ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθµ. 14/26-04-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης

Αριθµ. Απόφ. 174/2013

ΘΕΜΑ : «Υιοθέτηση ψηφίσµατος
∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη για το
«πάρκο κεραιών» Χορτιάτη»

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 26η-04-2013 ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 20:00 µ.µ. συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά
από την υπ’ αριθ. 14697/22-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου που επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως
του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος
Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν
παρόντα 27 δηλαδή :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος
1.
Κουγιάµης Αργύριος, Πρόεδρος ∆.Σ.
1. Αντωνίου Αντώνιος
2.
Αναγνώστου Πασχάλης
2. Καπουσούζη Μαριάνθη
3.
Αποστόλου Στυλιανός
3. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος
4.
Βασιλειάδου Σοφία
4. Σαµαράς Νικηφόρος
5.
Βεζυρτζής Νικόλαος
5. Τιτέλης Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος
∆.Σ.
6.
Βογιατζής ∆ηµήτριος
6. Τσιλιάς Χρήστος
7.
Γακούδη Βασιλική
8.
Γιαννακίδου Κυριακή
9.
Γκουστίλης Θεόδωρος
10.
Γκρόζος Παναγιώτης
11.
Ηρακλής Βασίλειος
12.
Ιγνατιάδης Θεόδωρος
13.
Καρκατζίνος Νικόλαος
14.
Κοντοπίδης Γεώργιος
15.
Κουγιουµτζίδης Σταύρος
16.
Μουστάκας Βασίλειος
17.
Μπίκος Κωνσταντίνος
18.
Παπαφιλίππου Νικόλαος
19.
Πονερίδης Παναγιώτης
20.
Σαµαράς Σωκράτης
21.
Στάθης Κωνσταντίνος
22.
Τριανταφυλλίδης Παύλος
23.
Τσιολάκης Αριστόβουλος, Γραµµατέας ∆.Σ.
24.
Τσολάκης Απόστολος (απεχώρησε κατά την
συζήτηση του 5ου θέµατος)
25.
Φάµελλος Σωκράτης
26.
Χίνη ∆ήµητρα
27.
Χρυσοχόου Παύλος
κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Παπαθεοδώρου Χρυσούλα, υπάλληλος του ∆ήµου
Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου.

Αµέσως µετά τα εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατα, προτάθηκε η συζήτηση του 6ου και 5ου
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και ακολούθησε η συζήτηση των υπολοίπων θεµάτων της
ηµερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε ότι σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για να συζητηθεί ένα θέµα σαν κατεπείγον από το
δηµοτικό συµβούλιο και να ληφθεί απόφαση γι’ αυτό, πρέπει πρώτα να αποφασιστεί µε την
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του ότι το θέµα αυτό είναι
κατεπείγον.
Με το χαρακτηρισµό του θέµατος ως κατεπείγοντος, η απόφαση που θα ληφθεί για το θέµα
αυτό, πρέπει επίσης να ληφθεί µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των
µελών του δηµοτικού συµβουλίου.
Ύστερα από αυτό ο Πρόεδρος πρότεινε να συζητηθεί το θέµα της «Υιοθέτηση ψηφίσµατος
∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη για το «πάρκο κεραιών» Χορτιάτη» ύστερα και από την
συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη της 25ης Απριλίου
2013, στο οποίο είχε κληθεί και ο ∆ήµος Θέρµης.
Το Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του
Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι οµόφωνα

