληρώσουμε εμείς όλο το ρεύμα το οποίο
θα καταναλωθεί. Όσα θα γράψει η χελώνα, θα τα πληρώσει η εταιρεία. Είδαμε πόσο
ήταν πέρσι, είναι αυτό που προβλέπαμε εξάλλου και μπορούμε να το καλύψουμε. Θα
το ρισκάρουμε. Επαναλαμβάνω ότι το θέμα του ρεύματος προέκυψε επειδή εμείς
είχαμε ζητήσει από το Δήμο επιχορήγηση γιατί θα ήταν κάτι πολύ μεγάλο και
βρέθηκε μια φόρμουλα που προφανώς δεν ήταν σωστή, να βοηθήσει ο Δήμος δηλαδή
πληρώνοντας κάποια έξοδα, όπως π.χ. του ηλεκτρικού ρεύματος.
Δήμαρχος: Ο κ. Ακριβόπουλος ρώτησε αν θα υπάρχει κάποιο ενοίκιο.
Προφανώς, όπως είχε γίνει και πέρσι, υπάρχει και στην αίτηση πάλι, απλώς
διευκρινίζεται φέτος ότι θα αναλάβουν και τη δαπάνη του ηλεκτρικού ρεύματος.
Επίσης οφείλω να πω ότι σκοπεύουν να οργανώσουν διάφορες δράσεις, πολύ
εξωστρεφείς δράσεις, οι οποίες και τα κανάλια θα φέρουν εδώ και πολύ κόσμο από
τις γύρω πόλεις και τους γύρω Νομούς και νομίζω ότι έτσι όπως συζητήθηκε η όλη
οργάνωση θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ένα γεγονός σημαντικό και θα δώσει
ένα άλλο τόνο στην πόλη τις ημέρες των εορτών και όχι μόνο.
Ζ. Πατσίκας: Στο περσινό Δ.Σ. είπαμε ότι ο προϋπολογισμός ήταν 100 € την
ημέρα για ηλεκτρικό ρεύμα αλλά ήταν λίγο λιγότερα τελικά. Τώρα θα πείτε ότι ο
Δήμος πλήρωσε κάποια χρήματα για μια μελέτη και για να φέρει η ΔΕΗ την πεντάρα
την παροχή που ζητήσαμε να μας φέρει ο Δήμος αλλά, αν ήθελε ο Δήμος να κάνει
μια μεγάλη συναυλία και χρειαζόταν αυτό το ρεύμα, κάποια στιγμή δεν έπρεπε να
γίνει αυτό για την πλατεία Ωρολογίου; Δεν έγιναν όλα αποκλειστικά για το
παγοδρόμιο. Αυτό ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν κάποια πράγματα. Ας μην το
βλέπουμε λοιπόν στενά. 5.700,00 € ήταν η κατανάλωση του ρεύματος και αργά ή
γρήγορα κάποιες διεργασίες θα γίνονταν για το θέμα της παροχής που χρειάζεται για
οποιαδήποτε εκδήλωση.
Προεδρεύων: Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος: Κύριε πρόεδρε, έλειπα στην προηγούμενη συνεδρίαση όταν
συζητήθηκε και ψηφίστηκε ο Κανονισμός. Επειδή δεν γνωρίζω τις διατάξεις του
κανονισμού και τους όρους χρήσης της πλατείας και επειδή έγινα δέκτης πολλών
παραπόνων από περίοικους συμπολίτες για το μεγάλο θόρυβο που προκαλεί αυτή η
δραστηριότητα στην πλατεία Ωρολογίου, μπορεί να είναι καλή αυτή η δράση που

αναπτύσσουν οι συμπολίτες μας, αλλά νομίζω ότι πρέπει να βρούμε άλλον χώρο για
το φτιάξουμε και όχι μέσα στο κέντρο της πόλης. Ειλικρινά σας λέω ότι στην
προηγούμενη συνεδρίαση δεν είχα ψηφίσει, είχα δώσει λευκό τότε γιατί ζήτησα τη
σύνταξη κανονισμού χρήσης της πλατείας και την επόμενη μέρα δέχθηκα πάρα πολλά
παράπονα από πολλούς συμπολίτες της πλατείας Ωρολογίου. Γι’ αυτούς τους δύο
λόγους θα ψηφίσω λευκό.
Δελαβερίδης: Κε πρόεδρε, κες και κοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι είμαι ο
μοναδικός ο οποίος αντέδρασα περισσότερο και για τη χρήση της πλατείας
Ωρολογίου μαζί με τον κ. Σκουμπόπουλο και για το ηλεκτρικό ρεύμα και το νερό. Το
τίμημα ήταν, αν θυμάμαι καλά, 2.500,00 € για τους 2,5 μήνες όμως το ρεύμα και το
νερό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να το χρεωθεί ο Δήμος για την όποια
επιχείρηση. Τότε είπα κιόλας να δώσουμε ρεύμα και σ’ όλα τα καταστήματα γιατί και
αυτοί έχουν μια δράση, έχουν ένα κατάστημα άρα γιατί να μην τους δώσουμε και
νερό και ρεύμα; Δεν πέρασε η απόφαση του Δ.Σ. απ’ την Περιφέρεια γι’ αυτούς τους
3 βασικούς λόγους. Εάν λοιπόν λύθηκαν αυτά τα θέματα, εγώ δεν έχω κανένα μα
κανένα πρόβλημα, ίσα ίσα που με ενδιαφέρουν οι δράσεις αυτές. Αλλά εδώ είμαστε
για να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντα του Δήμου και το συμφέρον του Δήμου, εκείνη
την δεδομένη στιγμή, ήταν αυτό. Δεν μπορούμε να δώσουμε δωρεάν παροχή. Εγώ
είπα ότι ξόδεψε ο Δήμος περίπου 25.000,00 € στην ΔΕΗ, και έχω στοιχεία, που δεν
έφερα γιατί δεν ήξερα ότι έχουμε αυτό το θέμα, αφού εισήχθη εκτάκτως, στη μελέτη
και όλα αυτά εδώ που χρειάστηκαν. Αν λοιπόν αυτά λυθήκανε συμφωνώ, όπως
συμφωνώ με τον κ. Πατσίκα ότι ο πίνακας θα είναι εκεί, δεν θα τον πάρουν και θα
φύγουν και εμείς ενδεχομένως ως Δήμος να κάνουμε στη συνέχεια κάποιες δράσεις,
θα έχουμε τον πίνακα έτοιμο. Όμως, δεν μπορούμε ως Δήμος να δώσουμε ρεύμα σε
μια επιχείρηση, δεν μπορούμε να δώσουμε νερό σε μια επιχείρηση, επομένως αφού
λυθήκαν αυτά εδώ και βέβαια θα συμφωνήσω, γιατί είναι μια δράση που έφερε
κόσμο και έχει δώσει ζωή στην πλατεία Ωρολογίου και γενικά στη Βέροια. Όμως δεν
θα έπρεπε να υπάρχει και το ποσό που θα δώσει η επιχείρηση στο Δήμο; Δεν ξέρουμε
τώρα, είναι μια σύμβαση και δεν ξέρουμε πόσο θα πληρώσει, είπαμε για το νερό και
το ρεύμα, αλλά ως μίσθωμα πόσο θα πληρώσει; 2.000,00 €; 1.500,00 €; Δεν ξέρουμε
αφού δεν υπάρχει εισήγηση.
