ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 16/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 491/2006
Περίληψη
Αναπροσαρμογή συντελεστών
καθαριότητας – φωτισμού.

τελών

Σήμερα 30 Οκτωβρίου του έτους 2006 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 26-10-2006 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 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 29 μέλη.
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Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Σοφιανίδης
Κρομμύδας
Ρήσσου
Χιονίδης
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Μηλιόπουλος
Παπαστεργίου
Πουλασουχίδης
Τσιάρας
Σοφιανίδης
Ορφανίδης

Aπόντες
Σ. Παναγιωτίδης
Χ. Ντόβας

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Θ. Σιδηρόπουλος, Μ. Γαβρίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 486/2006 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Κ. Χιονίδης, Ι. Κουρουζίδης, Δ. Δάσκαλος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 489/2006 απόφασης προσήλθε ο κ.
Κ. Πουλασουχίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 490/2006 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Α. Γκαμπέσης, Α. Τσιάρας, Γ. Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 491/2006 απόφασης προσήλθαν
οι κ.κ. Ι. Καλαϊτζίδης, Α. Τσιάρας, Γ. Ορφανίδης και αποχώρησαν οι
κ.κ. Γ. Τροχόπουλος, Κ. Πουλασουχίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 492/2006 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Η. Σοφιανίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 494/2006 απόφασης προσήλθε ο
κ. Α. Δελαβερίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 495/2006 απόφασης προσήλθε ο
κ. Κ. Πουλασουχίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 497/2006 απόφασης αποχώρησε ο
κ. Π. Ποταμόπουλος.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 498/2006 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 500/2006 απόφασης προσήλθαν
οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας και αποχώρησε ο κ. Ι.
Κουρουζίδης.
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 503/2006 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Κ. Πουλασουχίδης.
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 507/2006 απόφασης προσήλθε ο
κ. Η. Σοφιανίδης.
14) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 518/2006 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Ε. Γουναράς, Δ. Δάσκαλος.
15) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 530/2006 απόφασης προσήλθαν
οι κ.κ. Ε. Γουναράς, Δ. Δάσκαλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 23-10-2006 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου οικονομικών Βασιλείου Γιαννουλάκη, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.25/75 το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει
μέχρι 31 Οκτωβρίου για τον καθορισμό των τελών καθ/τας- αποκομιδής
απορριμμάτων και φωτισμού.
Η απόφαση αυτή πρέπει να κοινοποιηθεί στη ΔΕΗ μέχρι 30 Νοεμβρίου κάθε
έτους για να ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
Ομοίως με το άρθρο 25 παρ. 12 του Ν.1828/89 το τέλος καθ/τας και
φωτισμού ενοποιείται σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος και επιβάλλεται για την
αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθ/τας και φωτισμού καθώς και
κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές υπηρεσίες
ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Από τους συνημμένους πίνακες εσόδων-εξόδων προκύπτει ότι:
1.-Τα έσοδα από το τέλος καθ/τας-φωτισμού οικιών και καταστημάτων θα
ανέλθουν στο ποσό των 3.800.000,00 € εάν παραμείνουν οι συντελεστές που
καθορίσθηκαν με την αριθ. 644/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Για το Δημοτικό Διαμέρισμα Βέροιας δημιουργούνται τρεις κατηγορίες:
Ι.Κατηγορία οικιακής χρήσης:
α)Για τους χώρους που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή εγκατάσταση
φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στους
οποίους δεν συμπεριλαμβάνονται οι ιδιωτικές κλινικές.
β)Για τους μη στεγασμένους χώρους ακινήτων που χρησιμοποιούνται για
άσκηση επαγγέλματος καθώς και για τις κατοικίες που κατοικούνται εποχιακά.
γ)Για τους στάβλους.
δ)Για τους σταθμούς αυτοκινήτων (parking)
το ποσό των 1,30 € ανά τ.μ.
ε)Για τους λοιπούς χώρους άλλης χρήσης άνω των 6.000 τ.μ. 1,30 € , για το
πέραν του ορίου των 6.000 τ.μ. εμβαδού, σε 1,35 € ανά τ.μ.

ΙΙ.Κατηγορία γενικής χρήσης:
Για τους λοιπούς χώρους άλλης χρήσης σε 3,35 € ανά τ.μ.

