ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 3/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 42/2001
Περίληψη

Ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα του
ΥΠΕΣΔΔΑ για
την
αντιμετώπιση
των
προβλημάτων των Τσιγγάνων, ανάθεση στην
εταιρεία ΔΙΟΨΙΣ ΕΠΕ της συμπλήρωσης των
τεχνικών δελτίων και τροπ/ση προϋπ/σμού Δήμου
έτους 2001.
Σήμερα 29 Ιανουαρίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού κτιρίου της οδού Μητροπόλεως 55, ύστερα από την με
ημερομηνία 25-1-2001 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους
Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα
άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη.
Παρόντες
Aπόντες
Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
1. Μ. Ποτουρίδης
M. Σουμελίδης
Χ. Μουτσιόπουλος
2. Ι. Κουρουζίδης
Ε. Λευκοπούλου
3. Δ. Ταχματζίδης
Γ. Μανακούλης
4. Μ. Γαβρίδης
5. Κ. Πουλασουχίδης
6. K. Aσλάνογλου
Απόντες Δημαρχιακοί
7. Α. Δελαβερίδης
Πάρεδροι
8. Δ. Πέτκος
-------9. Κ. Κόλβατζης
10. Ε. Λελεκάκης
11. Κ. Γκαβαϊσές
12. Κ. Βαφείδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 42/2001
13. Γ. Ουρσουζίδης
απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Κουκουρδής.
14. Ν. Χαμαλής
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 43/2001 απόφασης
15. Σ. Γεωργιάδης
προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Πουλασουχίδης, Π. Αγαθαγγελίδης
16. Ι. Τριανταφυλλίδης
και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Χαμαλής, Χ. Γεωργιάδης, Σ.
17. Π. Πιτούλιας
Παναγιωτίδης, Θ. Σιδηρόπουλος, Ε. Σοφιανίδης και ο δημ.
πάρεδρος κ. Χ. Μουτσιόπουλος.
18. Α. Κεσίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 44/2001 απόφασης
19. Α. Ταραλάς
αποχώρησαν οι κ.κ. Θ. Κεσίδης, Λ. Τσαβδαρίδης.
20. Χ. Σκουμπόπουλος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 45/2001 απόφασης
21. Χ. Γεωργιάδης
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Γαβρίδης, Κ. Κόλβατζης, Π.
22. Β. Γιαννουλάκης
Αγαθαγγελίδης.
23. Σ. Παναγιωτίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 63/2001 απόφασης
24. Λ. Τσαβδαρίδης
αποχώρησε ο κ. Μ. Ποτουρίδης.
25. Θ. Σιδηρόπουλος
26. Ε. Σοφιανίδης
27. Ι. Ακριβόπουλος
28. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
29. Ε. Κουκουρδής
30. Π. Αγαθαγγελίδης

Στη συνέχεια αφού συναίνεσε ο Δήμαρχος και δέχθηκε 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 26-1-01 εισηγητικό σημείωμα του
Δημάρχου, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι το ΥΠΕΣΔΔΑ θα εκπονήσει στεγαστικό πρόγραμμα για
τους άστεγους τσιγγάνους της χώρας. Οι πιστώσεις βάσει των οποίων θα υλοποιηθεί
το πρόγραμμα του Υπουργείου σήμερα , έχουν εγκριθεί μέσω του Π.Δ.Ε. συνολικού
ύψους 3.000 εκ.δρχ. που αφορούν την χρονική περίοδο μέχρι τέλος του 2001
Στη νέα αυτή χρηματοδότηση θα ενταχθούν:
1. Νέα προγράμματα που αφορούν αποκλειστικά την αντιμετώπιση οξυμένων
προβλημάτων των Τσιγγάνων.Τα έργα που χρηματοδοτούνται αφορούν μόνο
ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν αναπλάσεις χώρων (κατ΄ εξαίρεση
εντάσσονται και οι αγορές χώρων) δημιουργία δικτύων υποδομών και τοποθετήσεων
βάσεων για λυόμενους οικισμούς τους οποίους θα δύναται να παράσχει το
ΥΠΕΧΩΔΕ μετά την ολοκλήρωση των έργων. Αποσπασματικές ενέργειες δεν θα
χρηματοδοτούνται.