Δήμαρχος: Υπάρχει το αίτημα και το εισηγητικό που μπορεί να αναγνωσθεί
κε Δελαβερίδη.
Δελαβερίδης: Το αίτημα και το εισηγητικό κα Δήμαρχε το ξέρετε εσείς που
έχετε τα έγγραφα. Αυτό είναι έκτακτο θέμα και εμείς δεν έχουμε χαρτιά στα χέρια
μας.
Δήμαρχος: Γι’ αυτό ζήτησα να αναγνωσθεί κε Δελαβερίδη.
Προεδρεύων: Σας διαβάζω τι λέει η αίτηση: «προτείνουμε ως μίσθωμα για τα
δύο αυτά παραπάνω χρονικά διαστήματα το ποσό των 1.000,00 € ανά έτος». Έτσι
είναι κε Πατσίκα;
Ζ. Πατσίκας: Αναφερόμαστε βασικά στη φετινή χρονιά. Αυτό το αίτημα το
είχαμε καταθέσει πριν καιρό, απλά το ανανεώσαμε. Η αίτησή μας, σας το λέω
προφορικά και να καταγραφεί, αφορά μόνο το χρονικό διάστημα που έρχεται. Δεν
θέλουμε να είναι δεσμευτικό για την επόμενη Δημοτική αρχή. Σας το λέω αυτή τη
στιγμή προφορικά για να το γνωρίζουν όλοι. Επίσης το μίσθωμα είχαμε εξ’ αρχής πει
να είναι κάτι σχεδόν συμβολικό γιατί είπαμε ότι κοστίζει κάποιες δεκάδες χιλιάδες
ευρώ. Εμείς θέλουμε να τα κάνουμε εδώ πέρα, χρειάζεται να υπάρχει μίσθωμα; Να
υπάρχει, αν τώρα ξαφνικά ο Δήμος ζητάει όσο κοστολογεί τη χρήση της πλατείας για
μια δραστηριότητα που είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο, τότε είναι κάτι διαφορετικό.
Προεδρεύων: Για να το ξεκαθαρίσουμε, το ποσό που προτείνετε κε Πατσίκα
για τη χρήση της φετινής χρονιάς, είναι 1.000,00 €;
Ζ. Πατσίκας: Ναι είναι 1.000,00 €.

Ακριβόπουλος: Ύστερα απ’ αυτές τις διευκρινήσεις κε προεδρεύοντα, σχετικά
με το χρόνο χρήσης, την κάλυψη της δαπάνης του ηλεκτρικού ρεύματος και του
νερού, αυτό το οποίο θα πρέπει να συμφωνήσουμε εδώ με απόφαση είναι το μίσθωμα
της πλατείας. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η πρόταση γιατί εδώ, ναι μεν έχουμε να κάνουμε
με μια δράση που θα φέρει κόσμο στη Βέροια και θα διασκεδάσουν οι Βεροιώτες,
αλλά από την άλλη έχουμε να κάνουμε με μια επιχείρηση, η οποία για αυτό το
χρονικό διάστημα κοιτάζει τα συμφέροντά της και πολύ καλά κάνει και δεν μπορούμε
εμείς εδώ, και από τη στιγμή που πέρσι ζημιώσαμε το Δήμο με 5.700,00 €
καλύπτοντας τη δαπάνη του ρεύματος, να δεχτούμε να παραχωρήσουμε την πλατεία
για το ευτελές ποσό των 1.000,00 €. Δεν δέχομαι να κάνουμε την επιχείρηση,
κοστολογημένη από την εταιρεία μη κοστολογημένη από εμάς γιατί όλα αυτά είναι με
βάση στοιχεία που αυτοί προβάλουν, εμείς δεν έχουμε δει τίποτα. Εγώ προτείνω να
παραχωρηθεί η πλατεία με τους όρους κάλυψης του ηλεκτρικού ρεύματος και όλων
των εξόδων και με την καταβολή τιμήματος 5.000,00 € εφάπαξ.
Παυλίδης: Κε πρόεδρε, αυτή η επιχείρηση πέρσι είχε έρθει πρώτη φορά και
ζήτησε την πλατεία Ωρολογίου. Το αποτέλεσμα όλοι το είδαμε σ’ αυτή την πόλη και
μάλιστα σε μια χρονική περίοδο στην οποία η πόλη είχε ανάγκη από τέτοιες
εκδηλώσεις. Πολλοί είδαμε το θέμα με τη δραχμή ή με το ευρώ και αν ζημιώνεται η
πόλη κ.λ.π. Περισσεύει πολλές φορές η υποκρισία σ’ αυτό το Δ.Σ. σε πολλά θέματα,
όταν είμαστε ευάρεστοι να δίνουμε ένα σωρό χρήματα σε συλλόγους που δεν έχουν
δραστηριότητες ή σε εκδηλώσεις που είναι κάποιων ανθρώπων που θέλουμε να τους
βοηθήσουμε, αλλά όταν είναι να στηριχτούν νέες επιχειρήσεις που θα ορθοποδήσουν
σ’ αυτόν τον τόπο και με παιδιά αυτού του τόπου, τότε μας πιάνει μια ατολμία στις
ψήφους και θεωρούμε όλοι ότι η κάλυψη της δαπάνης για το νερό ή το ρεύμα
ζημιώνουν την πόλη. Εγώ απ’ όλη αυτή τη διαδικασία είμαι πολύ στεναχωρημένος
γιατί είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και δυστυχώς με τέτοια «μυαλά» δεν μπορούν οι
ελεύθεροι επαγγελματίες σ’ αυτή την πόλη να πάρουν πρωτοβουλίες ή να μπορέσουν
να ξεκινήσουν κάτι καινούργιο. Θα ήθελα σ’ αυτό το Συμβούλιο να υπάρχει
μεγαλύτερο θάρρος και μην τα βλέπουμε όλα έτσι, όταν υπάρχει και μια οικονομική
κρίση που πλανάτε πάνω απ’ τα κεφάλια όλων μας. Αυτό που θέλω όμως να
σημειώσω από πλευράς Δήμου είναι ότι πέρσι πήρε ο Δήμος από την εταιρεία αυτή
κάποια σπιτάκια αξίας κάποιων ευρώ και σε αντιπαραβολή, για να στηρίξει και μια
προσπάθεια, έβαλε το ρεύμα και το νερό. Φέτος είχε γίνει μια άλλη διαπραγμάτευση
με διπλασιασμό ενοικίου και από την άλλη πλευρά να πληρωθεί περισσότερο το
ρεύμα ή να πληρωθεί το νερό. Τώρα έρχεται μια καινούργια πρόταση ώστε να
παραμείνει το ενοίκιο το ίδιο και να πληρωθεί από μέρους τους όλα όσα μπορεί να
πληρώσει μια επιχείρηση. Θα στηρίξω και πάλι αυτή την προσπάθεια και ευελπιστώ
ότι θα το κάνουν όλοι αφού καταλαβαίνω από τις ομιλίες σας, μετά από ένα χρόνο,
ότι διακρίνετε το μέγεθος της προσπάθειας.
