ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 7/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 226/2010
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 9ου θέματος
«Έγκριση ή μη λύσης της σύμβασης εκμίσθωσης χώρων για την
τοποθέτηση μεταλλικών κάδων ανακύκλωσης & προβολής
διαφημιστικών μηνυμάτων».

Σήμερα 30 Μαρτίου 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 26-3-2010 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 22 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
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Aπόντες
Χατζηαθανασίου
Τσιάρας
Παπαστεργίου
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

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 την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ.
Μ. Τρανίδης, Κ. Συμεωνίδης, Χ. Γεωργιάδης και αποχώρησε ο κ. Σ.
Μηλιόπουλος.
2) Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ.
Ν. Τσιαμήτρος, Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Ε.
Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι
κ.κ. Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Ακριβόπουλος,
Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου, Ε. Γουναράς.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 223/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.
Δελαβερίδης.
5) Κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι
κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι.
Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου, Ε. Γουναράς.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 224/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Σακαλής.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 233/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ.
Δάσκαλος.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 234/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.
Δελαβερίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 235/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 236/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π.
Παυλίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Ν. Τσιαμήτρος.
11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 238/2010 απόφασης αποχώρησε η κα Μ.
Τσιαμήτρου.
12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 239/2010 απόφασης προσήλθε η κα Μ.
Τσιαμήτρου.
13) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 241/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Π.
Παυλίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Ν. Τσιαμήτρος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 18-3-2010 εισηγητικό σημείωμα του
Αντιδημάρχου Ανάπτυξης & Οικονομικών Παύλου Παυλίδη, που έχει ως εξής:
Με την υπ’ αριθ. 129/2010 απόφαση της η Δ.Ε. αποφασίζει την κατάπτωση
των υπ’ αριθ. 2000601024/1-12-2004 ποσού 200,00€ & 2003543424/17-2-2005
ποσού 1.230,00€ εγγυητικών επιστολών της Εμπορικής Τράπεζας του Εμμανουήλ
Τσιώλα οι οποίες αφορούν εκμίσθωση χώρων για τοποθέτηση μεταλλικών κάδων
προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων, για το λόγο ότι δεν τηρήθηκαν οι όροι της
σύμβασης.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει τη λύση της σύμβασης.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Εμμανουήλ Τσιώλας: Πολύ περιεκτικά θα σας αναφέρω 2-3 πράγματα που
έχουν συμβεί τα τελευταία 2-3 χρόνια. Έκανα μια σύμβαση με τον δήμο της Βέροιας
επί δημαρχείας του κου Σκουμπόπουλου, θα σας πω λοιπόν ότι τα 2-3 τελευταία
χρόνια τη συνέβηκε μ’ αυτή την σύμβαση. Κάποια στιγμή, χωρίς καμία ενημέρωση,
οικολογικοί συλλέκτες που εγώ πλήρωσα προς 1.500,00 Ευρώ έκαστο, άλλαζαν
θέσεις, ρωτώντας γιατί αλλάζουν θέσεις πήρα την απάντηση ότι δεχθήκαμε
παράπονα, απρόσωπα, επισκέφθηκα τις δίπλα επιχειρήσεις γιατί φρόντιζα πάντα να
μην υπάρχει ούτε ένας οικολογικός συλλέκτης μπροστά σε επιχείρηση, οι ίδιοι
επιχειρηματίες που γειτόνευαν με τον συγκεκριμένο οικολογικό συλλέκτη, εκφράζανε
την επιθυμία να παραμείνει εκεί, προφανώς, διαισθητικά και μόνο αισθανόμουν ότι
σε κάποιους άλλους ανθρώπους δεν άρεσαν. Κάποια στιγμή το πράγμα παράγινε,
άρχισαν να βγαίνουν οι οικολογικοί συλλέκτες, βγήκαν στον αριθμό 11 και
καταστράφηκαν, στην αποθήκη του δήμου στις Βαρβάρες, έκανα προσωπικά
τουλάχιστον 30-40 τηλεφωνήματα, για τους 11 συλλέκτες είναι μια ζημιά για εμένα
18.000,00 Ευρώ, απάντηση δεν πήρα, μετά από μήνες τους εντόπισα στις αποθήκες
στις Βαρβάρες κατεστραμμένους, έπρεπε να δώσω άλλα 12.000,00 Ευρώ για να τους
ξαναφτιάξω, πετάχτηκαν, πουλήθηκαν σαν inox για να είμαι ποιο συγκεκριμένος,
έστειλα επιστολή στο δήμο της Βέροιας, την έχει υπόψη του ο κος Παυλίδης, όπου
ζητούσα ότι πέραν της οικονομικής, ηθικής, επαγγελματικής ζημιάς που έχω υποστεί,
δεν είναι όμορφο πράγμα ένας επιχειρηματίας να επιλέγει να διαφημιστεί π.χ
μπροστά στον ΟΤΕ, που υπήρχε, αυτοί οι 40 συλλέκτες τοποθετήθηκαν σε σημεία
που είχαν εισηγηθεί ομόφωνα από το Δ.Σ της Βέροιας, τα τελευταία 3 χρόνια τα
σημεία αυτά είχαν αλλάξει κατά 80% κατά έναν αναίτιο και απροειδοποίητο τρόπο.
