ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 5/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 90/2001
Περίληψη

Έγκριση αποχώρησης του Δήμου από τη
Δημοκοινοτική Επιχείρηση «ΙΡΙΣ».
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 εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 25-1-2001 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. 61/8-9-2000 εγκύκλιο του ΙΚΑ με θέμα
"Βεβαιώσεις Ασφαλιστικής Ενημερότητας Κοινών και Οικοδομικών Επιχειρήσεων"
την οποία κοινοποιεί στις κατά τόπους υπηρεσίες του και συγκεκριμένα στην παρ. 9.9
με τίτλο "ΟΤΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ-ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ"
γνωστοποιεί ότι όταν ζητείται βεβαίωση από ΟΤΑ (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις,
Δήμους & Κοινότητες) θα λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν οφειλές των Διαδημοτικών ή
Κοινοτικών Επιχ/σεων που συμμετέχει ο ΟΤΑ. Εάν οι επιχειρήσεις αυτές έχουν
ρυθμίσει τις οφειλές τους και είναι ενήμερες χορηγείται βεβαίωση στον αντίστοιχο
ΟΤΑ, χωρίς να συνδέεται με τις παρακρατήσεις αυτών (των επιχειρήσεων). Αντίθετα
δεν δεσμεύονται οι Δημοτικές, Κοινοτικές ή Διαδημοτικές Επιχ/σεις, με οφειλές των
αντίστοιχων ΟΤΑ που συμμετέχουν αυτές.
Ο Δήμος μας συμμετέχοντας στην Δημοκοινοτική Επιχείρηση "ΙΡΙΣ" με την
εφαρμογή της παραπάνω εγκυκλίου θα αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα στις
συναλλαγές του από την μη χορήγηση βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας
εξαιτίας των οφειλών της Επιχείρησης.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο
ν'αποφασίσει για την αποχώρηση ή μη του Δήμου από την Δημοκοινοτική
Επιχείρηση "ΙΡΙΣ".
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος :Τον Σεπτέμβριο του 1999 προτείναμε δύο εναλλακτικά σενάρια
στον ραδιοσταθμό : 1)Να αναλάβουμε τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι τότε
και να μείνει ο ραδιοσταθμός μόνον στον Δήμο Βέροιας, 2)Να κάνουμε εκκαθάριση,
των μέχρι τότε οφειλών, κάθε εταίρου κατά το ποσοστόν της μερίδας τους, και να
αποχωρήσουμε από τον ραδιοσταθμό, και ας αναλάβουν όσοι θέλουν να είναι σ'
αυτόν .Τον Δεκέμβριο του 2000, το Δ.Σ συζητώντας, έκανε μία σημαντικότατη
παραχώρηση: Να γίνει η εκκαθάριση με βάση τις 31/12/00. Ενώ είχαμε πάρει αυτήν
την απόφαση στις 28-12-00 και η εκκαθάριση έγινε σε 3 μέρες, μας κοινοποιήθηκε το
πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου από την ΤΕΔΚ, μία απόφαση του ΙΚΑ, που
έλεγε ότι ο Δήμος όταν ζητάει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για να
πάρει τις όποιες επιχορηγήσεις έχει να πάρει, τότε, δεν θα αρκεί η ίδια φορολογική
και ασφαλιστική ενημερότητα του Νομικού Προσώπου του Δήμου, αλλά θα πρέπει
να προσκομίζει και φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες όλων των Δημ.
Επιχειρήσεων ή Νομικών Προσώπων. Έτσι έπρεπε να λύσουμε τον γόρδιο δεσμό
που ένωνε τον Δήμο με αυτή την διαδημοτική επιχείρηση. Για να προασπίσουμε τα
συμφέροντα του Δήμου, πρέπει να συμφωνήσουμε ομόφωνα για την αποχώρησή του
από την "ΙΡΙΔΑ", και να το πράξουμε άμεσα. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής δεν
συμφωνήσει, τότε θα αναγκαστώ αν και δε το θέλω να κηρύξω εις πτώχευση την
διαδημοτική επιχείρηση "Ιρις".
Πρόεδρος :Ερωτήσεις.
Ακριβόπουλος : Με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της "Ιριδος",
είχατε επικοινωνία; Τον ενημερώσατε: Τι σας είπε ο ίδιος;
Δήμαρχος :Ως διοικητικό συμβούλιο έπρεπε να είχατε συνεδριάσει εσείς οι
ίδιοι. Κάλεσα τον κ. Σοφιανίδη, και του εξήγησα τα δεδομένα. Του είπα την πρόθεσή
μας και μου είπε ότι είναι πολιτικό ζήτημα.