Στο σημείο αυτό προσήλθε ο σύμβουλος Γ. Κάκαρης.
Τρανίδης: Με κάλυψε ο κ. Παυλίδης. Εγώ ήθελα να δώσω στους δύο φίλους
νέους επιχειρηματίες συγχαρητήρια για την ιδέα που είχαν πέρσι και
πραγματοποίησαν αυτό το γεγονός. Ως επιχειρηματίας, τους στηρίζω χωρίς κανέναν
ενδοιασμό, αλλά τα 5.700,00 € αγαπητοί συνάδελφοι μήπως μπορούμε να τα
καλύψουμε σε βάθος χρόνου, δηλαδή π.χ. σε μια πενταετία, και αντί να είναι 1.000,00
€ να το κάνουμε 2.000,00 €; Πρόταση κάνω τώρα για να μην θεωρηθεί ότι κάνουμε
και τίποτα πλάτες σαν Δημοτικό Συμβούλιο και αυτό το ζητάω επειδή και εσείς δεν
ξέρατε πόσα ήταν τα έξοδα πέρσι. Εγώ προτείνω τα 5.700,00 € να τα καλύψουμε σε
βάθος χρόνου.
Μηλιόπουλος: Κες και κοι συνάδελφοι, καλύφθηκα και εγώ από τους
προλαλήσαντες, όσο αφορά τα κόστη και τις διαδικασίες, και πραγματικά δεν ήθελα
να σταθώ σ’ αυτά τα θέματα. Πιστεύω ότι άμα υπάρχει καλή διάθεση μεταξύ των δύο
πλευρών αυτά θα λυθούν. Θα μου επιτρέψετε όμως να σταθώ στο εγχείρημα και να

πω δυο λόγια για το εγχείρημα ως διαδικασία. Όντως, ζώντας από κοντά σαν
άνθρωπος, ο οποίος είχε ένα κατάστημα απέναντι ακριβώς από το χώρο και νύχτα
μέρα ήμουν εκεί και έβλεπα το τι γινόταν, πραγματικά παρόλο που υπήρχαν θιγμένοι,
παρόλο που υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι δυσαρεστήθηκαν από την όλη κατάσταση,
παρόλο που υπήρχαν πολίτες οι οποίοι ενοχλήθηκαν, παρόλο που υπήρχαν και
κάποιοι που χάσανε κιόλας, όμως νομίζω ότι εμείς προσωπικά σαν Δημοτικοί
Σύμβουλοι, το είπε και ο κ. Κάκαρης, πρέπει να κοιτάμε το συμφέρον του Δήμου και
όχι το δικό μας, το προσωπικό. Το εγχείρημα σαν εγχείρημα και σαν δραστηριότητα
ήταν το κάτι διαφορετικό για την πόλη. Εγώ έβλεπα κάθε μέρα αυτά τα πρόσωπα,
έβλεπα κάθε μέρα τους πολίτες, οι οποίοι ερχόταν από διαφορετικές πόλεις, άκουγα
κάθε μέρα τα «μπράβο» και γινόμουν και δέκτης ως Δημοτικός Σύμβουλος και λίγο
μπορώ να πω ότι ήμουν και υπερήφανος για την όλη κατάσταση. Γίνανε λάθη,
ειπώθηκαν εδώ τα λάθη, θέλω να πιστεύω ότι δεν γίνανε σκόπιμα όσον αφορά τα
κόστη. Δεν θέλω να πιστεύω τέτοια πράγματα. Πιστεύω ότι το παγοδρόμιο έδωσε μια
άλλη νότα και ένα άλλο χρώμα στην πόλη, τη διαφήμισε, πολύ περισσότερο στους
όμορους Δήμους απ’ όπου πάρα πολλοί πολίτες κάθε μέρα ερχόταν για να το δουν
και να διασκεδάσουν. Εγώ θα το ψηφίσω, όπως το ψήφισα και στις αρχές του
καλοκαιριού και θα ήθελα να συμβουλέψω τους φίλους νέους επιχειρηματίες αν
μπορούν, να στήσουν και μια παγοτσουλήθρα γιατί, πηγαίνοντας στο εξωτερικό το
ίδιο διάστημα, είδα πολύ ωραίες παγοτσουλήθρες, οι οποίες συνοδεύονταν από το
παγοδρόμιο.
Καλαϊτζίδης: Στο προηγούμενο Δ.Σ. που αναφερθήκαμε στη χρήση της
πλατείας Ωρολογίου, είχα πει τότε ότι θα πρέπει να της δίνουμε συνεχώς ζωή και να
ενισχύουμε τέτοιες δράσεις, όπως είναι του παγοδρομίου και είχα αναφερθεί
συγκεκριμένα σ’ αυτή την επιχείρηση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που θα στηθεί ξανά το
παγοδρόμιο εκεί αλλά θα πρέπει να συμφωνήσουμε και με τον κ. Δελαβερίδη, ο
οποίος αναφέρει ότι μια επικερδής επιχείρηση δεν μπορεί να βασίζεται στις
επιχορηγήσεις, οποιασδήποτε μορφής, του Δήμου για να μπορέσει να πράξει αυτό
που είναι ο σκοπός της και σκοπός της είναι το κέρδος. Άρα το κέρδος το οποίο θα
λάβει η επιχείρηση δεν μπορεί να βαραίνει τους πολίτες του Δήμου Βέροιας. Αυτό
είναι που πρέπει να καταστήσουμε σαφές μέσα σ’ αυτό το Δ.Σ.. Δεν πρέπει να
επιβαρυνθεί ο Δήμος ούτε 1 € προκειμένου κάποια επιχείρηση, είτε αυτή είναι του κ.