το

ΙΙΙ.κατηγορία υπερκαταστημάτων τροφίμων:
α)Για τα πολυκαταστήματα τροφίμων μέχρι των 150 τ.μ σε 3,35 € το τ.μ
β)Για τα πολυκαταστήματα τροφίμων πέραν των 150 τ.μ. με τέλος 2 ½ φορές
εκάστοτε τέλος της κατηγορίας γενικής χρήσης δηλ. 7,85 € ανά τ.μ.
Για τα υπόλοιπα Δημοτικά Διαμερίσματα δημιουργούνται δύο κατηγορίες ως

εξής:
Ι).Γεωργιανών, Καστανέας, Κ.Βερμίου, Ράχης και Τριποτάμου.
α)Για την κατηγορία οικιακής χρήσης σε 1,25 € ανά τ.μ.
β)Για την κατηγορία γενικής χρήσης σε 1,45 € ανά τ.μ.
ΙΙ).Κουμαριάς, Αγ.Βαρβάρας, Αμμου και Ασωμάτων.
α)Για την κατηγορία οικιακής χρήσης σε 0,80 € ανά τ.μ..
β)Για την κατηγορία γενικής χρήσης σε 0,90€. ανά τ.μ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 14 του Ν.1828/89 όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ. 16 του Ν.2503/97 όταν το ύψος των τελών ή
εισφορών κλιμακώνεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα έκτασης ή κτίσματος ή άλλη
μονάδα υπολογισμού, η διαφορά του συντελεστή μεταξύ της πρώτης και της
τελευταίας κατηγορίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20/πλάσιο της πρώτης.
Οι παραπάνω συντελεστές ισχύουν και για ακίνητα που βρίσκονται σε εκτός
σχεδίου πόλεως περιοχές, και για τους χώρους που στερούνται ηλεκτρικής

εγκατάστασης.Τα έξοδα των υπηρεσιών καθ/τας και φωτισμού για το έτος 2007
θα ανέλθουν στο ποσό των 3.950.000,00 € δηλ. αύξηση περίπου 4 %.
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2007
Α. ΕΣΟΔΑ :

3.800.000,00

Β. ΕΞΟΔΑ :
1) Αποδοχές 66 τακτ. υπαλλήλων & 39 που πρόκειται να προσληφθούν
2) Εργοδοτικές εισφορές τακτικού προσωπικού:
3) Υπερωρίες τακτικού προσωπικού:
4) Αποδοχές 4 συμβασιούχων αορίστου χρόνου:
5) Εργοδοτικές εισφορές συμβασιούχων αορίστου χρόνου:
6) Αποδοχές εκτάκτων υπαλήλων ΙΔΟΧ με 2/μηνες συμβάσεις
7) Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων:
8) Δημοσίευση προκηρύξεων
9) Αντιτιμο ηλεκτρικού ρεύματος:
10) Ποσοστό είσπραξης ΔΕΗ 2%
11) Συντήρηση αυτοκινήτων:
12) Συντήρηση λοιπών μηχανημάτων:
13) Συντήρηση λοιπού εξοπλισμού:
14) Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών:
15) Προμήθεια ειδών καθαριότητας:
16) Παροχές ένδυσης προσωπικού:
17) Λοιπές παροχές καταναλωτικών αγαθών:
18) Προμήθειες και λειτουργία κυνοκομείου:
19) Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων:
20) Λοιπές δαπάνες
21) Συντήρηση δικτύου φωτισμού πόλης και συνοικισμών:
22) Συντήρηση δικτύων φωτισμού πάρκων και παιδ.χαρών:
23) Προμήθεια ηλεκτρ/κού υλικού Κέντρου:
24) Προμήθεια ηλεκτρ/κού υλικού Συνοικιών:
25) Προμήθεια ηλεκτρ/κού υλικού Δημ.Διαμερισμάτων:
26) Διαμόρφωση χώρου και ταφή απορριμμάτων:
27) Μικροεπεκτάσεις δικτύων φωτισμού πόλης και συνοικισμών:
28) Δαπάνες απόσβεσης των απορριμματοφόρων:
29) Ποσοστό 3% υπέρ ΤΑΔΚΥ επί των πραγματοποιηθέντων εσόδων
30) Ποσοστό 3% επί των παραπάνω δαπανών (πλην αποσβέσεων)
για την συμβολή της υπηρεσίας στις λειτουργικές δαπάνες
ΣΥΝΟΛΟ

