ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 5/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 87/2001
Περίληψη

Έγκριση προτάσεων της επιτροπής για τον
καθορισμό δράσεων από το Δήμο ενόψει της
απογραφής πληθυσμού του 2001.
Σήμερα 19 Φεβρουαρίου 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 15-2-2001 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 28 μέλη.
Παρόντες
Aπόντες
Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
-------1. Μ. Ποτουρίδης
Π. Πιτούλιας
2. Ι. Κουρουζίδης
Σ. Παναγιωτίδης
3. Δ. Ταχματζίδης
Λ. Τσαβδαρίδης
4. Μ. Γαβρίδης
Ε. Σοφιανίδης
5. Κ. Πουλασουχίδης
Γ. Μανακούλης
6. K. Aσλάνογλου
Απόντες Δημαρχιακοί
7. Α. Δελαβερίδης
Πάρεδροι
8. Δ. Πέτκος
9. Κ. Κόλβατζης
Χ. Μουτσιόπουλος
10. Ε. Λελεκάκης
11. Κ. Γκαβαϊσές
12. Κ. Βαφείδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 88/2001
13. Γ. Ουρσουζίδης
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Κόλβατζης, Ν. Χαμαλής,
14. Ν. Χαμαλής
Θ. Σιδηρόπουλος, Π. Αγαθαγγελίδης.
15. Σ. Γεωργιάδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 89/2001 απόφασης
16. Ι. Τριανταφυλλίδης
προσήλθε ο κ. Κ. Κόλβατζης και αποχώρησε ο κ. Μ.
17. Α. Κεσίδης
Ποτουρίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 90/2001 απόφασης
18. M. Σουμελίδης
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Κ. Κόλβατζης.
19. Α. Ταραλάς
4) Μετά την ψηφοφορία της υπ’ αριθ. 102/2001 απόφασης
20. Χ. Σκουμπόπουλος
αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Σκουμπόπουλος, Χ. Γεωργιάδης, Β.
21. Χ. Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης, Ε. Λευκοπούλου, Ι. Ακριβόπουλος, Μ.
22. Β. Γιαννουλάκης
Τσαμήτρου, Ε. Κουκουρδής.
23. Θ. Σιδηρόπουλος
24. Ε. Λευκοπούλου
25. Ι. Ακριβόπουλος
26. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
27. Ε. Κουκουρδής
28. Π. Αγαθαγγελίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος είπε:
Δήμαρχος :Ζητώ να συζητηθεί προ ημερήσιας διάταξης, με βάση τις
διατάξεις του κατεπείγοντος, το θέμα της παρουσίασης των προτάσεων και της
απόφασης επί αυτών, της Επιτροπής που ομόφωνα είχε αναδείξει το Δ.Σ., για την
καμπάνια ενόψει της απογραφής της 18ης Μαρτίου 2001.
Σκουμπόπουλος :Δεν συμφωνούμε να συζητηθεί ως κατεπείγον. Θέλουμε
περισσότερη ενημέρωση.
Δήμαρχος :Δεν προλαβαίνουμε. Το επόμενο Δ.Σ θα γίνει μετά από 15 μέρες
και η απογραφή θα γίνει στις 18-3-01. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να χάσει ο Δήμος
μας την επόμενη δεκαετία δισεκατομμύρια.
Σκουμπόπουλος :Παρότι κάναμε προτάσεις στην επιτροπή εδώ και 2 μήνες
και δεν έγινε τίποτα, συμφωνούμε να συζητηθεί το θέμα.