Πατσίκα είτε η δική μου ή του καθενός, να έχει κέρδος.
Ζ. Πατσίκας: Απλά να θυμίσω σ’ όλους ότι καλή τη πίστη δωρίσαμε και 5
ξύλινα σπιτάκια που βλέπουμε ότι τα χρησιμοποιεί ο Δήμος και εμείς δεν τα
σκεφτήκαμε αυτά σαν χρήματα, ξέραμε πόσο κοστίζουν και τα δώσαμε με αγάπη.
Όπως συμφωνήσαμε πέρσι με το Δήμο για κάποια που ήταν λάθος, έτσι με αγάπη και
εμείς δώσαμε κάποιο δώρο στο Δήμο. Άμα έρθει η ώρα, θα τα βρούμε και στα
χρήματα και θα δώσουμε και άλλα εμείς στο Δήμο γιατί από εδώ είμαστε και εδώ
ζούμε.
Προεδρεύων: Δευτερολογίες.
Σκουμπόπουλος: Δεν ξέρω για ποια μυαλά, καλά ή κακά, μίλησε ο κ.
Παυλίδης, δεν ξέρω σε ποιο σημείο αυτής της αίθουσας περισσεύει η υποκρισία,
ξέρω πολύ καλά όμως ότι εμείς, ως αιρετοί άρχοντες, πρέπει να προστατεύουμε τα
συμφέροντα όλων των δημοτών. Πέρσι ψηφίσαμε να δοθεί η πλατεία Ωρολογίου
γιατί θεωρήσαμε ότι ήταν πρωτότυπη αυτή η δράση και όντως διασκέδασε ο κόσμος
όχι μόνο της Βέροιας αλλά και απ’ αλλού, όμως υπάρχουν συμπολίτες που
παραπονέθηκαν για την ένταση, για τη λειτουργία, για όλη τη δραστηριότητα που
δημιουργήθηκε και δεν μπορούσαν να κοιμηθούν τα βράδια. Ναι να δοθεί άδεια για
να κάνουν το παγοδρόμιο οι συμπολίτες μας αλλά σε άλλη περιοχή, εκεί που δεν θα
ενοχλεί κανέναν. Υπάρχει τέτοια περιοχή και αν ήμουν στην προηγούμενη
συνεδρίαση που συζητήσατε για τον κανονισμό θα πρότεινα πού να πάει. Εν πάση
περιπτώσει, ούτε υποκρισία διαθέτουμε ούτε κακά μυαλά είμαστε ούτε διαβόλους

βλέπουμε μπροστά μας. Αν άλλοι έχουν μέσα στο μυαλό τους τέτοια πράγματα, ας τα
κρατήσουν γι’ αυτούς και ας μην τα λένε σ’ αυτή την αίθουσα.
Δήμαρχος: Για δεύτερη φορά αναφέρθηκε σ’ αυτό το θέμα ο κ.
Σκουμπόπουλος σε μια επιστολή συμπολιτών που είναι γύρω στην πλατεία, οι οποίοι
ζητούσαν να μην γίνεται καμία δράση στη πλατεία. Αυτό νομίζω δεν το θέλει κανείς
εδώ και γι’ αυτό ακριβώς ψηφίσαμε αυτόν τον κανονισμό που ψηφίσαμε.
Διευκρίνιζαν ότι, εκτός από πολιτικές συγκεντρώσεις, δεν θέλουν να γίνονται ούτε
συναυλίες ούτε οποιοσδήποτε άλλες δράσεις. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι
καλώς ψηφίσαμε αυτόν τον κανονισμό που πέρασε και θέλω να προσθέσω επίσης ότι
το παγοδρόμιο, γιατί είχαμε συνεννοηθεί γι’ αυτό, εκτός από το βράδυ της
Πρωτοχρονιάς και κάποιες πολύ εξαιρετικές ημέρες των εορτών, σταματούσε τη
μουσική γύρω στις 23:00 με 23:30 και βέβαια πάντα υπήρχε μια συνεννόηση με την
Αστυνομία, γιατί όλοι μας ξέραμε ότι είναι ανοιχτός ο χώρος και μπορεί να υπάρχουν
και άρρωστοι και άνθρωποι που ενοχλούνταν απ’ αυτό, εργαζόμενοι, όπως πολύ
σωστά είπε ο κ. Σκουμπόπουλος, που έπρεπε να ξυπνήσουν νωρίς για να πάνε στη
δουλειά τους. Υπήρχε πάντοτε μια καλή συνεργασία σε σχέση μ’ αυτό το κομμάτι.
Δεν είναι θορυβώδες το σπορ, έτσι λοιπόν σταματώντας η μουσική, νομίζω ότι όλα
πήγαιναν καλά στο θέμα του θορύβου και δεν είχε δημιουργηθεί ιδιαίτερο θέμα, όπως
προκύπτει αυτό από την περσινή εμπειρία. Πιστεύω να είμαστε καλά και να τα δούμε,
επειδή ετοιμάζονται και πολλές δράσεις, πολύ σημαντικές, πολύ πρωτοποριακές,
καλό είναι να αποφασίσουμε και συνεχιστεί και φέτος η δραστηριότητα.
Δελαβερίδης: Κε πρόεδρε, πρέπει να διευκρινιστούν κάποια πράγματα. Για
παράδειγμα, μιλάμε για δύο χρονικές περιόδους. Να καταγραφεί και να
συμφωνήσουμε μόνο γι’ αυτή τη χρονική περίοδο. Για την επόμενη χρονική περίοδο,
ας έρθει ο καινούργιος Καποδιστριακός Δήμος να το ψηφίσει. Εφόσον το
αποδέχονται οι εκπρόσωποι της εταιρείας, συμφωνούμε. Σε ό,τι αφορά το τίμημα,
στην προηγούμενη απόφαση που πάρθηκε, ήταν 2.500,00 € κα Δήμαρχε, αν θυμάμαι
καλά. Εγώ θεωρώ ότι πάλι 2.500,00 € θα πρέπει να είναι, ούτε 5.000,00 € που έκανε
πρόταση ο κ. Ακριβόπουλος ούτε 1.000,00 € που έκανε ο κ. Πατσίκας. Να είναι
2.500,00 €, αυτό που δώσανε με την προηγούμενη απόφαση που ακυρώθηκε, άρα
λοιπόν να λυθεί και το θέμα του τιμήματος και να μη το αφήσουμε στην διοίκηση για
να πάρει όσα θέλει, μετά όταν θα υπογραφεί η σύμβαση, δεν θα πρέπει να έχουμε και
εμείς στα χέρια μας μια σύμβαση για να την διαβάσουμε; Για παράδειγμα, δεν θα
πρέπει να δούμε και τα εισιτήρια πόσο θα κοστίζουν; Μην το κάνουν 15 € την ώρα!