Στέλνω επιστολή, πρωτοκολλήθηκε, είναι από το 2008, όπου ζητούσα, επειδή
υπάρχει μια αντικειμενική ζημιά πάρα πολύ σοβαρή, την παράταση της μίσθωσης,
μέχρι και τέλος Μάρτη και σήμερα εγώ απάντηση δεν έχω πάρει, ούτε προφορική
ούτε γραπτή. Ερχόμαστε λοιπόν στο προκείμενο. Τον Φεβρουάριο με ενημέρωσαν
από το δήμο της Βέροιας να επισκεφθώ για μια οφειλή μου, συγκεκριμένα τα 2 έτη
του 2008 και του 2009 του μισθώματος που έπρεπε να καταβάλω, ήρθα και τους είπα
βέβαια ότι έχετε και εσείς μια οφειλή απέναντί μου από το 2008, τη διαφορά
ευχαρίστως να την πληρώσω. Η απάντηση ήταν ότι υπάρχει και μια προσαύξηση
αρκετά σημαντική σας βεβαιώνω, επειδή ήταν του 2008 και του 2009 και εγώ ερωτώ
εύλογα, η δική μου δαπάνη, η δική μου οφειλή ή η οφειλή του δήμου προς εμένα από
το 2008, δεν έχει επιβάρυνση; Πληροφοριακά να σας πω ότι στις 29 Δεκεμβρίου,
υπάρχει οριστική αμετάκλητη απόφαση Ελληνικής δικαιοσύνης όπου ορίζει ότι κάθε
δημόσιος φορέας από την επόμενη που παραλαμβάνει μια εργασία, πληρώνει τόκους,
ενημερωτικά, αν θέλετε μπορώ να σας πω και την απόφαση του πρωτοδικείου.
Επικοινωνώντας με τον κο Παυλίδη, διαπιστώνω ότι το ενοίκιο μου το υπολογίζουν
επί 40 συλλεκτών, το εξηγώ ότι είναι 27 δεν είναι 40 και στους 40 βάζανε και τις
επιπλέον χρεώσεις, με φωνάζει στο γραφείο του και μου δίνει την κατάσταση, του
επιστρέφω αυθημερόν την κατάσταση με κόκκινη υποσημείωση τους 18 και

συλλέκτες που λείπανε και έκτοτε αισθάνομαι ολίγο «απατεώνας», γιατί χωρίς να με
ενημερώσει κανείς διαβάζω το όνομα μου σε μια εφημερίδα ότι σήμερα συζητείται
στο δημοτικό συμβούλιο η λύση ή μη της συνεργασίας που είχα εγώ, που είμαι ο
μόνος που έχω υποστεί σοβαρότητα οικονομική ζημιά από την συμπεριφορά του
δήμου της Βέροιας γιατί εμένα δεν μου αρκεί κύριοι το να μου λέει κάποιος εργάτης,
τους πετάξαν, δεν με ενδιαφέρει, εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτή την περιουσία μου
εγώ την πλήρωσα, την πλήρωσα εργαζόμενος πολύ σκληρά και κάποιος ανεύθυνος
την κατάστρεψε και ούτε καν υπήρχε η στοιχειώδης ευθιξία να με καλέσουν εδώ και
δυο χρόνια και να πουν, κύριε υποβάλατε ένα αίτημα εδώ, σας το απορρίπτουμε, έτσι
επειδή θέλουμε ή να το συζητήσουμε κι εγώ που έχω υποστεί όλη αυτή τη ζημιά,
καλούμαι σήμερα ως «απατεώνας». Η αγορά με γνωρίζει, διαβάζει τα θέματα που θα
συζητηθούν σήμερα στο Δ.Σ και πρέπει εγώ να εξηγήσω στην αγορά ότι δεν είμαι
απατεώνας, αντίθετα είμαι αυτός που έχω χάσει τουλάχιστον 30-40.000,00 Ευρώ.