Κρίνει το παραπάνω θέµα ως κατεπείγον.
Ο Αντιδήµαρχος κος Φάµελλος Σωκράτης εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα είπε ότι κατά τη
συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας – Χορτιάτη της 25ης Απριλίου 2013, στο
οποίο είχε κληθεί και ο ∆ήµος Θέρµης που εκπροσωπήθηκε από τον ίδιο, αποφασίστηκε να
επανατεθεί το ζήτηµα του «πάρκου κεραιών».
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του συµβουλίου την υπ αριθµ. 288/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη η οποία έχει ως εξής :
«To ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πυλαίας – Χορτιάτη που συνεδρίασε στις 25/04/2013
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
για µια ακόµη φορά να απαιτήσει την αποµάκρυνση – διασπορά του «Πάρκου Κεραιών» από
το Χορτιάτη.
Ειδικότερα αποφάσισε να απαιτήσει από τα αρµόδια Υπουργεία την οριστική αδειοδότηση
όλων των τηλεοπτικών σταθµών πανελλήνιας, περιφερειακής και τοπικής εµβέλειας, έτσι
ώστε να µπει επιτέλους τάξη στο άναρχο εδώ και 25 χρόνια ραδιοτηλεοπτικό τοπίο.
Να απαιτήσει ακόµη την άµεση κατάργηση της ΚΥΑ 407/29.3.2005 που προβλέπει την
παραµονή όλων των υπό αδειοδότηση ραδιοφωνικών σταθµών στο Χορτιάτη και την άµεση
επαναφορά και εφαρµογή της ΚΥΑ 87/072/6.12.1996 που προέβλεπε τη δηµιουργία δύο
νέων «Πάρκων» εκτός Χορτιάτη για τα αδειοδοτούµενα ραδιόφωνα και τα αδειοδοτούµενα
τοπικά και περιφερειακά τηλεοπτικά κανάλια ( θέση «Σιβρί» στο Σέιχ – Σου) .
Πρέπει να σηµειώσουµε ότι αυτό ισχύει ακόµη αλλά δεν εφαρµόζεται ενώ η παραπάνω ΚΑΥ
προέβλεπε την παραµονή στο Χορτιάτη µόνον στους πανελλήνιας εµβέλειας τηλεοπτικούς
σταθµούς.
Αποφάσισε ακόµη να ζητήσει άµεση συνάντηση από τα αρµόδια Υπουργεία και δηµοσιευθεί
η απόφαση.
Τέλος το ∆.Σ. δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση, ότι το συνεχιζόµενο εδώ και 25 χρόνια
διαρκές έγκληµα σε βάρος της κοινωνίας της ευρύτερης περιοχής του ορεινού Χορτιάτη δεν

θα επιτρέψει να συνεχισθεί και µε κάθε πρόσφορο µέσο θα το αποτρέψει επιβάλλοντας την
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ – ∆ΙΑΣΠΟΡΑ του «Πάρκου Κεραιών Χορτιάτη» γιατί έτσι θα
υπερασπιστούµε τα πολυτιµότερα αγαθά µας, την Υγεία και το Περιβάλλον».
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Κατά τη διαλογική συζήτηση του θέµατος ο ∆.Σ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος εξέφρασε επιφυλάξεις
καθώς δε γνωρίζει το ακριβές περιεχόµενο της Υπουργικής Απόφασης και ζήτησε να
τηρούνται απολύτως οι επιστηµονικές προδιαγραφές ώστε να υπάρχει η ελάχιστη δυνατή
επιβάρυνση για το σύνολο των κατοίκων.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση
του Προέδρου, καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Π.∆. 113/2010, της αρ. 30 εγκυκλίου του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. ∆ιακυβέρνησης, του άρθρου 158 του Ν.
3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

οµόφωνα

Υιοθετεί το ψήφισµα που εκδόθηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πυλαίας – Χορτιάτη κατά τη
συνεδρίαση της 25ης Απριλίου 2013, συµπληρώνοντας το µε την εξής φράση «στη διασπορά
να τηρούνται οι προδιαγραφές και επιστηµονικές τεκµηριώσεις ώστε να προκύπτει η λιγότερη
δυνατή επίπτωση».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 174/2013.
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΚΟΥΓΙΑΜΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
====================

ΘΕΡΜΗ 02-05-2013
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 15998

∆/ΝΣΗ : ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1
Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ
ΠΛΗΡ. :
ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
(ΠΡΑΚΤΙΚΑ ∆.Σ.)
ΤΗΛ: 2313-300740
FAX: 2310-478201

ΠΡΟΣ:
Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων

ΘΕΜΑ: «Kοινοποίηση της υπ αριθµ. 174/2013 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε
την «Υιοθέτηση ψηφίσµατος ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη για το «πάρκο κεραιών» Χορτιάτη».
ΣΧΕΤ :
Σας κοινοποιούµε επικυρωµένο απόσπασµα του πρακτικού συνεδρίασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου της 26ης-04-2013, που περιέχει την υπ’ αριθµ. 174/2013 απόφασή
του.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΚΟΥΓΙΑΜΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
--------------------------------------------------------------Στη Θέρµη σήµερα την 02α του µηνός Μαϊου του έτους 2013 η υπογεγραµµένη
Παπαθεοδώρου Χρυσούλα τοιχοκόλλησα στο γι’ αυτό προορισµένο µέρος (εξώθυρα) του
∆ηµοτικού Καταστήµατος την υπ’ αριθµ. 174/2013 Α.∆.Σ. σχετικά µε την υιοθέτηση
ψηφίσµατος ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη για το «πάρκο κεραιών» Χορτιάτη.
Η τοιχοκόλληση έγινε µπροστά στους µάρτυρες που υπογράφουν :
1. Νικολαϊδου Ευθυµία
2. Τσανούκα Πηνελόπη
Γι’ αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν αποδεικτικό.
Η ενεργήσασα την τοιχοκόλληση

Οι µάρτυρες
1,

2,