Κουκουρδής :Αν κηρύξετε, κ. Δήμαρχε, σε πτώχευση την "Ιριδα", θα
μπορούμε να πάρουμε ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες, μέχρι να
τελειώσει η πτώχευση;

Δήμαρχος :Όχι, και αυτό θα μας πάει 6-8 μήνες πίσω.
Πρόεδρος :Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος :Δεν συμφωνούμε, κ. πρόεδρε, με την τακτική που εισάγει το
θέμα στο Δ.Σ, ο κ. Δήμαρχος. Πιο καθαρό πολιτικά, θα ήταν, ο ένα συνεταίρος να
στείλει επιστολή στους άλλους , και να αγωνιστούμε προς την κεντρική εξουσία για
να κρατήσουμε ως Δήμος τον ραδιοσταθμό. Αντ΄αυτού διάλεξε την εύκολη λύση, της
αποχώρησης. Προτείνω να αναβληθεί το θέμα, και να καθίσουν οι 7 συνεταίροι, η
ΤΕΔΚ και ο Δήμος Βέροιας για να δουν ποια καλύτερη λύση μπορούν να βρουν. Αν
δεν βρουν λύση, ας έρθει ως θέμα στο επόμενο ΔΣ για να συζητήσουμε αν θα
αποχωρήσουμε ή όχι από την "Ιριδα".
Ασλάνογλου :Η μειοψηφία του Δ.Σ. είχε την ευθύνη της διοίκησης της
"Ιριδος". Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Τα μαχαίρια τώρα είναι στον λαιμό που
είναι οι υποχρεώσεις και των υπολοίπων; Ως πρόεδρος του Ενιαίου Φορέα
πολιτισμού είχαμε έρθει σε συζητήσεις με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
της "Ιριδος", τον κ. Σοφιανίδη, και του κάνουμε διάφορες προτάσεις για να βγούμε
από το πρόβλημα. Δεν υπάρχει άλλη λύση, πλην αυτής της αποχώρησης του Δήμου
Βέροιας από την "Ιριδα".
Ακριβόπουλος :κ. Πρόεδρε, δεν περίμενα σήμερα να βρεθούμε και ως
κατηγορούμενοι, για χρέη τα οποία υπήρχαν. Δεν είχαμε την εύνοια του 15% από τον
κ. Νομάρχη. Δεν καταλαβαίνω γιατί μας φέρνετε προ του εκβιαστικού αυτού
διλήμματος.
Γεωργιάδης Χρ.: Εξάντλησε ο κ. Δήμαρχος όλα τα περιθώρια, να βρεθούν
λύσεις κοινής αποδοχής; Προσωπικά η αποχώρηση δεν είναι λύση αλλά άτακτη
υποχώρηση.
Πρόεδρος :Δευτερολογίες.
Σκουμπόπουλος :Το αντιλαμβάνομαι και σωστά ο Δήμαρχος το φέρνει ως
θέμα. Αλλά θα έπρεπε ως γνήσιος συνεταίρος, να καθίσει με τους συνεταίρους του,
και να βρουν λύση ή να απευθυνθούν στην ΤΕΔΚ. Δεν πίστεψα, ούτε την πιστεύω
προσωπικά αυτήν την επιχείρηση γιατί δεν προσέφερε
έργο. Εσείς τη
δημιουργήσατε. Δεν αντιλαμβάνομαι να αφαιρούνται αρμοδιότητες της Νομ. Αυτ/σης
από Υπουργούς.
Ασλάνογλου :Ο Δήμος πλήρωσε τις υποχρεώσεις της επιχείρησης μέχρι 3112-00. Κάλυψε και τις ανάγκες των δύο υπαλλήλων της. Δεν μπορεί να καλύψει τις
ανάγκες και των άλλων συνεταίρων. Πρέπει να αναλάβετε κι εσείς τις ευθύνες που
σας αναλογούν.
Δήμαρχος :Πρέπει όλοι μας να προασπίσουμε τα συμφέροντα του Δήμου
Βέροιας. Γιατί θα πρέπει εμείς να στραφούμε εναντίον της υπουργού ΕΣ.Δ.Δ & Α για
μία απόφαση, που συνολικά η Τοπική Αυτ/ση, μέσα από το Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
για τα οικονομικά, έβαζε ότι δεν έχει κανένας Νομάρχης το δικαίωμα να διαχειρίζεται
πόρους της ΣΑΤΑ; Γιατί το 15% ήταν η συλλογική απόφαση της Τοπικής Αυτ/σης.