1.800.000,00
220.000,00
40.000,00
85.000,00
25.000,00
140.000,00
40.000,00
1.000,00
710.000,00
115.000,00
80.000,00
50.000,00
2.000,00
150.000,00
8.000,00
30.000,00
20.000,00
45.000,00
12.000,00
2.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
30.000,00
40.000,00
110.000,00
110.000,00
3.950.000,00

Υστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το δημοτικό συμβούλιο ν΄αποφασίσει
για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού.
Επίσης έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 26-10-2006 εισήγηση της
επιτροπής οικονομικών του Δ.Σ., με την οποία αυτή εισηγείται ομόφωνα να γίνει
αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και φωτισμού κατά 4% για το έτος 2007.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε να συζητηθούν ενιαία τα θέματα 6 έως 13 που
αφορούν αναπροσαρμογές ή μη τελών;
Σύμβουλοι: Ναι.
Πρόεδρος: Αντιδήμαρχε κάντε αρχικά μία συνολική, πολιτική εισήγηση και
από εκεί και πέρα θα συζητήσουμε ειδικότερα.
Γιαννουλάκης: Η επιτροπή οικονομικών συνεδρίασε και αποφάσισε την
αύξηση των τελών κατά 4%, όσο δηλ. είναι περίπου και ο επίσημος πληθωρισμός για
φέτος. Η αύξηση αυτή νομίζω ότι είναι λογική και καλύπτει σχεδόν μόνο τις αυξήσεις
των υπαλλήλων. Με αυτό το σκεπτικό προτείνουμε την αύξηση όλων των τελών σε
4%. Εκτός από τις δύο περιπτώσεις των θεμάτων 7 και 10 όπου δεν μπορεί να γίνει
αύξηση και εισηγούμαστε να μην αναπροσαρμοστούν.
Πρόεδρος: Υπάρχουν ερωτήσεις; Όχι. Τοποθετήσεις.
Ουσουλτζόγλου: Κε πρόεδρε, το ζήτημα των αναπροσαρμογών είναι
ουσιαστικά θέμα πολιτικό, κάτι που ειπώθηκε και προηγουμένως. Είναι δηλαδή
χάραξη μίας συγκεκριμένης πολιτικής. Δεν είναι θέμα διαχειριστικό και δεν είναι σε
καμία περίπτωση θέμα ρουτίνας. Προφανώς γνωρίζω ότι τρέχουν συγκεκριμένες
ημερομηνίες και έπρεπε να παρθούν αυτές οι αποφάσεις. Οι αναπροσαρμογές όμως
αυτές τις οποίες αποφασίζετε ή τις οποίες προτείνετε, θα ισχύσουνε για το 2007.
Εκείνη την εποχή θα διοικούμε εμείς άρα το θέμα αυτό για το οποίο συζητάμε τώρα,
μας αφορά άμεσα. Είπατε προηγουμένως, και το πρόσεξα στην προ ημερησίας
τοποθέτησή σας κύριε Δήμαρχε, ότι θα είσαστε μαζί μας και όχι απέναντί μας κι εγώ
το δέχτηκα δεν το σχολίασα. Την ίδια στιγμή όμως αποφασίζετε κάτι τόσο σημαντικό