Τα παιδία μας θα τα πληρώσουν. Πέρσι δώσανε κάποια εισιτήρια στο Δήμο. Τι
γίνανε αυτά; Ποιος τα πήρε τα εισιτήρια αυτά και πού τα δώσαμε; Κανείς δεν ξέρει.
Εγώ δεν πήρα ούτε ένα εισιτήριο. Θα έλεγα λοιπόν να τα μοιράσετε σ’ όλους τους
δημοτικούς συμβούλους για να τα δώσουνε όπου είναι τα δώσουνε. Δεν θα τα πάρουν
1,2,3 άτομα μόνο αν τελικά δώσουνε εισιτήρια στο Δήμο, γιατί δεν είναι υποχρεωτικό
να δώσουν. Ο κ. Παυλίδης μίλησε για αρρωστημένα μυαλά κ.λ.π.. Πρέπει να
καταλάβει ο κ. Παυλίδης ότι εδώ ήρθαμε να υπερασπίσουμε τα δικαιώματα του
Δήμου, τα συμφέροντα του Δήμου. Αν λοιπόν είμαστε έτσι φειδωλοί και δίνουμε
λεφτά σ’ οποιονδήποτε επιχειρηματία, να παραιτηθεί σήμερα κιόλας γιατί δεν είναι
άξιος να είναι υποψήφιος. Δεν είμαστε εμείς αρρωστημένα μυαλά.
Αρρωστημένα μυαλά είναι άλλα. Αυτός που ξεστόμισε αυτή τη φράση, γιατί και στην
προηγούμενη απόφαση μιλούσατε και λέγατε ότι γίνεται μια συνεδρίαση και
πληρώνουμε τόσα χρήματα σε κάποιους συλλόγους κ.λ.π. Και βέβαια θα
πληρώσουμε στους συλλόγους. Είναι Πολιτιστικοί ή αθλητικοί Σύλλογοι. Εκεί όμως
ψηφίσαμε έναν κανονισμό, όποιος έχει δράσεις παίρνει, όποιος δεν έχει δράσεις δεν
παίρνει. Εσείς δεν τον τηρήσατε τον κανονισμό και δίνετε εκεί που θέλετε και σ’
όσους συλλόγους θέλετε. Εγώ θα το ψηφίσω εφόσον διευκρινίστηκαν το τίμημα, η
χρονική περίοδος, το ρεύμα και το νερό.

Ακριβόπουλος: Εγώ εμμένω στη πρόταση μου, να αναλάβει η εταιρεία το
ρεύμα, το νερό και το τίμημα να είναι 5.000,00 € και αυτό έχει να κάνει με το ότι
πέρσι ο Δήμος ζημίωσε 5.700,00 € κατά τα λεγόμενα της εταιρείας, γιατί δεν το
ξέρουμε κατά τα λεγόμενα του Δήμου, πόσο ζημίωσε απ’ τη δαπάνη του ηλεκτρικού
ρεύματος. Τώρα όσον αφορά τη φράση του κ. Παυλίδη, για τα αρρωστημένα μυαλά,
δεν είπε αρρωστημένα αλλά, με τον τρόπο που το είπε, εννοούσε πολύ χειρότερα. Κε
Παυλίδη, εγώ συμπτωματικά δεν ήμουν ούτε στην πρώτη απόφαση ούτε και σ’ αυτή
που ακυρώθηκε, εάν δεν ακούγονταν σήμερα εδώ οι φωνές αυτών των
αρρωστημένων μυαλών ή αυτών των μυαλών που εσείς υποτιμήσατε, θα
ξαναπλήρωνε ο Δήμος τα 5.700,00 € για τη δαπάνη του ρεύματος, θα ξαναπλήρωνε
το νερό. Χάρη σ’ αυτά τα μυαλά ήρθαν οι σημαντικές βελτιώσεις που ήρθαν τώρα
και πρέπει να τις κάνουμε και πιο ενισχυμένες. Δεν θα γινόταν τίποτα από μόνο του,
θα μας δίνανε τα 500,00 €, τα σπιτάκια, τα κλουβάκια και όλα θα ήταν καλά. Κε
Παυλίδη, όψιμα ανακαλύψατε την οικονομική ελευθερία. Η οικονομική ελευθερία δε
λέει αυτά τα πράγματα, λέει άλλα πράγματα. Δεν μπορεί κάποιος να κερδίζει σε
βάρος του Δημοτικού συμφέροντος. Κάπου αυτό το πράγμα πρέπει να μετριαστεί και
αν αυτή η επιχείρηση δεν μπορεί να αφήσει στο Δήμο 5.000,00 € γιατί δεν θα βγει ο
προϋπολογισμός της, να μην γίνει. Και εμείς έχουμε γραφεία και εμείς πληρώνουμε
εφορίες και εμείς είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, δεν μας χάρισε κανένας τίποτα
και από πουθενά ή κάνουμε επιχείρηση ή κάνουμε ελεημοσύνη. Είπατε ότι
παραχωρούμε δωρεάν στους συλλόγους. Μην μπερδεύετε τους συλλόγους με τις
επιχειρήσεις και μην λέτε ότι δώσαμε σε τόσους Πολιτιστικούς Συλλόγους, οι οποίοι
δεν είχανε δράση. Ναι δώσατε. Έτσι γίνεται, αλλά είναι άλλο σύλλογος και άλλο
επιχείρηση. Μην μπερδεύετε τα πράγματα. Αργά ανακαλύψατε την οικονομική
ελευθερία και θέλετε να την εφαρμόσετε λανθασμένα. Δεν μπορώ δηλαδή να
καταλάβω γιατί πέρσι πληρώσαμε το ρεύμα, γιατί πέρσι ο προϋπολογισμός τους δεν
τα προέβλεπε και φέτος τα προβλέπει. Γιατί άμα αυτά τα μυαλά δεν αντιδρούσαν
σήμερα πάλι τα ίδια θα είχαμε. Κατά συνέπεια κε πρόεδρε, η πρόταση η δική μου
είναι αυτή. Δεν κάνω πίσω, όπως είπε ο κ. Δελαβερίδης, να δοθεί 5.000,00 € τίμημα
στον Δήμο για να καλυφθεί και η περσινή ζημία.