Εμείς ως Κ.Ε.Δ.Κ.Ε ζητήσαμε από την Υπουργό να αναθεωρήσει αυτή την
απόφαση. Αντί να απολογείστε εσείς στους Βεροιώτες, για τα οικονομικά της
"Ιριδος" , θα πρέπει να βγαίνουμε εμείς; Εμείς όταν είχαμε την διοίκηση, το χρέος
της επιχείρησης με τις προσαυξήσεις ήταν 25 εκατομ. δρχ., και εσείς το φτάσατε σε
15μήνες στα 66 εκατομ. δρχ., έχοντας πάρει και τα 15 εκατομ. δρχ. το 1999 από την
Νομ.Αυτ/ση, από την ΣΑΤΑ. Αυτό είναι έκπτωση της ευθύνης που είχατε για την
διοίκηση της "Ιριδος". Η έκθεση των λογιστών της είναι καταπέλτης. Βγάλαμε από το
ταμείο του Δήμου κατευθείαν 8 εκ. δρχ., και δώσαμε τα 2 εκ. δρχ. στο ΙΚΑ, για να
μην καθίσει κατηγορούμενος ο κ. Σοφιανίδης, και τα 6 εκ. δρχ. στους εργαζόμενους
της επιχείρησης ένεκα των οφειλών τους. Εμείς εξοφλήσαμε ως Δήμος τις

υποχρεώσεις μας μέχρι 31-12-00. Η μόνιμη αγωνία της αντιπολίτευσης δεν είναι ούτε
η κριτική, ούτε οι θέσεις, αλλά το πώς εμείς δεν θα παρουσιάσουμε, με βάση την
προγραμματική μας σύμβαση, τα έργα που υποσχεθήκαμε, στον λαό της πόλης.
Μακάρι να υπήρχε σήμερα η δυνατότητα να ψηφίσουμε ομόφωνα την αποχώρηση
του Δήμου από την "Ιριδα", χαρίζοντας τα περιουσιακά στοιχεία που έχουμε
σ΄αυτήν, στην ΤΕΔΚ ή οπουδήποτε αλλού να τα κάνουν ότι θέλουν. Οποιαδήποτε
άλλη απόφαση ερμηνεύεται πολιτικά, και δεν πρόκειται να περάσει έτσι από τον
κόσμο, σαν ακόμη μία προσπάθεια όσων υπερψηφίσουν τη θέση του κ.
Σκουμπόπουλου, να υπονομευθεί ο Δήμος.
Πρόεδρος :κ. Συνάδελφοι υπάρχουν δύο προτάσεις. 1)του κ. Δημάρχου για
άμεση αποχώρηση του Δήμου από την "Ιριδα" και 2) του κ. Σκουμπόπουλου για τη
μη αποχώρηση του Δήμου από την "Ιριδα".
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του Δημάρχου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 16 σύμβουλοι:
Ι. Κουρουζίδης, Δ. Ταχματζίδης, Μ. Γαβρίδης, Κ. Πουλασουχίδης, Κ. Ασλάνογλου, Δ.
Πέτκος, Ε. Λελεκάκης, Κ. Γκαβαισές, Γ. Ουρσουζίδης, Λ. Τάκης, Σ. Γεωργιάδης, Ι.
Τριανταφυλλίδης, Α. Κεσίδης, Μ. Σουμελίδης, Α. Ταραλάς, Ε. Κουκουρδής.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Σκουμπόπουλου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 6 σύμβουλοι :
Χ. Σκουμπόπουλος, Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Ε. Λευκοπούλου, Ι.
Ακριβόπουλος, Μ. Τσαμήτρου – Καραχατζή.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 25-1-01 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την με αριθ. 61/8-9-2000 εγκύκλιο του ΙΚΑ.
3.- Τις απόψεις του Δημάρχου και των δημ. συμβούλων όπως αυτές αναπτύχθηκαν
στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει την αποχώρηση του Δήμου Βέροιας από τη Δημοκοινοτική
Επιχείρηση «ΙΡΙΣ».

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 90/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΤΑ ΜΕΛΗ
Ποτουρίδης
Kουρουζίδης
Γαβρίδης
Πουλασουχίδης
Ασλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Κόλβατζης
Λελεκάκης
Γκαβαϊσές
Βαφείδης
Ουρσουζίδης
Χαμαλής
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Κεσίδης
Σουμελίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 12-3-2001
Ο Δήμαρχος
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