το οποίο αφορά το 2007 και χωρίς να κληθούμε, χωρίς συνεργασία δηλαδή φέρνετε
θέμα δημοτικής πολιτικής του επόμενου έτους. Εμείς λοιπόν δηλώνουμε παρόντες σε
όλη αυτή την διαδικασία αλλά θα σας αφήσουμε να αποφασίσετε μόνοι σας, όπως
εσείς επιλέξατε και πριν να έρθουμε εδώ.
Δήμαρχος: Κα Ουσουλτζόγλου, γνωρίζετε ότι για τα τέλη καθαριότητας
πρέπει να παρθεί η απόφαση μέχρι 31 Οκτωβρίου και μέχρι 30 Νοεμβρίου να
υποβληθεί στη Δ.Ε.Η. προκειμένου να ισχύσουν για την επόμενη δημοτική περίοδο.
Δεν έχω καμία αντίρρηση να αναβάλουμε το θέμα και να πάρετε εσείς τις αποφάσεις
όταν θα αναλάβετε την διοίκηση του Δήμου.
Ουσουλτζόγλου: Μία λέξη θα πω μόνο και θα κλείσω. Είπα στην πρωτομιλία
μου ότι προφανώς γνωρίζω, επί λέξει το είπα, ότι τρέχουν συγκεκριμένες
ημερομηνίες. Δεν είναι λοιπόν κάτι καινούργιο για εμάς. Το γνωρίζουμε.
Κουρουζίδης: Κε πρόεδρε, επί των θεμάτων των οποίων συζητούμε, πάγια
πολιτική μου θέση ήταν τα τελευταία τρία χρόνια η μείωση των τελών και σήμερα
βλέπω να συνεχίζεται αυτή η λεγόμενη τιμαριθμική αναπροσαρμογή των τελών κ.λ.π.
Εγώ αυτή τη λογική δεν την υιοθέτησα, παραμένω στη λογική ότι και τα τέλη
καθαριότητας και πολλά άλλα, είναι ανταποδοτικά θα πρέπει να αυξήσουμε την
παραγωγικότητα ώστε να έχουμε καλύτερες υπηρεσίες με μικρότερο κόστος. Τη
λογική ότι αύξηση του τιμαρίθμου είναι τόσο οπότε αναπροσαρμόζουμε και εμείς
τόσο, δεν μπορώ να τη δεχθώ.
Δήμαρχος: Είναι γνωστή η θέση του κυρίου Κουρουζίδη και δεν θα ήθελα να
μπω στην ουσία κύριε πρόεδρε, αν και διαφωνήσαμε. Ο κύριος Κουρουζίδης, μετά τις
εκλογές του 2002, πρότεινε μείωση των τελών καθαριότητας κατά 30%, την επόμενη
χρονιά πρότεινε μείωση 15% και πέρυσι πάλι πρότεινε αν θυμάμαι καλά 15% και
μάλιστα να ανατεθεί και σε ιδιώτες η καθαριότητα της πόλης. Η κα Ουσουλτζόγλου
όμως ενώ γνωρίζει ότι είναι δεσμευτική η προθεσμία της 31ης Οκτωβρίου, δηλώνει
παρούσα θέλοντας να αποφύγει την επιβολή των τελών που εμείς εισηγούμαστε.
Εμείς είπαμε, και το εννοούμε αυτό, αν το επιθυμεί η αντιπολίτευση να αποσύρουμε
τα θέματα αυτά. Και τα τέσσερα χρόνια που ήμασταν αντιπολίτευση στη δημοτική
αρχή του κυρίου Χασιώτη και όταν ήμασταν συμπολίτευση, πάγια θέση του
συνδιασμού μας ήταν να γίνεται αναπροσαρμογή των τελών στο ύψος του ετήσιου