Επίσης στα πλαίσια εξεύρεσης μόνιμων λύσεων στα προβλήματα των Τσιγγάνων
έχουν είδη εγκριθεί 940 στεγαστικά δάνεια για ΄Ελληνες Τσιγγάνους Τα δάνεια αυτά
15ετούς διάρκειας έχουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και είναι συνολικού
ύψους έως 15 εκ.δρχ. η έως 120.000 δρχ ανά τ.μ. θα χορηγούνται δε από την Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος. Τα δάνεια αυτά θα αρχίσουν να χορηγούνται αφού πρώτα
καθοριστούν με Υπουργική απόφαση.
Η συμβουλευτική εταιρεία ΔΙΟΨΙΣ ΕΠΕ είναι εταιρεία η όποία έχει ήδη
ολοκληρώσει το παραπάνω πρόγραμμα στον Δήμο Μενεμένης και ήδη συνεργάζεται
με άλλους δύο δήμους.
Προκειμένου να ενταχθεί και ο Δήμος μας στο πρόγραμμα πρέπει μέχρι
30/1/2001 να συμπληρώσει το Τεχνικό Δελτίο το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για την
υλοποίηση του προγράμματος.
Το κόστος ετοιμασίας των Τεχνικών Δελτίων από την Εταιρεία ΔΙΟΨΙΣ
ανέρχεται στις 200.000 δρχ.πλέον ΦΠΑ
Υστερα από τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος :Πρέπει, με απόφαση του Δ.Σ., πριν από τις 31-1-, εάν γίνει
αποδεκτό το εισηγητικό σημείωμα να αναθέσουμε στην εταιρία "ΔΙΟΨΙΣ", να
ετοιμάσει τον φάκελο και να τον υποβάλει με μία αιτούμενη αμοιβή της τάξης μόλις
των 250.000 δρχ.
Αφού θα είμαστε εμπρόθεσμοι σ΄αυτό, θα το δουν οι επιτροπές και το Δ.Σ., σε
σχέση με την πλήρη ανάπτυξη του προγράμματος. Αυτός είναι ο λόγος, ο κατεπείγον
για τον οποίο εισηγούμαι ότι θα πρέπει να συζητηθεί προ ημερήσιας διατάξεως.
Σκουμπόπουλος :Ήθελα να ρωτήσω πότε ήρθε;
Πρόεδρος :Αρχές Γενάρη.
Δήμαρχος :Μετά τις 7 Ιανουαρίου.
Σκουμπόπουλος :Είχαμε άλλη μία συνεδρίαση μετά τις 7-1-01 κ.Πρόεδρε και
θα μπορούσε να είχε έρθει. Αιφνιδιαζόμαστε για άλλη μία φορά με σοβαρά θέματα
που εισάγονται εκτάκτως. Ξεκινήσαμε την καινούργια διετία και θα παρακαλέσω και
εσάς και τον κ. Δήμαρχο, να αποφευχθεί στο ελάχιστο δυνατόν να εισάγονται
έκτακτα θέματα στο Δ.Σ.
Πρόεδρος :Ξέρετε ότι η πρώτη διαδικασία που κάναμε ως νέο Δ.Σ., ήτανε η
διαδικασία με τις δημαιρεσίες και τον ορισμό των Επιτροπών. Επειδή υπάρχει

καταληκτική ημερομηνία, 30/1, γι΄αυτό έρχεται έτσι το θέμα. Συμφωνούμε να
συζητηθεί συνάδελφοι; Επί της ουσίας;
Δήμαρχος :Να αναθέσουμε ή μη στην συγκεκριμένη εταιρία "ΔΙΟΨΙΣ", η
οποία έχει κάνει το αντίστοιχο πρόγραμμα και σε άλλους Δήμους.
