ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 6/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 175/2006
Περίληψη
Έγκριση χορήγησης ειδών διαβιώσεως (τροφίμων) σε
άπορους κατοίκους του Δήμου την περίοδο του
Πάσχα και ψήφιση πίστωσης.
Σήμερα 3 Απριλίου 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 30-3-2006 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 27 μέλη.
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Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Χ. Ντόβας, Η.
Σοφιανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Γαβρίδης, Π.
Ποταμόπουλος.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 167/2006 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Γκαμπέσης, Ε. Γουναράς, Γ.
Τροχόπουλος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 170/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Ε. Γουναράς.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 172/2006 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Θ. Σιδηρόπουλος, Δ. Δάσκαλος, Η.
Σοφιανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 175/2006 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Η. Σοφιανίδης και
αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Γουναράς, Γ. Ορφανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 176/2006 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Κουρουζίδης, Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 182/2006 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Ε. Γουναράς, Θ. Σιδηρόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 22-3-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής :
Ο Δήμος Βέροιας προκειμένου να ενισχύσει άπορες οικογένειες την περίοδο
των εορτών του Πάσχα, χορηγεί κάθε χρόνο βοηθήματα σε οικονομικά αδύνατους
κατοίκους της πόλης μας.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 262 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.)
προβλέπεται ότι ΄΄Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για την αντιμετώπιση έκτακτης και
σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους
είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.
Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα΄΄.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2006 υπάρχει
εγγεγραμμένη πίστωση με ΚΑ. 00/6733 με τίτλο ΄΄Καταβολή βοηθημάτων σε
άπορους δημότες΄΄ ποσού € 50.000 με σημερινό υπόλοιπο € 50.000,00
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο
α) Να εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών του Δήμου μας για την
περίοδο του Πάσχα.
β) Να καθορίσει το συνολικό ύψος της οικονομικής ενίσχυσης.
γ) Να ψηφίσει τις σχετικές πιστώσεις, που θα απαιτηθούν, εις βάρος του παραπάνω
κωδικού.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Και για το Πάσχα να δώσουμε δωροεπιταγές αξίας 10.000 ευρώ.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις.
Ουσουλτζόγλου: Οι δωροεπιταγές θα είναι από συγκεκριμένο κατάστημα;
Κουρουζίδης: Για πόσα άτομα αναλογεί περίπου αυτό το ποσό;
Δήμαρχος: Την προηγούμενη φορά δώσαμε από 10 στις 15 συνοικίες και από
5 στα 6 δημοτικά διαμερίσματα, σύνολο 250 δωροεπιταγές των 40 ευρώ. Θα
ζητήσουμε από τα Σούπερ Μάρκετ να μας δώσουν προσφορά. Από όποιο Σούπερ
Μάρκετ πάρουμε παραπάνω από αυτό το Σούπερ Μάρκετ θα πάρουμε μια που είναι
μέσα στα πλαίσια της απευθείας ανάθεσης από την Δημαρχιακή Επιτροπή η
προμήθεια αυτών των ειδών. Αλλιώς πρέπει να κάνουμε διαγωνισμό και ο
διαγωνισμός ξέρετε πότε και που θα πάει. Καθυστερεί πολύ. Συνήθως, και με τον κο
Αρβανιτίδη απ’ όπου πήραμε στο παρελθόν και από τον Μασούτη που πήραμε τα
Χριστούγεννα, μας έδωσαν επιπλέον ποσό για αυτό και πήραμε από εκεί.
Κουρουζίδης: Ανέκαθεν αυτό το ποσό το οποίο έβαζε ο δήμος στον
προϋπολογισμό για την ενίσχυση των φτωχών συμπολιτών μας ήταν μικρό. Συνεχίζει
να είναι μικρό αφού αναλογούν 40 ευρώ για τον καθένα. Το ποσό είναι τόσο μικρό
που η ενίσχυση δεν είναι καν ενίσχυση. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να αυξηθεί το ποσό
με το οποίο θα ενισχύσουμε τους φτωχούς συμπολίτες μας. Αλλιώς νομίζω ότι δεν
κάνουμε σωστή κίνηση. Τι μπορούμε να τους δώσουμε; Ένα δοχείο λάδι, τρία
μακαρόνια και δύο κιλά ζάχαρη. Αν είναι αυτό ενίσχυση εγώ πραγματικά δεν το
ψηφίζω. Ή να δώσουμε το Πάσχα είτε τα Χριστούγεννα ώστε και ο δήμος να έχει
σωστή παρουσία. Το έλεγα αυτό και τα προηγούμενα χρόνια που γινόταν το ίδιο
αλλά βλέπω ότι συνεχίζουμε την ίδια τακτική. Γίνεται απλά για να λέμε ότι
ενισχύουμε τους ενδεείς. Για να λέμε ότι εκπλήρωσε ο Δήμος την υποχρέωσή του
προς τους φτωχούς συμπολίτες.