πληθωρισμού. Εάν δεν θέλει η κα Ουσουλτζόγλου, το λέω και πάλι, αποσύρουμε,
αναβάλουμε το θέμα και αναλαμβάνει την ευθύνη η ίδια να αναπροσαρμόσει τα τέλη
στο βαθμό και στο ύψος που η ίδια και η παράταξή της επιθυμεί. Ας διαλέξει λοιπόν.
Η υπεύθυνη στάση είναι αυτή που λέμε εμείς να γίνει δηλ. αναπροσαρμογή για να
είμαστε και νόμιμοι στις προθεσμίες αλλά και γιατί έτσι πιστεύουμε ότι πρέπει να
λειτουργήσει ο Δήμος. Γι’ αυτό και επιμένουμε να συζητηθούν τα θέματα έστω και
αν η κα Ουσουλτζόγλου για άλλη μία φορά θέλει να αποφύγει τη συζήτησή τους.
Πρόεδρος: Δευτερολογίες.
Ουσουλτζόγλου: Νομίζω ότι πάλι δεν έγινα κατανοητή ακριβώς γιατί
προφανώς ήταν πολιτική η τοποθέτηση και δεν περίμενα να γίνω κατανοητή. Είπα ότι
γνωρίζω τις ημερομηνίες , είπα ότι γνωρίζω ότι θα πρέπει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου να
αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των τελών κ.λ.π. , κ.λ.π. έτσι;
Αυτό το ξέρω πάρα πολύ καλά, άλλο πράγμα σας είπα εγώ. Ότι μέχρι τις 31
Οκτωβρίου δηλαδή όλο αυτό το διάστημα από τις εκλογές μέχρι εδώ είχατε
περιθώριο να μας καλέσετε να συνεργαστούμε. Εάν αυτό δεν θέλετε να το
αποδεχθείτε ή να το καταλάβετε, δεν είναι δικό μου πρόβλημα και δεν θα πάρω το
λόγο να τριτομιλήσω κε πρόεδρε, νομίζω ότι είναι απολύτως κατανοητό αυτό που
λέω.
Δήμαρχος: Εάν δεν επιθυμεί η κα Ουσουλτζόγλου να πάρει ξανά το λόγο, δεν
έχουμε κανένα πρόβλημα κε Πρόεδρε. Η επιτροπή εισηγείται αυτή την
αναπροσαρμογή των τελών και εκεί προχωράμε. Συνδιοίκηση του Δήμου μέχρι τις
31-12-2006 δεν θα κάνουμε με κανέναν. Από 1 Ιανουαρίου αναλαμβάνει η κα
Ουσουλτζόγλου να ασκήσει τα καθήκοντα της.
Κουρουζίδης: Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή εδώ, είναι πρωτοφανές. Η
απερχόμενη πλειοψηφία φέρνει πρόταση, όποια είναι αυτή η πολιτική πρόταση, η
πλειοψηφία που έρχεται για να διοικήσει το Δήμο στέκεται στο τυπικό σημείο ότι ο
Δήμαρχος δεν τους κάλεσε να τους ρωτήσει. Δεν είναι υποχρεωμένος ο Δήμαρχος να
καλεί κανέναν. Είναι Δήμαρχος μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Ο καθένας πρέπει να
αναλάβει τις ευθύνες του και πρέπει να αναλάβει η αυριανή πλειοψηφία του Δήμου
την ευθύνη της πρότασης για τα συγκεκριμένα θέματα. Για να λέμε τα πράγματα
όπως είναι. Και δεν είναι δικαιολογία ότι εμείς δεν κληθήκαμε. Εάν δεν κληθούν
όποιοι είναι στην πλειοψηφία από τον τωρινό Δήμαρχο, δεν θα υπάρχει απόφαση;
Και δεν μπορεί να αποφύγει κανένας να μπει στο θέμα με οποιαδήποτε αιτιολογία.
Πρέπει να παρθεί απόφαση. Γενική πολιτική θέση επί των πραγμάτων δεν υπάρχει.
Εδώ είναι διαχειριστικά θέματα. Πρέπει να έχουμε 100 δραχμές για να πληρώσουμε
για να έχουμε αυτή την καθαριότητα ή 50 ή 200. Αυτή είναι η πολιτική την οποία
παίρνεις ως προς τις μειώσεις ή τις αυξήσεις οτιδήποτε μπορείς να σκεφθείς. Αλλά
δεν μπορεί να κάνεις πολιτική λέγοντας «είμαστε παρόντες». Ετσι θα διοικήσουμε το
Δήμο; Δηλώνοντας παρόντες; Τώρα επί της ουσίας κε Δήμαρχε όταν μιλούσα για
μειώσεις εννοούσα και τη Δ.Ε.Υ.Α.Β.. Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. είχε ένα πλεόνασμα 300
εκατομμύρια και δεν ξέρω τι θα κάνουν οι αυριανοί που θα διοικούν, αν δηλαδή αυτά
τα 300 εκατομμύρια τα πάνε στον πολίτη ή τα πάνε σε μισθούς. Όπως τα έλεγα και
πριν, τα λέω και τώρα. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με τη λογική ότι
αναπροσαρμόζουμε σύμφωνα με τον τιμάριθμο και δεν κάνουμε μειώσεις, γιατί εκεί
που μπορούν να γίνουν μειώσεις το αποδεχθήκατε όλοι. Υπάρχουν συγκεκριμένες
περιπτώσεις όπου έγιναν μειώσεις.
Πρόεδρος: Τριτολογίες.
Κουρουζίδης: Δεν πάει καλά ο Δήμος. Αφού δεν υπάρχει τριτολογία από
κανέναν, δεν θα πάει καλά ο Δήμος της Βέροιας και η συμπολίτευση η σημερινή και
η αυριανή αντιπολίτευση και η σημερινή αντιπολίτευση και αυριανή συμπολίτευση,
αν λειτουργήσετε έτσι, είστε όλοι αμέτοχοι στα προβλήματα της πόλης. Αυτό βλέπω.
Τίποτε παραπάνω.