Σκουμπόπουλος :Αν θέλετε, κ.Δήμαρχε, πέστε μας περισσότερα. Τι αφορά;
Δεν το είδαμε καν. Εξηγείστε μας τι είναι.
Δήμαρχος :Το πρόγραμμα αφορά, με χρηματοδότηση του ΥΠΕΣΔΑΑ,
δημιουργία όλων των εγκαταστάσεων που μπορεί να χρειάζονται, προκειμένου να
στεγαστούν οι άστεγοι τσιγγάνοι. Είναι μεγάλο το πρόγραμμα. Δεν προλαβαίνουμε
να το επεξεργαστούμε
και να υποβάλλουμε έναν πλήρη φάκελο, όπως
αντιλαμβάνεστε, γιατί θέλει σοβαρή συζήτηση και για την εξεύρεση των χώρων. Αν
συμφωνήσουμε και αν υπάρχει εκτίμηση ότι πρέπει να στείλουμε έναν φάκελο μέχρι
31 του μηνός. Υπήρξε μία εταιρία η οποία ήρθε σε επαφή μαζί μας, η "ΔΙΟΨΙΣ" η
οποία επεξεργάστηκε το αντίστοιχο πρόγραμμα στο Δήμο Μενεμένης, το οποίο
ολοκληρώνεται και συνεπώς έχει μία τεχνογνωσία. Δεν έχουμε δυνατότητα ως
τεχνική υπηρεσία, να ξέρουμε αυτή τη στιγμή όλα τα διαδικαστικά και τεχνικά
στοιχεία που χρειάζονται για την συμπλήρωση του 1ου αυτού φακέλου, και επειδή το
κόστος που ζητούν για τη συμπλήρωση και την υποβολή του δεν είναι μεγάλο,
εισηγούμαστε ως υπηρεσία να τους δώσουμε την εντολή να το κάνουν. Στην
συνέχεια το πρόγραμμα προβλέπει πολλά. Είναι μία ολόκληρη
διαδικασία
κοινωνικής συναίνεσης επάνω στο πρόγραμμα, η οποία θα ξεκινήσει αφού
διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον θα είμαστε μέσα στους Δήμους που θα έχουν την
δυνατότητα χρηματοδότησης αυτού του προγράμματος. Κατά συνέπεια αυτό το
νόημα έχει η σημερινή μας απόφαση. Κανένας δεν γνώριζε αυτή την εταιρία. Αυτοί
μας έστειλαν και φαντάζομαι και στους άλλους Δήμους, έναντι των 200.000 δρχ., να
συντάξει τον φάκελο και να τον υποβάλει. Μετά θα αρχίσει η επί της ουσίας
επεξεργασία αυτού του προγράμματος, από πλευράς της αρμόδιας Επιτροπής των
Τοπικών και Συνοικιακών Συμβουλίων
και του Δημοτικού Συμβουλίου
προφανέστατα.
Πρόεδρος :Τοποθετήσεις.
Κουρουζίδης :Από την ανάληψη κ. Πρόεδρε των καθηκόντων μου, το πρώτο
θέμα που είδαμε, γιατί ήταν πολύ επείγον, ήταν το θέμα των τσιγγάνων. Τόσο η
υπηρεσία όσο και άλλοι φορείς δεν έχουν γνώση του θέματος. Αξιοποιήσαμε την
πληροφορία, που η εταιρία "ΔΙΟΨΙΣ" μας είχε στείλει. Αυτοί ενδιαφέρθηκαν γιατί
έχουν κάνει παρεμφερή έργα στην Μενεμένη όπως προανέφερε ο κ. Δήμαρχος, ως
επίσης και άλλα έργα στην Κομοτηνή. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, γιατί δεν υπήρξε
εισήγηση, ότι τόσο εμείς όσο και άλλοι φορείς, για πρώτη φορά αντιμετωπίζουν το
ζήτημα αυτό. Η εταιρία "ΔΙΟΨΙΣ" μας το ξεκαθάρισε με τις επαφές που είχαμε, ότι
σ΄αυτό το χρονικό διάστημα που απόμεινε, δέκα μέρες, δεν μπορεί να κάνει την
εισήγηση και να συμπληρώσει τα δελτία τα τεχνικά που απαιτούνται, για να είμαστε
στον χρόνο σωστοί πριν τις 31/1, γι΄αυτό αναγκαστήκαμε να φέρουμε το θέμα ως
έκτακτο για να προλάβουμε το χρονικό περιορισμό που βάζει το Υπουργείο. Θα
έρθει αυτή η εισήγηση που χρειάζεται και θα συμπληρωθεί ο φάκελος αν χρειαστεί
από την εταιρία, εφόσον συμφωνήσουμε, πέρα από το πρώτο στάδιο της
συμπλήρωσης της αίτησης που είναι για να προλάβουμε τον χρόνο, και τα επόμενα
στάδια ώστε όλοι μας να είμαστε ενήμεροι για ποιο πράγμα συζητάμε. Ενημερωτικά,
το πρόγραμμα αυτό αντιμετωπίζει τους σκηνίτες αρχικά τσιγγάνους, και επεκτείνεται
και στους τσιγγάνους οι οποίοι έχουν κατά κάποιον τρόπο μόνιμη κατοικία, όπως
είναι η περιοχή στην οποία μιλάμε, την περιοχή μας στη Βέροια. Θα πρέπει να
προσέξουμε στο πρόγραμμα, όταν θα προχωρήσουμε για να βρούμε τους χώρους
στους οποίους εμείς θα επιλέξουμε, θα πρέπει να είναι εντός σχεδίου κατ΄αρχήν. Εάν
δεν είναι θα πρέπει να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις πολεοδομικές, και άλλα ζητήματα τα
οποία αυτή την στιγμή δεν μπορούσαμε να τα έχουμε, γιατί δεν είχαμε τον χρόνο,

ούτε εμείς είχαμε την δυνατότητα πολύ δε περισσότερο η "ΔΙΟΨΙΣ". Για αυτό
έρχεται έκτακτο, και μόνο για αυτόν τον λόγο.
Σκουμπόπουλος :Με την όποια ενημέρωση είχαμε από τον κ. Δήμαρχο, που
κατά γη γνώμη μου είναι ελλιπή, δεν σχημάτισα σαφή εικόνα τι γίνεται, και επειδή
είναι πολύ επικίνδυνα φοβούμαι ότι θα ανοίξουμε τους ασκούς του Αιόλου. Θα πω
κατ' αρχήν ότι συμφωνούμε να μην χαθεί η προθεσμία που θέτει το Υπουργείο ή ο κ.
Δήμαρχος. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι έτσι πιεστικά τα πράγματα, για να μας
συλλαμβάνουν όλα τα Δημοτικά Συμβούλια της χώρας αδιάβαστους, ανενημέρωτους
ή να μην μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια θέματα; Φοβούμαι ότι όλο αυτό το
διάστημα, και επειδή έχουμε και την απογραφή του πληθυσμού στις 18 Μαρτίου
2001, μην δούμε περιφερειακά τις πόλεις, σκηνίτες πολλούς. Και έχουμε βέβαια όλοι
ευαισθησία σε τέτοιους συνανθρώπους μας, αλλά θα πρέπει αντίστοιχα και ανάλογα
να δείξουμε και για τους άλλους συνανθρώπους . Υπάρχουν άστεγοι και άλλοι. Γιατί
το Υπουργείο τέτοια ευαισθησία μόνο προς αυτήν την κατεύθυνση; Κ. πρόεδρε,
καταλήγοντας, θέλω να πω ότι συμφωνούμε να αναθέσουμε την μελέτη αυτή, αλλά
την ίδια ημέρα που θα υποβληθεί στο Υπουργείο, να υποβληθεί και στον Δήμο, και
στην πρώτη συνεδρίαση να έρθει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να συζητήσουμε τις
λεπτομέρειες και αν πρέπει ή όχι να συμμετάσχουμε σ' αυτό το πρόγραμμα.
Πρόεδρος :Δευτερολογίες.
Κουρουζίδης :Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, ότι δεν είναι δυνατόν, να
σταλούν αύριο τα τεχνικά δελτία προς το Υπουργείο και αν κάνουμε το επόμενο
Συμβούλιο την Δευτέρα που έχει περάσει η προθεσμία να το συζητήσουμε , να πούμε
δηλ. κατ΄αρχήν ναι σήμερα και την Δευτέρα να πούμε όχι. Όλοι μας συμφωνούμε
κατ΄αρχήν να σταλεί η αίτηση στο Υπουργείο, να μη χαθεί ο χρόνος, ο περιορισμός
που μας βάζει το Υπουργείο. Δεν είναι απόφαση του Υπουργείου είναι
χρηματοδότηση της Ε.Ο.Κ. για συγκεκριμένη ομάδα κοινωνική, την οποία θεωρούν
περιθωριοποιημένη. Αυτή είναι όλη η ουσία, και δεν αναφέρεται για άλλες ομάδες.
Πρόεδρος :Δεν νομίζω να υπάρχει ουσιαστική διαφορά. Συμφωνούμε όλοι
στην διαδικασία να μπει και να γίνει το τεχνικό δελτίο, και προφανώς και ο κ.
Δήμαρχος το ετόνισε και ο κ. Σκουμπόπουλος το είπε ότι μέσα σε ένα εύλογο χρονικό
διάστημα, μπορεί να μην είναι αύριο ή την επόμενη της διαδικασίας, αλλά να έρθει το
όλο θέμα και να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 26-1-01 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Το με αριθ. πρωτ. 1586/1-11-00 έγγραφο του Γ.Γ. του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. σχετικά με
το πρόγραμμα του Υπουργείου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των
Τσιγγάνων.
3.- Ότι η εταιρεία ΔΙΟΨΙΣ ΕΠΕ έχει ήδη ολοκληρώσει το παραπάνω πρόγραμμα στο
Δήμο Μενεμένης και συνεργάζεται με άλλους δύο Δήμους.
4.- Ότι το κόστος ετοιμασίας των Τεχνικών Δελτίων από την Εταιρεία ΔΙΟΨΙΣ ΕΠΕ
ανέρχεται στις 200.000 δρχ. πλέον ΦΠΑ.
5.- Την ανάγκη τροπ/σης του προϋπ/σμού του Δήμου έτους 2001για τη δημιουργία
νέας πίστωσης.
6.- Τις διατάξεις των άρθρων 97, 106, 108 και 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει την ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα του ΥΠΕΣΔΔΑ για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων των Ελλήνων τσιγγάνων.
Γ) Αναθέτει στην εταιρεία ΔΙΟΨΙΣ ΕΠΕ τη συμπλήρωση των Τεχνικών
Δελτίων που αφορούν το παραπάνω πρόγραμμα και την υποστήριξη του σχετικού

αιτήματος του Δήμου Βέροιας στις αρμόδιες υπηρεσίες, αντί του ποσού των 200.000
δρχ. πλέον ΦΠΑ.
Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων.
Δ) Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2001 ως εξής:
1. Μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο 511 ποσό 236.000 δρχ. και
δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με Κ.Α. 062.9β «Εφαρμογή Προγράμματος
για την στεγαστική αποκατάσταση των τσιγγάνων της Βέροιας».
2. Ψηφίζει τη σχετική πίστωση.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 42 / 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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