Παυλίδης: Απ’ όλους τους προλαλήσαντες εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που την
κουβέντα μου την κατάλαβε μόνο ο κ. Σκουμπόπουλος και αποδέχομαι όλα όσα είπε.
Λυπάμαι ιδιαίτερα γι’ αυτούς που κατάλαβαν τη λέξη «αρρωστημένα» γιατί δεν
ειπώθηκε ποτέ. Μίλησα μόνο για «μυαλά» και είπα τη λέξη «εισαγωγικά» που αυτό
σημαίνει τρόπος σκέψης. Όποιος θέλει να παρεξηγήσει και όποιος θέλει να
παραδώσει μαθήματα, να πάει να τα παραδώσει εκεί που ξέρει και αν θέλει να
συνταυτιστεί με μια ομάδα που στρέφονται εναντίον μου και μιλούν για παραιτήσεις,
μπορεί να πάει να το κάνει. Εδώ μέσα όμως δεν ήρθαμε ούτε για να παραιτηθούμε
την άλλη μέρα ούτε για να ακούσουμε τις υποδείξεις σας για τα μυαλά που εμείς
έχουμε και που νομίζουμε ότι εμείς εκπροσωπούμε. Αυτά τα «μυαλά» λοιπόν είναι
πολύ μακριά απ’ αυτά που κυκλοφορούν εδώ μέσα επί χρόνια και όταν ερχόμαστε
εδώ μέσα γαλαντόμοι και λέμε ο σύλλογος αντί να πάρει 1.500,00 € ας πάρει
5.000,00 € και όποιος άλλος σύλλογος έχει δεν έχει δραστηριότητες που δεν
αναφέρονται και όταν πάνε στη επίτροπό σας πληροφορώ ότι δεν είναι γραμμένα οι
δραστηριότητές τους και τι έχουν κάνει και όταν πρόκειται για επιχείρηση “όχι, πόσο
είναι το νερό και πόσο είναι το άλλο” και όταν δόθηκε πέρσι το παγοδρόμιο, ο Δήμος
πήρε τα σπίτια που άξιζαν τόσο, όταν ήρθε πρόταση ξανά, δεν οφείλεται στα μυαλά
που επέμεναν εδώ μέσα για αύξηση και να πληρώσουν τη ΔΕΗ, για κοιτάξτε ποια
είναι η προηγούμενη πρόταση και ποιο το ενοίκιο της προηγούμενης φοράς και τι
σπιτάκια πήρε και αν τα σπιτάκια μπορεί να τα βάλει φέτος ο Δήμος και τι ενοίκια
μπορεί να πάρει και ελάτε μετά να μιλήσετε για το αν χάνει ο Δήμος ή ζημιώνεται κι
όλα αυτά που σέρνονται. Και τα μαθήματα κε Δελαβερίδη κρατήστε τα για τον εαυτό

σας και αν θέλετε να παραιτηθείτε, αντί να ήσασταν εκεί, ας παραιτούσασταν απ’ την
αρχή της τετραετίας.
Τρανίδης: Εγώ κε πρόεδρε εμμένω στην πρόταση μου, αν μπορέσει η εταιρεία
να μας καλύψει τα 5.700,00 €.
Προεδρεύων: Τριτολογίες.
Δελαβερίδης: Περισσότερο πήρα το λόγο κε πρόεδρε για να απαντήσω στον κ.
Παυλίδη. Το τι έλεγε σ’ εκείνη την απόφαση, αν θέλετε πάρτε τα πρακτικά της
συνεδρίασης για να τα δείτε. Δεν ξέρει ότι πέρσι ο Δήμος μπήκε μέσα, δεν το είπα
προηγουμένως, 30.000,00 €, θα μου πείτε 15.000,00 € ήταν ο πίνακας με τη μελέτη
της ΔΕΗ κ.τ.λ., λοιπόν εάν πάμε έτσι, τη δίνουμε σε μια επιχείρηση. Δεν μπορούμε
να λέμε «Α, δεν με ενδιαφέρει, τα παιδιά είναι καλά, η δράση τους έφερε κόσμο, μ’
αρέσει αυτή η δράση». Δεν πρέπει να δούμε τα συμφέροντα του Δήμου; Και λέει για
«μυαλά» ο κ. Παυλίδης και ότι έχει περισσότερο μυαλό απ’ όλους μέσα εδώ; Αυτά
ακουστήκαν τελευταία. Ας κρατήσει τα μυαλά του για τον εαυτό του.
Ακριβόπουλος: Ο κ. Παυλίδης δεν μίλησε περί αρρωστημένων μυαλών ούτε
μυαλών σε εισαγωγικά. Το διόρθωσε στη δευτερολογία του αυτό το πράγμα. Απλά
αυτό το οποίο κε Παυλίδη σας εκθέτει είναι αυτή η νευρικότητα και αυτή η
επιθετικότητα που δείξατε, χωρίς να υπάρχει λόγος. Όταν τα πράγματα κυλούν όλα
ομαλά και είναι πάρα πολύ λογικά, δεν υπάρχει λόγος να υψώνετε τους τόνους κατ’
αυτόν τον τρόπο. Από εκεί και πέρα όμως, μην κάνετε και τον ήρωα ότι φτάσαμε στη
σημερινή συμφωνία χάρη στη καλή διάθεση τη δική σας και της επιχείρησης.
Φτάσαμε εκεί γιατί έγιναν παρατηρήσεις απ’ αυτά τα «μυαλά» που εσείς θεωρείτε,
όπως τα θεωρείτε, και γι’ αυτό και έχουμε βελτιωμένη σήμερα την πρόταση για τη
σύμβαση και δεν είναι προϊόν δικής σας προσπάθειας ούτε της επιχείρησης.
Δήμαρχος: Το ερώτημα είναι ένα και σαφές και πιστεύω κατανοητό. Θέλουμε
να γίνει αυτή η δράση, η οποία θα φέρει κόσμο στη πόλη όπως και πέρσι και ακόμα
καλύτερα; Όταν ξεκινάει κάτι, σίγουρα έχει τα προβλήματα του, τη δεύτερη φορά
γίνεται καλύτερο, την τρίτη ίσως καλύτερο και στο τέλος μπορεί να γίνει και θεσμός.
Θέλουμε να γίνει αυτό; Αυτό είναι το ερώτημα και όλα τα υπόλοιπα περισσεύουν.
Θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά της πόλης χαρά τα Χριστούγεννα; Αυτό είναι το
ερώτημα.
Ζ. Πατσίκας: Εμείς δεχόμαστε την πρόταση του κ. Τρανίδη για 2.000,00 €
μίσθωμα για τη φετινή χρονιά και σας λέω μην ξεχνάτε ότι τα σπίτια τα κάναμε δώρο.