Ουσουλτζόγλου: Είναι πάγια η θέση μας για τα θέματα της φιλανθρωπίας.
Νομίζω ότι πρέπει να αφήσετε την φιλανθρωπία για την Μητρόπολη και άλλους
φορείς και ο δήμος να κοιτάξει την κοινωνική του πολιτική. Δεν ασκεί κοινωνική
πολιτική και για αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε τέτοια πράγματα.

Δήμαρχος: Κε Κουρουζίδη, εμείς τα τρία χρόνια δίναμε Χριστούγεννα και
Πάσχα από 10.000. Θυμηθείτε τι δίνατε εσείς. Εσείς δεν δίνατε τίποτα. Εσείς την
πρώτη φορά ήσασταν και αντίθετος στο να δώσουμε. Τώρα διαφοροποιηθήκατε. Η
κα Ουσουλτζόγλου δεν θέλει να κάνει φιλανθρωπία ο δήμος γιατί η κα
Ουσουλτζόγλου δεν ξέρει ότι οι Πρόεδροι από τα συνοικιακά συμβούλια το ζητούν
γιατί είναι ανάσα στους 10-15 συμπολίτες που έχουν ανάγκη και το δοχείο το λάδι
και τα τρία κιλά μακαρόνια και την ζάχαρη και τον καφέ. Εμείς θα συνεχίσουμε αυτή
την πολιτική γιατί πιστεύουμε ότι ο κόσμος έχει ανάγκη και πρέπει να τον
στηρίξουμε αυτές τις Άγιες ημέρες.
Κουρουζίδης: Κε Δήμαρχε, πραγματικά δεν έχω αλλάξει θέση. Παραμένω
στις απόψεις μου που είχα από την αρχή πριν 16 χρόνια μέχρι και σήμερα. Δόξα το
Θεό δικαιώνομαι. Διότι και οι ενισχύσεις που δινόταν το ’90, για μένα προσωπικά,δεν
ανταποκρινόταν στις ανάγκες. Ηταν φύγε κακό από τα μάτια μου. Και όταν δεν
δινόταν, δεν συμφωνούσα με την έννοια ότι γιατί δεν δινόταν και τώρα δεν συμφωνώ.
Συμφωνώ μόνο με ένα πράγμα: ή πραγματικά δίνουμε και τους ενισχύουμε και λέμε
να κάνουν Πάσχα αυτοί που έχουν ανάγκη ή αλλιώς δεν βάζουμε κανένα κωδικό
απλά για να λέμε ότι βάλαμε 10.000 και 20.000 ευρώ για να πούμε ότι ενισχύσαμε
ώστε να κάνουν Πάσχα οι 200-250 φτωχές οικογένειες. Δεν είναι μόνο 250 όμως
αλλά πολλές περισσότερες οι οικογένειες που έχουν ανάγκη ενίσχυσης. Δεν είναι
μόνο αυτές που εμείς κρίνουμε ή κάποιοι άλλοι κρίνουν ότι έχουν ανάγκη για τα 40
ευρώ. Η λογική μου είναι απλή. Δείτε το πρόβλημα ποιο σοβαρά. Δεν κάνω κριτική
στην σημερινή δημοτική αρχή. Εγώ λέω: είτε τους ενισχύουμε να κάνουν Πάσχα και
Χριστούγεννα είτε δεν τους ενισχύουμε με αυτά τα μικρά ποσά.
Ουσουλτζόγλου: Είπε ο κος Δήμαρχος ότι δεν ξέρουμε τι κατάσταση
επικρατεί. Και θέλω να τον διαβεβαιώσω ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι ανάγκες έχει
ο κόσμος αλλά δυστυχώς ο δήμος δεν το ξέρει διότι ποτέ δεν κατέγραψε με πάσα
υπευθυνότητα αυτές τις ανάγκες και ευκαιριακά προβαίνει σε κινήσεις φιλανθρωπίας.