Απαξιώθηκε το μέσον, αυτή τη στιγμή αν πάτε στη διασταύρωση Εληάς-ΒενιζέλουΜητροπόλεως, θα δείτε αυτόν τον οικολογικό συλλέκτη που ενημερωτικά σας λέω,
όποιος κατεβεί στην Αθήνα θα δει τους ίδιους συλλέκτες στην πλατεία Συντάγματος,
στο δήμο Αθηναίων στον αύλειο χώρο, στην πλατεία Ομόνοιας και τους φιλοξένησε
η Βέροια, η πρώτη πόλη στην Ελλάδα, θα δείτε μπροστά ακριβώς ενώ υπάρχει 10
μέτρα ελεύθερος χώρος, τρεις πλαστικοί κάδοι πράσινοι κρύβουν όλη τη διαφήμιση.
Εγώ δεν αρνήθηκα πληρώσω, προς Θεού, αλλά έλεος …… όταν οφείλετε κάπου,
βεβαίως να είστε και εσείς συνεπείς και αν υπάρχει διαφορά σε εμένα, φυσικά και θα
την πληρώσω αλλά να μου υπολογίζετε μια δαπάνη επί 40 ενώ δεν είναι 40 αλλά 27,
να μου βάζετε προσαυξήσεις, ενώ εσείς την δική σας οφειλή απέναντί μου, που είναι
σχεδόν η ίδια, δεν μου βάζετε!
Πρόεδρος: Ερωτήσεις.
Σκουμπόπουλος: Κατ’ αρχήν κε πρόεδρε δεν έγινε εισήγηση, δώσατε στον
πολίτη τον λόγο αλλά δεν μας έγινε εισήγηση, να ακούσουμε από το δήμο τι γίνεται,
ακούσαμε από τον πολίτη μόνο, και μετά κάνουμε ερωτήσεις.
Πρόεδρος: Ορίστε κε Παυλίδη, εισηγηθείτε το θέμα.