Το μετανιώνουμε αυτή τη στιγμή. Μας λέτε ότι ζημιώσαμε το Δήμο ενώ δώσαμε 5
σπιτάκια, που τα στήνουν στο River, τα δίνουν σε συλλόγους κ.λ.π. Αυτά τι είναι;
Δεν είναι περιουσία του Δήμου αυτά τα σπιτάκια; Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Έχουν
αξία, καταγράφηκε και δηλώθηκε αυτή, πήγαμε στη εφορία, δώσαμε χαρτί δωρεάς
στο Δήμο.
Προεδρεύων :Κάντε την πρότασή σας ολοκληρωμένη ξανά κε Τρανίδη.
Δελαβερίδης: Δεν συμφωνούμε με την πρόταση του κ. Τρανίδη γιατί αφήνει
όλη τη δικαιοδοσία στον κ. Παυλίδη. Αυτό δεν το δέχομαι. Οτιδήποτε είναι να
ψηφίσουμε, θα το ψηφίσουμε εδώ.
Ακριβόπουλος: Κύριε πρόεδρε, διαδικαστικά. Η πρόταση του κ. Τρανίδη
μιλάει σε βάθος χρόνου, ενώ εμείς αποφασίζουμε για ένα χρόνο. Είναι αντιφατική και
δεν μπορεί να μπει σε ψηφοφορία.
Μιχαηλίδης: Διαδικαστικά κε πρόεδρε. Επειδή το ζητούμενο είναι να
παραχωρηθεί ή όχι η πλατεία, ας πάρουμε την απόφαση ομόφωνα για την
παραχώρηση της πλατείας και από εκεί και μετά, με δεύτερη απόφαση σήμερα
κιόλας, να πούμε για το μίσθωμα. Αν πάμε σε τρεις προτάσεις, δεν θα παραχωρηθεί.
Δελαβερίδης: Την αποσύρω την πρόταση μου εγώ κε πρόεδρε και κάνω μία
άλλη, λαμβάνοντας υπόψη τις υπόλοιπες που υποβλήθηκαν. Αφού πρότεινε 5.000,00
€ ο κ. Ακριβόπουλος και 2.000,00 € ο κ. Πατσίκας, και το άθροισμά τους είναι

7.000,00 €, ας το μοιράσουμε στη μέση και ας αποφασίσουμε για 3.500,00 € για να
συμφωνήσουμε όλοι.
Προεδρεύων: Κύριε Πατσίκα, δέχεστε να καθοριστεί το ύψος του τιμήματος
στο ποσό των 3.500,00 €;
Ζ. Πατσίκας : Δέχομαι.
Προεδρεύων: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση, όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με την πρόταση του κ. Α. Δελαβερίδη;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 20 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Σ. Μηλιόπουλος, Ν.
Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Μ.
Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου, Χ. Γεωργιάδης, Ε. Σοφιανίδης, Β. Γιαννουλάκης, Ι.
Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς, Ι. Καλαϊτζίδης.
Λευκή ψήφο έδωσε ο σύμβουλος Χ. Σκουμπόπουλος.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 20-9-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την από 12-3-2010 αίτηση της USB Project Management O.E.
3.- Ότι η εταιρεία ζητά από το Δήμο να εγκαταστήσει κατά τους χειμερινούς μήνες
ανοιχτό παγοδρόμιο προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία στους δημότες της πόλης να
γνωρίσουν το άθλημα αλλά και να αθληθούν με την βοήθεια δασκάλων και ειδικών
σε αυτό.
4.- Ότι η παραπάνω εταιρεία διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία, υποδομή και
εξοπλισμό καθώς και κατάλληλο και επαρκές προσωπικό για την εγκατάσταση και
λειτουργία της εν λόγω παγοπίστας στον παραπάνω χώρο.
5.- Τα κατατεθειμένα σχέδια της παραπάνω εγκατάστασης.
6.- Την αριθ. 573/2010 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Χρήσης
της Πλατείας Ωρολογίου.
7.- Το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών.
8.- Τις διατάξεις των άρθρων 95 & 192 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει την απευθείας εκμίσθωση της κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης,
εμβαδού 4,5 περίπου στρεμμάτων, η οποία χαρακτηρίζεται ως η Πλατεία Ωρολογίου
και βρίσκεται στην συμβολή των οδών Κεντρικής, Μητροπόλεως, Βερόης και 16ης
Οκτωβρίου στην Βέροια, στην εταιρεία USB Project Management O.E., για το χρονικό
διάστημα από 25 Οκτωβρίου 2010 έως 15 Ιανουαρίου 2010, για την εγκατάσταση:
1)προσωρινής κατασκευής ανοιχτού παγοδρομίου εμβαδού 250τ.μ. (200τ.μ. πίστα +
50τ.μ. βοηθητικοί χώροι) με προδιαγραφές ISO και 2) Χριστουγεννιάτικου Χωριού,
αποτελούμενου από πέντε (5) ξύλινα σπιτάκια διαστάσεων 2μ. Χ 2,5μ. το καθένα, με
σκοπό τη γνωριμία των πολιτών με το εν λόγω άθλημα και την άθλησή τους με τη
βοήθεια δασκάλων και ειδικών σε αυτό, με τους παρακάτω όρους:
Ι. 1.- Ο Δήμος παραχωρεί με την παρούσα στην Εταιρεία τη χρήση κοινόχρηστου
χώρου εμβαδού 4,5 περίπου στρεμμάτων, όπως πιο πάνω έχει προσδιοριστεί, όπως
αυτός ορίζεται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα Ι (επισημασμένη επιφάνεια του
σχεδίου κάτοψης), και θα καλείται εφεξής περιληπτικά «ο Συμφωνημένος Χώρος».
2.- Ο Συμφωνημένος Χώρος παραχωρείται για το διάστημα από 25
Οκτωβρίου 2010 και μέχρι 15 Ιανουαρίου 2011 έναντι ανταλλάγματος, το οποίο
ορίζεται στο ποσό των € 3.500,00 που θα καταβάλλει στον Δήμο η Εταιρεία στις 30
Δεκεμβρίου 2010.

3.- Ρητά συμφωνείται δια της παρούσης ότι απαγορεύεται απολύτως η
παραχώρηση με οποιοδήποτε τρόπο σε τρίτους της χρήσης του Συμφωνημένου
Χώρου.