Δήμαρχος: Κε Κουρουζίδη σας άκουσα με προσοχή. Η ειδική τοποθέτησή σας
ήταν αυτή που έπρεπε να είναι, στη σωστή κατεύθυνση αλλά διαφωνώ με τη γενική
τοποθέτησή σας για τη συμπολίτευση και αντιπολίτευση και ότι δεν θα πάμε καλά.
Αφήστε μας να λειτουργήσουμε στο μέλλον και εύχομαι οι ευχές σας να μην πιάσουν
τόπο. Πάντως εμείς επιμένουμε στην υπεύθυνη στάση για αναπροσαρμογή των τελών
στο ύψος του 4% και η αντιπολίτευση η σημερινή και αυριανή διοίκηση ας αναλάβει
τις ευθύνες της και ας πληροφορηθεί και ο Βεροιώτικος λαός πώς σκέφτεται να
διοικήσει το Δήμο .
Δάσκαλος: Κε πρόεδρε υπάρχουν δημότες που θέλουν να πάρουν το λόγο.
Πρόεδρος: Σε ποιο θέμα;
Δάσκαλος: Για το θέμα της αναπροσαρμογής των τελών στάθμευσης.
Πρόεδρος: Κε Δάσκαλε, έχουμε ένα κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού
Συμβουλίου. Πριν προχωρήσουμε στη συζήτηση ερωτηθήκατε αν συμφωνείτε να
γίνει ενιαία συζήτηση των θεμάτων 6 έως 13 και συμφωνήσατε. Πήρανε το λόγο οι
συνάδελφοι για πρωτομιλίες, δευτερομιλίες, τριτιμιλίες, τώρα έρχονται μετά το πέρας
της συζήτησης και ζητάνε το λόγο αλλά είμαστε στη διαδικασία της ψηφοφορίας.
Τελειώσαμε. Εκλεισε η συζήτηση. Δεν γίνεται να καταστρατηγούμε τον κανονισμό
και δεν ευθύνεται ο πρόεδρος για αυτό. Προχωρούμε σε ψηφοφορία για το 6ο θέμα.
Κουρουζίδης: Ψηφίζουνε αυτοί που φεύγουν για αυτούς που θα έρθουν;
Πρόεδρος: Κε Κουρουζίδη, σας παρακαλώ.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση της επιτροπής οικονομικών για
αύξηση περίπου 4% των τελών καθαριότητας και φωτισμού;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 13 σύμβουλοι:
Β. Γιαννουλάκης, Ι. Καλαϊτζίδης, Ν. Κεχαγιόγλου, Ε. Δημούλα, Ε. Γουναράς, Ι.
Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου – Καραχατζή, Χ. Τζήκα – Μπατσαρά, Μ. Σακαλής,
Ε. Σοφιανίδης, Σ. Κρομμύδας, Β. Ρήσσου, Κ. Χιονίδης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 2 σύμβουλοι:
Ι. Κουρουζίδης, Γ. Ορφανίδης.
Παρόντες δήλωσαν 8 σύμβουλοι:
Χ. Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδου, Δ. Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Σ.
Μηλιόπουλος, Α. Παπαστεργίου, Α. Τσιάρας, Η. Σοφιανίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 23-10-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου οικονομικών Β.
Γιαννουλάκη.
2.- Την με αριθ. 644/2005 προγενέστερη απόφασή του με την οποία καθορίστηκαν οι
συντελεστές των τελών καθ/τας – φωτισμού.
3.- Ότι τα έσοδα των υπηρεσιών καθ/τας και φωτισμού για το έτος 2007 θα ανέλθουν
στο ποσό των € 3.800.000,00 αν παραμείνουν οι συντελεστές που καθορίσθηκαν με
την παραπάνω απόφαση και τα έξοδα στο ποσό των € 3.950.000,00.
4.- Την από 26-10-2006 εισήγηση της επιτροπής οικονομικών του Δ.Σ.
5.- Την ανάγκη αναπροσαρμογής των τελών καθ/τας και φωτισμού για τον
ισοσκελισμό εσόδων - εξόδων της υπηρεσίας καθ/τας.
6.- Ότι ο Δήμος παρέχει υπηρεσία καθ/τας όχι μόνο στα ακίνητα εντός σχεδίου πόλης
αλλά και στα ακίνητα που βρίσκονται στις εκτός σχεδίου πόλης περιοχές και εντός
των διοικητικών ορίων του ενιαίου Δήμου.
7.- Τις απόψεις και προτάσεις του Δημάρχου και των δημ. συμβούλων.
8.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
9.- Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 12) του Ν. 25/75, του άρθρου 17 του Ν.1080/80,
του άρθρου 25 (παρ. 12 & 14) του Ν. 1828/89 όπως αυτές τροπ/θηκαν με το αρ. 11
(παρ. 16) του Ν. 2503/97 και του Ν. 2539/97.