Πρόεδρος :Συμφωνεί το σώμα να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον;
Σύμβουλοι :Ναι.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Ασλάνογλου, πρόεδρο της
επιτροπής απογραφής, ο οποίος είπε στο συμβούλιο ότι: Η επιτροπή συνεκλήθη
πολλές φορές, δυστυχώς όχι με όλη τη συμμετοχή των μελών της. Κάναμε μία
πρόχειρη προσέγγιση στα νούμερα και είδαμε ότι η απώλεια της Βέροιας, σε σχέση
με τον πραγματικό πληθυσμό, την δεκαετία που μας πέρασε, μπορεί να αγγίζει και τα
10 δις δρχ., ανάλογα με την τακτική οικονομική επιχορήγηση. Ο πληθυσμός του
Δήμου μας σύμφωνα με την απογραφή του 1991 είναι 42.910 κάτοικοι, ενώ τα
ενεργά μέλη στις μερίδες του Δημοτολογίου είναι 57.805.Καταλαβαίνετε λοιπόν το
άνοιγμα που θα επιχειρήσουμε να καλύψουμε. Ήδη έχει ξεκινήσει μία προετοιμασία
για κρικάκια για αφίσες, για κείμενα στις εφημερίδες, για ραδιοφωνικά κείμενα,
όπως επίσης και για αυτοκόλλητα. Ήδη ξεκινάει μέσα στην εβδομάδα αφισοκόλληση
και το μοίρασμα του υλικού μέσα από διάφορες εκδηλώσεις που θα γίνουν το
τριήμερο με τη συμμετοχή της φιλαρμονικής του Δήμου, των Προσκόπων, όλα τα
παιδιά που δουλεύουν στα Τ.Σ.Α και έχουν σχέση με τον τουρισμό, και εργαζομένων
στο Δήμο μας. Η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται με την ορχήστρα των παραδοσιακών
στο κέντρο της πόλης και με διανομή υλικού στις 15,16,17 Μαρτίου. Όλο το υλικό
είναι στα χέρια μας και είναι έτοιμο να διατεθεί. Επίσης και τα μέλη του Δ.Σ πρέπει
να δείξουν την ενεργοποίησή τους συμμετέχοντας σε διάφορες εκδηλώσεις. Την
ημέρα της απογραφής θα απασχοληθούν στο Δήμο Βέροιας 1800 άτομα ως
απογραφείς. Έγιναν συναντήσεις με φορείς της πόλης. Με τους αθλητικούς και
πολιτιστικούς συλλόγους δεν έγινε διότι ορίστηκε συνάντηση σε εργάσιμη ώρα. Έχει
προγραμματιστεί να γίνει νέα συνάντηση το απόγευμα της επόμενης Τετάρτης.
Πρόεδρος :Ερωτήσεις.
Χαμαλής :Έχετε επικοινωνήσει με τους Συλλόγους των Βεροιέων της Αθήνας
και της Θεσ/νίκης και έχετε προτρέψει αυτούς, έστω και με δικά μας έξοδα, για να
απογραφούν στον Δήμο μας;
Σκουμπόπουλος :Πόσος είναι ο νόμιμος πληθυσμός του Δήμου;
Κουκουρδής :Εχει προϋπολογισθεί το κόστος όλων των εκδηλώσεων που μας
είπατε;
Δήμαρχος :Ποια είναι τα μέλη αυτής της επιτροπής και ποιοι συμμετείχαν;
Ασλάνογλου :1)Για την επικοινωνία με τους συλλόγους υπάρχει ένα ηθικό
ζήτημα. Γίνονται κάποιοι χειρισμοί. 2)Με την απογραφή του 1991, ο νόμιμος
πληθυσμός του Δήμου μας ήταν 31.626 και ο πραγματικός πληθυσμός 37.858
κάτοικοι. 3)Το κόστος των εκδηλώσεων η επιτροπή το προσεγγίζει στα 5 εκ. δρχ.
4)Τα μέλη της επιτροπής είναι: ο ομιλών και οι κ.κ. Κουρουζίδης, Σουμελίδης,

Τσαβδαρίδης και Λευκοπούλου. Απούσα ήταν η κα Λευκοπούλου. 5)Για τους
συλλόγους των Βεροιέων ας μην πούμε τίποτα γιατί καταλαβαίνετε τους λόγους.
Πρόεδρος :Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος :Η επιτροπή καθυστέρησε πολύ να φέρει τα πορίσματα, και
δεν αντιλαμβάνομαι την λογική του προέδρου της. Χάθηκαν δισεκατομμύρια όλη
την προηγούμενη δεκαετία από τον Δήμο, γιατί δεν ασχολήθηκε έγκαιρα και
σοβαρά με το θέμα αυτό. Τι γίνεται με το θέμα της ονομασίας και της αρίθμησης των
οδών. Είναι πάρα πολύ πίσω ο Δήμος στο θέμα αυτό.Η επιτροπή δεν κατάφερε να
συγκεντρώσει για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν τους αθλητικούς και τους
πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης. Τι γνώμη έχουν τα τοπικά και τα συνοικιακά
συμβούλια; Σε γενικές γραμμές συμφωνούμε με τις προτάσεις που έκανε η επιτροπή.