4.- Η χρήση του συμφωνημένου Χώρου παραχωρείται με την παρούσα από το
Δήμο στην Εταιρεία για τη φετινή χειμερινή σαιζόν, αρχόμενης από την 25η
Οκτωβρίου 2010 (25-10-2010) και λήγουσα την 15η Ιανουαρίου του 2011 (15-012011). Τα συμβαλλόμενα μέρη ρητά συμφωνούν ότι από τις 25 Οκτωβρίου 2010 η
Εταιρεία έχει το δικαίωμα εισόδου στις Εγκαταστάσεις για την εγκατάσταση του
παγοδρομίου και όλου του απαραίτητου για τη λειτουργία του εξοπλισμού.
5.- Οι δαπάνες για την κατανάλωση ρεύματος και νερού που αντιστοιχούν
στην λειτουργία του παγοδρομίου κατά τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του,
βαρύνουν αποκλειστικά την Εταιρεία. Η σύνδεση του ρεύματος και του νερού στο
χώρο βαρύνουν το Δήμο Βέροιας.
6.- Ο Συμφωνημένος Χώρος θα χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση και
λειτουργία παιδότοπου - παγοπίστας με τα απαιτούμενα μηχανήματα καθώς επίσης
και για την εγκατάσταση ξύλινων σπιτιών, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αφ ενός ως
χώρος έκδοσης εισιτηρίων και αφ ετέρου ως σημεία πώλησης διαφόρων ειδών, όπως
σάντουιτς με λουκάνικα, ποτά αναψυκτικά, ζαχαρώδη καφέδες κ.λ.π. καθώς και
υπηρεσίες φωτογράφησης.
7.- Η παγοπίστα θα λειτουργεί και θα είναι ανοιχτή στο κοινό όλες τις ημέρες και
ώρες, σύμφωνα με την κείμενες διατάξεις της εγχώριας νομοθεσίας και τις αποφάσεις
των αρμοδίων αρχών. Σε καμία περίπτωση η λειτουργία του παγοδρομίου δε θα
υπερβαίνει την 12η μ.μ ώρα.
ΙΙ.
1.-Ο Δήμος υποχρεούται να παραδώσει στην Εταιρεία τον Συμφωνημένο
Χώρο ελεύθερο για τη συμφωνημένη χρήση το αργότερο μέχρι τις 25 Οκτωβρίου
2010.
2.- H Εταιρεία αναλαμβάνει με δικές της ενέργειες και δικές της αποκλειστικά
και μόνο δαπάνες να προμηθευτεί όλο τον απαραίτητο για τη λειτουργία του
παγοδρομίου εξοπλισμό και να τον εγκαταστήσει (και αποξηλώσει) στον (από τον)
Συμφωνημένο Χώρο.
3.- Τα μηχανήματα, τα ξύλινα σπιτάκια και ο λοιπός εξοπλισμός που θα
αποτελέσουν την παγοπίστα καθώς και τα λοιπά κινητά που θα εισκομιστούν στον
Συμφωνημένο Χώρο (π.χ. παγοπέδιλα), ανήκουν κατά κυριότητα στην Εταιρεία, η
οποία δικαιούται αλλά και υποχρεούται να τα απομακρύνει άμεσα με τη λύση της
παρούσας σύμβασης.
4.- Κατά τη διάρκεια της παρούσας και όσο χρόνο η Εταιρεία κάνει χρήση του
Συμφωνημένου Χώρου, υποχρεούται με δική της αποκλειστικά μέριμνα και δαπάνες
στην απαραίτητη, φύλαξη, συντήρηση προκειμένου να εξασφαλίζεται η κανονική και
ασφαλής λειτουργία όλου του εξοπλισμού που θα αποτελέσει την παγοπίστα, των
μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων αυτής. Επίσης, την Εταιρεία βαρύνουν
οποιεσδήποτε δαπάνες αφορούν την λειτουργία της παγοπίστας (κόστος
καταναλωθέντος ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, επισκευές ζημιών και φθορών
λόγω της χρήσης, λόγω πραγματικών ελαττωμάτων, καιρικών συνθηκών, κακής
τοποθέτησης ή κατασκευής, ή που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας), πλην αυτών
που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Δήμου.
5.- Η Εταιρεία υποχρεούται να μεριμνά για την καθαριότητα του
Συμφωνημένου Χώρου όπου θα λειτουργεί η παγοπίστα και οφείλει μετά το πέρας
της λειτουργίας της εγκατάστασης να παραδώσει τον χώρο καθαρό.

6.- Η Εταιρεία έχει δικαίωμα για την παροχή των υπηρεσιών ψυχαγωγίας,
αθλητισμού και διασκέδασης μέσω του παγοδρομίου να εκδίδει εισιτήρια στους
επισκέπτες του παγοδρομίου για τη χρήση του, το αντίτιμο των οποίων θα
καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από την ίδια.
7.- Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να διοργανώνει στον Συμφωνημένο χώρο
του παγοδρομίου, και μόνο κατά την περίοδο της παραχώρησης, εκδηλώσεις
ψυχαγωγικού χαρακτήρα, εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την εύρυθμη και
σύννομη λειτουργία της Πλατείας Ωρολογίου, χωρίς να καταβάλλει αντάλλαγμα στο
Δήμο.
8.- Ρητά συμφωνείται ότι ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ατυχήματα
που θα προκληθούν κατά τη χρήση της παγοπίστας από τους επισκέπτες της.
9.- Η Εταιρεία έλεγξε τον Συμφωνημένο Χώρο και δηλώνει ότι είναι
απολύτως κατάλληλος για τη χρήση, για την οποία τον προορίζει.
10.- Κατά τη λύση της σύμβασης καθ’ οιονδήποτε τρόπο, η Εταιρεία
υποχρεούται να αποκαταστήσει και παραδώσει στο Δήμο τον Συμφωνημένο Χώρο
στην κατάσταση στην οποία τον παρέλαβε.
ΙΙΙ. 1.- Ρητά συμφωνείται ότι, σε περίπτωση οριστικής αδυναμίας λειτουργίας του
παγοδρομίου στο Συμφωνημένο Χώρο για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα
των συμβαλλομένων μερών, τα συμβαλλόμενα μέρη θα έχουν δικαίωμα καταγγελίας
της παρούσας αζημίως γι’ αμφοτέρους.
2.- Σε περίπτωση διαφωνίας που προκύπτει από την ερμηνεία και / ή εκτέλεση
και / ή καταγγελία της παρούσας σύμβασης, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της
Βέροιας και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.
3.- Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Η τροποποίηση
οποιουδήποτε όρου αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειομένων όλων των άλλων
αποδεικτικών μέσων.
Γ) Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο Βέροιας Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη για
την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 626 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ.
Δ.
Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Ν.
Μ.
Γ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

Σ.
Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Κρομμύδας

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 21 -10 -2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Ι.
Ε.
Μ.
Ε.
Ι.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης