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει την αναπροσαρμογή του τέλους καθαριότητας και φωτισμού επ’
αυτών που ισχύουν το 2006.
Β) Καθορίζει τους συντελεστές των τελών καθ/τας και φωτισμού Δήμου
Βέροιας για το έτος 2007, ανά Δημοτικό Διαμέρισμα, ως εξής:
1.- Για το Δημοτικό Διαμέρισμα Βέροιας:
Ι. Κατηγορία οικιακής χρήσης:
α) Για τους χώρους που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή εγκατάσταση
φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στους
οποίους δεν συμπεριλαμβάνονται οι ιδιωτικές κλινικές,
β) Για τους μη στεγασμένους χώρους ακινήτων που χρησιμοποιούνται για άσκηση
επαγγέλματος καθώς και για τις κατοικίες που κατοικούνται εποχιακά,
γ) Για τους στάβλους,
δ) Για τους σταθμούς αυτοκινήτων (πάρκινκ),
από € 1,30 σε € 1,40 το τ.μ. και
ε) Για τους λοιπούς χώρους άλλης χρήσης μέχρι του ορίου των 6.000 τ.μ. από € 1,30
σε € 1,40 το τ.μ. και για το πέραν του ορίου των 6.000 τ.μ. από € 1,35 σε € 1,40 το
τ.μ.
ΙΙ. Κατηγορία γενικής χρήσης:
Για τους λοιπούς χώρους άλλης χρήσης από € 3,35 σε € 3,50 το τ.μ.
ΙΙΙ. Κατηγορία χρήσης υπερκαταστημάτων τροφίμων:
α) Για τα πολυκαταστήματα τροφίμων μέχρι των 150 τ.μ. από € 3,35 σε € 3,50 το τ.μ.
β) Για τα πολυκαταστήματα τροφίμων πέραν των 150 τ.μ. με τέλος 2 ½ φορές το
εκάστοτε τέλος της κατηγορίας γενικής χρήσης, δηλ. σε € 8,75 το τ.μ.
2.- Για τα Δημοτικά Διαμερίσματα, ως εξής:
Ι) Γεωργιανών, Καστανέας, Κάτω Βερμίου, Ράχης και Τριποτάμου.
α) Για την κατηγορία οικιακής χρήσης από € 1,25 σε € 1,30 το τ.μ.
β) Για την κατηγορία γενικής χρήσης από € 1,45 σε € 1,50 το τ.μ.
ΙΙ) Κουμαριάς, Αγίας Βαρβάρας, Άμμου και Ασωμάτων.
α) Για την κατηγορία οικιακής χρήσης από € 0,80 σε € 0,85 το τ.μ.
β) Για την κατηγορία γενικής χρήσης από € 0,90 σε € 0,95 το τ.μ.
Οι παραπάνω συντελεστές ισχύουν και για ακίνητα που βρίσκονται σε εκτός
σχεδίου πόλης περιοχές και για τους χώρους που στερούνται ηλεκτρικής
εγκατάστασης.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2007.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 491/ 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χ.
Α.
Β.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ Ι.
Ν.
Ε.
Ε.
Μ.
Θ.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ.
Χ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ
Μ.
Ε.
Σ.
Β.

Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Σοφιανίδης
Κρομμύδας
Ρήσσου

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 3-11-2006
Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

Χ.
Ι.
Μ.
Δ.
Α.
Γ.
Σ.
Α.
Κ.
Α.
Η.
Γ.

Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Μηλιόπουλος
Παπαστεργίου
Πουλασουχίδης
Τσιάρας
Σοφιανίδης
Ορφανίδης