Πρέπει εμείς να ενεργοποιήσουμε τους πολίτες. Ο κάθε πολίτης πρέπει να γίνει
κοινωνός για τους υπολοίπους. Να τους ενημερώσουμε για τα οικονομικά δεδομένα
που χάνονται και να τους κρατήσουμε αν είναι δυνατόν, στην πόλη μας εκείνη την
ημέρα.
Αγαθαγγελίδης :Το θέμα που συζητούμαι είναι σοβαρό, για έναν και μόνον
λόγο: Διότι εξαρτάται το ύψος της χρηματοδότησης που θα πάρει ο Δήμος, από το
πόσος θα είναι ο πληθυσμός του κατά την ημέρα της απογραφής. Αστείο φαίνεται το
πράγμα θα μπορούσε κάλλιστα να λυθεί με μία διοικητική παρέμβαση, να μην
κατανέμονται τα ποσά μ' αυτόν τον τρόπο, και να κάθεται ο καθένας στο σπίτι του
εκείνη την μέρα. Εκτός αν υπάρχουν άλλοι σοβαροί λόγοι που γίνεται το παιχνίδι
αυτό, γιατί περί αυτού πρόκειται.
Δήμαρχος :Το θέμα είναι τεράστιο όχι μόνο από πλευράς οικονομικής, αλλά
και πολιτικής, ηθικής, πολεοδομικής. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας ενώσει
όλους. Όσον αφορά την ενεργοποίηση των Τοπικών Συμβουλίων, είναι πολύ πιο
χειροπιαστά τα πράγματα. Νομίζω ότι οι πρόεδροι των Τ.Σ. και οι ίδιοι οι Τοπικοί
Σύμβουλοι, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με όλους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι
μεν ψηφίζουν στο χωριό, έχουν οικογενειακή μερίδα, αλλά δεν μένουν εδώ, και να
τους ζητήσουμε να απογραφούν εδώ. Όσον αφορά την ενεργοποίηση των
Συνοικιακών Συμβουλίων, δεν είναι δυνατόν να έρχεται π.χ. το Σ.Σ. του Προμηθέα
σ΄έναν πραγματικό πληθυσμό που κατοικεί εκεί και μετά τα αποτελέσματα της
απογραφής να βλέπουμε ότι ούτε ο μισός πληθυσμός δεν έχει απογραφεί. Όλα τα
προγράμματα που εκποινούνται για τις ανάγκες μίας περιοχής, μίας πόλης είναι με
βάση τον πληθυσμό της, όπως η ΣΑΤΑ, το ΕΠΤΑ, και το "Ελλάδα 2004" κ.α. Οσον
αφορά για τους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, αύριο-μεθαύριο θα έχουμε
πρόβλημα κατανομής πιστώσεων, επειδή στην πόλη μας υπάρχουν πάνω από 80
σύλλογοι, και είναι ήδη κάτοικοι της πόλης μας. Θα πρέπει να ενεργοποιηθούν ο
Δήμαρχος, οι Δημ. Σύμβουλοι, όλοι ανεξαιρέτως. Θα πρέπει στο επόμενο Δ.Σ να
έχουμε και τη σχετική τροποποίηση του προϋπολογισμού και να προβλέψουμε έναν
ειδικό κωδικό σε σχέση με το ποσό που εκτιμά η επιτροπή ότι απαιτείται για να
καλύψει αυτήν την προσπάθειά της. Η αρμόδια επιτροπή με όλα τα μέλη της και τις
υπηρεσίες του Δήμου, όπως και όλοι εμείς, θα πρέπει την ημέρα της απογραφής, να
είναι σε ενεργοποίηση, να έχουν ένα στρατηγείο μέσα στο Δήμο. Για να έχει επιτυχία
αυτή μας η προσπάθεια, θα πρέπει να πείσουμε τουλάχιστον το 60% του αριθμού της
απόκλισης των 15.000 κατοίκων, να βρίσκεται στην πόλη μας στις 18 Μαρτίου.
Τάκης :Νομίζω ότι θα πρέπει όλα τα μέλη του Δ.Σ, να χρεωθούν έναν -δύο
συλλόγους και να τους ενημερώσουν, γιατί τα μέλη της επιτροπής δεν φθάνουν.
Είναι 5 μόνο μέλη και φορτώνονται με αυτό το μεγάλο έργο. Νομίζω ότι θα πρέπει να
είμαστε και λίγο πιο πολύ "σκληροί" στο θέμα της μη μετακίνησής τους από τον
Δήμο μας, γιατί από αυτόν εξυπηρετούνται και επιχορηγούνται.

Κουρουζίδης :Θα πρέπει να υπάρξει μία ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ προς την
αρμόδια επιτροπή, για να δείξουμε στον κόσμο ότι μόνο ενωμένοι θα πετύχουμε
μεγαλύτερο ποσοστό απογραφέντων κατοίκων στον Δήμο μας.
Γκαβαϊσές: Η επέκταση του σχεδίου πόλης, δεν προβλέπεται για στάσιμους ή
ελαφρώς αναπτυσσόμενους οικισμούς. Αυτό πρέπει να είναι αιχμή της προπαγάνδας
που θα κάνουμε για την απογραφή, γιατί αγγίζει πολλούς κατοίκους της πόλης μας
για την κατανομή των κατά κεφαλή εισοδημάτων που θα διατεθούν σ' αυτούς το
2003.
Πρόεδρος :Δευτερολογίες.
Αγαθαγγελίδης :Μία πιθανή λύση στο όλο πρόβλημα είναι το εξής : 1 δις δρχ.
μαζεύει η ΔΕΥΑΒ ετησίως από την πόλη. Κάντε μία έκπτωση στα τιμολόγια των
κατοίκων που ζουν εδώ, κάτι που μπορεί να το κάνει ο Δήμος, και θα πιάσουμε ένα
μεγάλο ποσοστό των κατοίκων που πρόκειται να φύγουν. Ή βγείτε και πείτε
αναλυτικά πόσο κοστίζει στον Δήμο όλη αυτή η κατάσταση. Φοβάστε να τα πείτε
ούτε καν μέσα στο Δ.Σ., μήπως διαμαρτυρηθούν μέσω των εφημερίδων οι άλλοι
Δήμαρχοι.
Ασλάνογλου, πρόεδρος επιτροπής :Η απογραφή έτσι γινόταν, και έτσι θα γίνει
και φέτος στις 18 Μαρτίου. Δεν υπάρχει συμπολίτευση και αντιπολίτευση σ΄αυτό το
θέμα. Για τα κίνητρα όπως είπε ο κ. Γκαβαϊσές είναι κάτι το οποίο μπορεί να
εξετασθεί . Όσον αφορά την ΔΕΥΑΒ, ήδη συμμετέχει στην καμπάνια μας με το
συγκεκριμένο μήνυμα που αναγράφεται στους λογαριασμούς της. Είμαστε αισιόδοξοι
και στο επόμενο Δ.Σ θα υπάρχει ειδική ενημέρωση, και για κάθε δημοτικό σύμβουλο
ένα ειδικό σημείωμα, με το τι προβλέπεται να γίνει και που θα καλείται και ο ίδιος να
συμμετέχει σ΄αυτήν την προσπάθεια.
Πρόεδρος :Υπάρχουν τα θέματα για έγκριση των προτάσεων της επιτροπής
και το κάλεσμα που πρέπει να βγάλει για την ενημέρωση όλων των πολιτών του
Δήμου μας. Η τροποποίηση του προϋπολογισμού , για το ποσό που απαιτείται για τις
δραστηριότητες της επιτροπής απογραφής θα έρθει στο επόμενο Δ.Σ.
Συμφωνεί το σώμα;
Σύμβουλοι :Ναι.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την εισήγηση του δημ. συμβούλου κ. Κ. Ασλάνογλου, προέδρου της παραπάνω
επιτροπής.
2.- Τις προτάσεις των Δημάρχου και των δημ. συμβούλων όπως αυτές έχουν
διατυπωθεί στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
3.- 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 τις προτάσεις για τον καθορισμό δράσεων από το Δήμο ενόψει
της απογραφής πληθυσμού του 2001, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί από τον πρόεδρο
της επιτροπής και από τις τοποθετήσεις του Δημάρχου και των δημ. συμβούλων κατά
τη συζήτηση του παραπάνω θέματος.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 87/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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