Παυλίδης: Από την υπηρεσία ενημερώθηκα ότι υπάρχει πρόβλημα γιατί δεν
έχουν καταβληθεί τα διαφημιστικά τέλη. Η πρώτη ενέργεια ήτανε να καλέσω τον κο
Τσιώλα και του είπα: «η υπηρεσία με ενημέρωσε ότι έχεις αυτούς τους 40 συλλέκτες,
πρέπει να πληρώσεις γι’ αυτούς τους 40 και δεν έχεις πληρώσει». Όντως ο κος
Τσιώλας, επειδή αναφέρθηκε, μου λέει δεν είναι 40 υπάρχει και αίτηση του
παλαιότερη, είναι 29, μου τα έβγαλε λέει όταν κάνατε την Εληά, την Μητροπόλεως
τα βγάλανε, τα πετάξανε. Κάλεσα τον κ. Ντόντη και του είπα; «πάρε πίσω το
έγγραφο και δες ποιοι κάδοι υπάρχουν, πόσους κάδους έχουμε. Δεν μπορείς να βάζεις
στον ιδιώτη άλλα ποσά για πράγματα που δεν υπάρχουν». Τα πήρε ο κος Ντόντης
πήγε τα μέτρησε και μου είπε ότι δεν είναι 40 αλλά 36. Δεν είναι ούτε 29 που έλεγε ο
κος Τσιόλας και μάλιστα μου έφερε ξανά καινούργια κατάσταση ότι από τους 40
είναι 36 και μου είπε ότι έχουν προστεθεί και δυο νέοι, άρα δεν ήταν 40 προφανώς θα
έπρεπε να είναι 42, τέλος πάντων είναι όλα γραμμένα στην κατάσταση. Δεν μπορεί
όμως να γίνει ένας συμψηφισμός προφορικά. Η υπηρεσία γνωρίζει, είτε είναι 29 είτε
39 ή 36 ή οτιδήποτε, ότι το 2008 είναι απλήρωτο γι’ αυτούς τους κάδους που είναι
και θα έπρεπε να καταβληθεί ένα συγκεκριμένο ποσό. Επομένως η εγγυητική δεν
καλύπτει, το ετήσιος μίσθωμα είναι 2.050,00 Ευρώ, επομένως το 2008 και μόνο του
θα έπρεπε να καλύψει αυτό το ποσό, η εγγυητική που είναι 1.200,00 Ευρώ, επομένως
προχωρούμε σε λύση της μίσθωσης γιατί υπάρχει και μια βούληση από μέρους
διαφημιστικής εταιρείας και για τις άλλες διαφημίσεις που λέει ότι έχουμε διαλύσει
την εταιρεία μας και επομένως η υπηρεσία κοιτάει να αντιμετωπίσει τα θέματα για να
πάρει τα χρήματα πριν συμβεί οτιδήποτε, αυτή είναι η άποψη της υπηρεσίας αυτό
κάνουμε.

Πρόεδρος Ερωτήσεις.
Σκουμπόπουλος: Στην 1 Μαρτίου συζητήθηκε το θέμα στη δημαρχιακή
επιτροπή για κατάπτωση εγγυητικών επιταγών, ενημερώθηκε ο κος Τσιώλας να
παραστεί στην δημαρχιακή επιτροπή;
Ακριβόπουλος: Η σύμβαση αυτή πότε έληγε κε Τσιώλα;
Τσιώλας: Το 2011,
Ακριβόπουλος: Ο κος Τσιόλας αυτά που είπε αφορούν θέματα αποζημιώσεων
είτε ο δήμος απ’ αυτόν είτε αυτός από το δήμο. Εσείς επιθυμείτε να συνεχιστεί αυτή η
σύμβαση; Ποια είναι η θέση σας;
Πρόεδρος : Να ρωτήσω κάτι και εγώ, κε Παυλίδη. Εν τέλει το 2008 πόσοι
κάδοι υπήρχαν; Ήταν 29, ήταν 36, ήταν 40;
Παυλίδης: Κε πρόεδρε, η υπηρεσία σήμερα πήγε και μέτρησε και βρήκε ότι
είναι 36. Το 2008 εγώ δεν γνωρίζω τι συνέβη, ποιος αντιδήμαρχος τα ξήλωσε, αν τα
ξαναέβαλε, αν οτιδήποτε ούτε μπορεί η υπηρεσία από μόνη της να κάνει αυτό το
πράγμα να τα βρει, ισχυρίζεται κάτι ο κος Τσιώλας, η υπηρεσία έχει φωτογραφίες,
έχει στοιχεία και κάνει αυτή την εισήγηση, άλλωστε όταν του πήγε το βεβαιωμένο
τέλος το χαρτί του κου Τσιόλα στο σπίτι του το 2008, έκανε τις αντιρρήσεις του,
έπρεπε τότε να εξεταστεί. Εάν τότε έστειλε χαρτί που έλεγε ότι είναι 29, εγώ δεν
αμφισβητώ αν όταν έγινε το έργο της Μητροπόλεως του ξηλώσανε κάποια πράγματα,
αλλά δεν μπορώ να το τεκμηριώσω και να το πάω στον δήμο ή να πω ότι
απαλλάσσεται γιατί πρέπει να έχω στοιχεία, αλλιώς και να το κάνω δεν θα περάσει
από την επίτροπο. Εγώ ξέρω ότι έχω μια σύμβαση στα χέρια μου και πρέπει να
προχωρήσω σε αυτές τις ενέργειες. Σήμερα είναι 36 απ’ τους 40.
Ακριβόπουλος: Κύριε Τσιόλα εσείς το αποδέχεστε ότι είναι 36;
Τσιώλας: Όχι βέβαια.
Κάκαρης: Τότε που διαπίστωσε ότι του αφαιρέθηκαν κάποιοι κάδοι, έκανε
κάποιο έγγραφο προς την υπηρεσία, που να λέει μου βγάλατε αυτούς τους κάδους;
Τσιώλας: Για πρώτη φορά εμένα έγγραφο μου ήρθε το Φεβρουάριο του 2010.
Για πρώτη φορά μιλάω με τον κο Παυλίδη, εγώ δεν ήρθα να αντιδικήσω εδώ, παρότι
μέσα μου είμαι θυμωμένος, και μου είπε επί λέξει ο κος Παυλίδης «ο συγκεκριμένος
υπάλληλος μου έφερε αυτή την κατάσταση» και του απάντησα «Παύλο, επειδή
γνωριζόμαστε χρόνια δεν είναι 40, είναι 27 ή 28» Πήρα το χαρτί του λοιπόν και το
επέστρεψα. Κάθε θέση που δεν υπήρχε ο συλλέκτης το είχα με κόκκινη γραμμή και
δίπλα έλεγα όχι. Εάν όπως ισχυρίζεται ο κος Παυλίδης, ξαναέστειλε τον υπάλληλο να
τους ξαναμετρήσει και τους βρήκε 36 και όχι 27 που είπα εγώ, δεν όφειλε να με
ενημερώσει και να μου πει «έλα εδώ Μανώλη, εσύ μου είπες ότι είναι 27 αλλά ο
υπάλληλος πήγε τους μέτρησε και τους βρήκε 36. Κάποιος από τους δυο μας δεν τα
βλέπει καλά, ή ο αρμόδιος υπάλληλος ή εγώ ή κάποιος πρέπει να είναι κακόπιστος
τέλος πάντων». Εγώ ήρθα καλόπιστα κε πρόεδρε να πληρώσω, βεβαίως, η οφειλή του
δήμου προς το πρόσωπο μου, είναι το 2008 δεν είναι σημερινή και έκανα μια
πρόταση: «γιατί βρε παιδιά να βάζετε προσαυξήσεις και εγώ να μην μπορώ να βάλω
σε μια δουλειά που εν πάση περιπτώσει εγώ πλήρωσα, έδωσα προϊόν στο δήμο δεν
έδωσα μια υπηρεσία απλή» και αντί να με καλέσουν να πω τη γνώμη μου και να
ζητήσω αυτό που θέλω να ζητήσω, ξαφνικά χωρίς καμιά ενημέρωση, εντελώς τυχαία
διαβάζω στην εφημερίδα ότι εγκαλούμαι εδώ. Αυτό είναι το παράπονο μου. Δεν είχα
καμιά διάθεση εγώ ούτε να σταματήσω τη συνεργασία ούτε τίποτα.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Δελαβερίδης: Κύριε πρόεδρε, να κάνω μια πρόταση;
Πρόεδρος: Ορίστε.
Δελαβερίδης: Άκουσα την εισήγηση από τον κο Παυλίδη, άκουσα και τις
απαντήσεις του κ. Τσιώλα και θεωρώ ότι θα πρέπει να αναβάλλουμε το θέμα, να
επανεξεταστεί το θέμα από την αρχή και να περάσει από την επιτροπή οικονομικών,
να γίνει αν θέλετε συμψηφισμός γιατί αυτό που έλεγα κε πρόεδρε παλιότερα, όταν
χρωστάει ο ιδιώτης στο δήμο του βάζουνε προσαυξήσεις, όταν ο δήμος χρωστάει
στον δημότη γιατί να μην μπούνε προσαυξήσεις; Τότε η κα δήμαρχος δεν το

κατάλαβε και δεν απάντησε, δεν έχει σημασία όμως αυτό, όπως ξέρετε η λύσης μιας
μίσθωσης είναι πολύ δύσκολη, γιατί θα έχουμε και άλλα ακόλουθα δικαστικές
επιπλοκές κ.τ.λ και δεν μας συμφέρει, νομίζω ότι με την αναβολή και με έναν καλό
συμψηφισμό και με μια καλή διόρθωση των πραγμάτων, μπορεί να λυθεί το θέμα.
Γιαννουλάκης: Συμφωνώ και εγώ με την πρόταση για αναβολή και προτείνω η
καταμέτρηση των κάδων να γίνει με έναν υπάλληλο του δήμου και με τον κο Τσιώλα
για να μην βρίσκει άλλα η υπηρεσία και άλλα ο κος Τσιώλας. Να γίνει καταμέτρηση
και από τους δυο μαζί για να έχουμε τα στοιχεία εδώ.
Ακριβόπουλος: Με μια προϋπόθεση όμως κε Τσιώλα, ότι απ’ την στιγμή που
θα πάτε με την υπηρεσία για να κάνετε την καταμέτρηση, το αποτέλεσμα θα το
αποδεχθείτε.
Πρόεδρος: Κε Παυλίδη συμφωνείτε; Αν συμφωνείτε, καλώς. Αν δεν
συμφωνείτε, θα τεθεί σε ψηφοφορία να τελειώνουμε.
Παυλίδης: Εντάξει κε πρόεδρε, αν η υπηρεσία δεν κάνει καλά τη δουλειά της,
ναι, να δώσουμε αναβολή για να ξανακάνει καλά την δουλειά της. Απλώς το
πρόβλημα είναι το 2008 γιατί σήμερα μπορεί η υπηρεσία να καταμετρήσει και να
βρει πόσοι είναι, όπως λέτε και προτείνετε κ.τ.λ, το 2008 που ισχυρίζεται ότι του
ξηλώθηκαν κάποιοι κάδοι και είναι από τότε 29, γιατί σήμερα θα βρούμε 36, ο κος
Τσιόλας ισχυρίζεται ότι από το 2008 είναι 29. Τότε, εκείνο το χρονικό διάστημα που
λέει και δεν μπορεί να το βεβαιώσει κανείς αυτό, εκείνο είναι το θέμα.
Τσιώλας: Δεν υπάρχει επιστολή μου κε Παυλίδη το 2008 στο γραφείο σας,
που λέει ότι οικολογικοί συλλέκτες αφαιρέθηκαν αδικαιολόγητα και είναι 29; Δεν
υπάρχει; Σ’ αυτό απαντήστε μου σας παρακαλώ.
Παυλίδης: Εγώ είμαι το 2009 και το 2010 αντιδήμαρχος. Βρήκα ένα έγγραφο
που λέει ο κος Τσιώλας για το 2008, αλλά ήταν πριν από εμένα. Εγώ δεν μπορώ να
κάνω κάτι άλλο για το 2008.
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 18-3-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Π. Παυλίδη.
2.- Τις απόψεις και προτάσεις των δημ. συμβούλων Α. Δελαβερίδη, Β. Γιαννουλάκη,
Ι. Ακριβόπουλου.
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/20065 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Αναβάλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 9ου θέματος «Έγκριση ή
μη λύσης της σύμβασης εκμίσθωσης χώρων για την τοποθέτηση μεταλλικών κάδων
ανακύκλωσης & προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων» προκειμένου να
επανεξετασθεί από την υπηρεσία, η οποία θα προβεί από κοινού με τον μισθωτή Ε.
Τσιώλα, σε επαναμέτρηση των κάδων και στη συνέχεια να παραπεμφθεί στην
Επιτροπή Οικονομικών του Δ.Σ. για να εισηγηθεί σχετικά.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 226 / 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.
Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Ν.
Ν.
Κ.
Μ.
Γ.

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

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 23-4-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