Δεν ξέρει τι γίνεται στην πόλη και, λυπάμαι που το λέω, δεν έχει ασχοληθεί ποτέ ένας
υπεύθυνος μηχανισμός για αυτήν την καταγραφή της φτώχιας αλλά και γενικότερα
των κοινωνικών προβλημάτων που μαστίζουν πραγματικά την Βέροια. Έχουμε
λοιπόν μία διαφορετική αντίληψη σε αυτά τα ζητήματα δεν περιμένω να κατανοήσετε
την δική μας άποψη.
Δήμαρχος: Και εμείς βέβαια δεν πιστεύουμε ότι μπορείτε να κατανοήσετε τις
δικές μας απόψεις γι’ αυτό και δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογούμε παραπάνω.
Εμείς εφαρμόζουμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα πιστά. Τις προεκλογικές μας
δεσμεύσεις υλοποιούμε. Εσείς όταν θα έρθετε στη διοίκηση του Δήμου, να
εφαρμόσετε το δικό σας πρόγραμμα. Μιλήσατε για ελεημοσύνη. Οταν τα δίνατε
εσείς, τον καιρό που ήσασταν δημοτική σύμβουλος, δεν κάνατε ελεημοσύνη και όταν
τα παίρνατε από τον Μαρινόπουλο δωρεάν, με ειδική συμφωνία, δεν κάνατε
ελεημοσύνη; Τώρα κάνουμε ελεημοσύνη; Ξέρετε πολλές φορές δεσμεύομαι από την
πρώην μου ιδιότητα να μιλήσω πραγματικά όπως αισθάνομαι γιατί σέβομαι και
εκείνη την ιδιότητα αλλά και την σημερινή. Αλλιώτικα πολλοί δεν θα μπορούσαν σε
αυτή την αίθουσα να πάρουν το μικρόφωνο να μιλήσουν ούτε καν να πρωτομιλήσουν
πόσο μάλλον να δευτερομιλήσουν.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Δημάρχου;
Ουσουλτζόγλου: Δεν θα θέσετε την πρότασή μας σε ψηφοφορία;
Πρόεδρος: Ο προβληματισμός σας καταγράφηκε στα πρακτικά, δεν αποτελεί
όμως πρόταση προς ψηφοφορία. Άλλο πράγμα είπατε εσείς άλλο ο κύριος
Κουρουζίδης αλλά δεν μπορούν να τεθούν σε ψηφοφορία.
Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση και πρόταση του κ. Δημάρχου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 13 σύμβουλοι:

Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ν. Κεχαγιόγλου, Ε. Δημούλα, Ι.
Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου – Καραχατζή, Χ. Τζήκα – Μπατσαρά, Μ. Σακαλής,
Χ. Φουρνιάδης, Χ. Ντόβας, Σ. Κρομμύδας, Β. Ρήσσου.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι σύμβουλοι Χ. Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδου, Ι.
Κουρουζίδης, Δ. Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Σ. Μηλιόπουλος, Α.
Παπαστεργίου, Η. Σοφιανίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 22-3-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την ανάγκη ενίσχυσης απόρων ατόμων και οικογενειών του Δήμου την περίοδο
του Πάσχα, με είδη διαβιώσεως.
3.- Τις προτάσεις και απόψεις του Δημάρχου και των δημ. συμβούλων, όπως
αναπτύχθηκαν κατά τη συζήτηση του θέματος.
4.- Ότι στον προϋπ/σμό του Δήμου έτους 2006 και στον ΚΑ 00/6733 «Καταβολή
βοηθημάτων σε άπορους δημότες» υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση για τον
παραπάνω σκοπό.
5.- Τις διατάξεις των άρθρων 106 και 262 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη χορήγηση τροφίμων (είδη διαβίωσης) με ατομικές διατακτικές
συνολικής αξίας € 10.000,00, από κατάστημα της πόλης, σε οικονομικά αδύνατους
κατοίκους του Δήμου εν όψει των εορτών του Πάσχα και ύστερα από υπόδειξη των
Συνοικιακών και Τοπικών συμβουλίων του Δήμου.
Β) Εγκρίνει τη διάθεση ποσού € 10.000,00 σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α.
00/6733 «Καταβολή βοηθημάτων σε άπορους δημότες» του προϋπολογισμού του
Δήμου έτους 2006 για τον παραπάνω σκοπό.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 175 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 6-4-2006
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΑΛΗΣ

Χ.
Ι.
Μ.
Δ.
Α.
Γ.
Σ.
Α.
Η.
Γ.

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

