ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 7/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 204/2006
Περίληψη
Έγκριση εφάπαξ εξόφλησης οφειλών δημοτικών
επιχειρήσεων προς Ι.Κ.Α. & Δ.Ο.Υ., σύναψης δανείου
από το Τ.Π. και Δανείων και τροπ/σης προϋ/σμού
Δήμου έτους 2006.
Σήμερα 17 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 13-4-2006 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 26 μέλη.
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Σοφιανίδης
Ορφανίδης

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. Γ. Τροχόπουλος, Ι.
Κουρουζίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 201/2006
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Μ.
Γαβρίδης και αποχώρησε ο κ. Ε. Γουναράς.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 203/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 204/2006
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ε. Γουναράς, Β.
Ρήσσου και αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 211/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 212/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 218/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 12-4-2006 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου οικονομικών Βασιλείου Γιαννουλάκη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν.
3448/15-03-2006 η εξόφληση ή μη οφειλών των αμιγών δημοτικών, κοινοτικών και
διαδημοτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των Δημοτικών Επιχειρήσεων
Υδρευσης και Αποχέτευσης ακόμη και αν αυτές τελούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης,
προς το Ελληνικό Δημόσιο και το ΙΚΑ, οι οποίες έχουν αναληφθεί από τους ΟΤΑ
πρώτου βαθμού που τις έχουν συστήσει, σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παρ.2
του άρθρου 18 του Ν.3320/2005 παρατείνεται από την λήξη της έως την 30.06.2006.
Στις ανωτέρω οφειλές στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και εκείνες που
κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και 23.02.2006 εντάσσονται και όσες εξ αυτών δεν
έχουν βεβαιωθεί ταμειακά.
Οι οφειλές των προηγούμενων εδαφίων είναι δυνατόν να εξοφλούνται από τους
οικείους ΟΤΑ με σύναψη δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατά
τις ρυθμίσεις των παρ. 4, 5α και 6 του άρθρου 19 του Ν.3242/2004.
Η αίτηση δανειοδότησης υποβάλλεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την δημοσίευση
αυτού του νόμου, η δε έγκριση του σχετικού δανείου από το Τ.Π.και Δανείων γίνεται
εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της.
Η Δημοτική Επιχείρηση ‘Γραφείο Τελετών’ του Δήμου μας με την από 30/03/06
αίτησή της μας γνωρίζει ότι το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών της μέχρι
23.02.2006 προς το ΙΚΑ και την Δ.Ο.Υ Βέροιας ανέρχεται στο ποσό των 102.504,36€
και επειδή αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, σε εφαρμογή των παραπάνω
διατάξεων ζητάει από τον Δήμο μας να αναλάβει την εξόφληση των οφειλών αυτών.
Επίσης η Δημοτική Επιχείρηση ‘Τουριστικό Περίπτερο Εληάς και Αναψυκτήρια’
μας γνωστοποίησε ότι οι οφειλές της προς το ΙΚΑ και την Δ.Ο.Υ Βέροιας ανέρχονται
στο ποσό των 35.281,72 € και ζητάει σε εφαρμογή του Ν.3448/06 να εξοφληθούν από
τον Δήμο μας.
Ο Δήμος μας επειδή δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην εν λόγω υποχρέωση με ίδια
έσοδα πρέπει να προβεί στην σύναψη δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων σε εφαρμογή των διατάξεων των παραγρ. 4, 5α και 6 του άρθρου 19 του ν.
3242/2004.
Υστερα από τα παραπάνω και σε εφαρμογή της υπ.αρίθμ.17939/06-04-06
εγκυκλίου του ΥΠΕΣΔΔΑ παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν’αποφασίσει:
α) για την εφάπαξ ή σε δόσεις καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι
30.06.2006 και β) την λήψη ή μη δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων για τον παραπάνω σκοπό.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Με νόμο του 2005, δινόταν η δυνατότητα στους Δήμους να
αναλάβουν τα χρέη των Δημοτικών επιχειρήσεων που είχαν προς το Ι. Κ. Α και προς
τη Δ.Ο.Υ. προκειμένου να βοηθηθούν οι Δημοτικές επιχειρήσεις στην εξόφληση
αυτών των χρεών. Με πρόσφατο νόμο, που ψηφίστηκε τον Γενάρη και δημοσιεύτηκε
το Μάρτη, δίνεται παράταση αυτής της διάταξης του προηγούμενου νόμου, να
εξοφληθούν αυτές οι υποχρεώσεις μέχρι τέλος Ιουνίου. Δυο Δημοτικές μας
επιχειρήσεις, το γραφείο Τελετών, που έχει χρέη περίπου 102.000 ευρώ στο Ι. Κ. Α
και στη Δ. Ο. Υ και η Δημοτική επιχείρηση της Εληάς που έχει 35.000,00 περίπου.
Εισηγούμαι να αναλάβει την εφάπαξ εξόφληση αυτήν ο Δήμος με δάνειο που θα
συνάψει από το Ταμείο Παρακαταθηκών για το ποσό των 137.000,00 ευρώ περίπου.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις.

Ουσουλτζόγλου: Θέλω παρακαλώ να μου πείτε πόσο θα στοιχίσει η πληρωμή
του Ι ΚΑ με το δάνειο που προτείνετε να πάρουμε και πόσο θα στοιχίσει εάν
πληρωθεί απευθείας από το Δήμο χωρίς τη σύναψη Δανείου.
Δελαβερίδης: Τι ποσό οφείλει το Γραφείο Τελετών και τι ποσό η επιχείρηση
της Εληάς;
Δήμαρχος: Συγκεκριμένα το γραφείο Τελετών οφείλει € 102.504,36 και €
35.281,72 η Εληά. Οσο για το επιτόκιο κα Ουσουλτζόγλου, δεν το γνωρίζω. Όταν θα
έρθει ξανά το θέμα για τους όρους του δανείου, γιατί αυτή η απόφαση είναι καταρχήν
ώστε να κάνουμε την αίτηση στο Τ.Π. & Δανείων εν λευκώ, θα ξέρουμε το επιτόκιο
που θα βάλει το Ταμείο Παρακαταθηκών. Θα επιβαρυνθούμε και το επιτόκιο αυτό.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Ουσουλτζόγλου: Ερχόμαστε λοιπόν πάλι στα ίδια και ξαναέρχεται στο
Δημοτικό Συμβούλιο θέμα σύναψης δανείου. Κανείς δεν έχει αντίρρηση και βεβαίως
κι εμείς είμαστε υπέρμαχοι να πληρώνεται το Ι. Κ .Α των εργαζομένων στην ώρα του
και μακάρι τα πράγματα να ήταν εξαιρετικά και να είχατε ταμειακή ευκολία γιατί
προφανώς αυτό που είπατε σε προηγούμενη συνεδρίαση για «άδειο παγκάρι» ισχύει
και σε υπερθετικό βαθμό κι έτσι δεν μπορεί ο Δήμος από ίδια έσοδα να πληρώσει, με
αποτέλεσμα να προσφεύγει, για 137.000 ευρώ, σε δανεισμό. Τα χρήματα πρέπει να
δοθούν και το Ι ΚΑ των εργαζομένων πρέπει να πληρωθεί. Τα χρέη όμως αφορούν
την θητεία σας γιατί εδώ στην κατάσταση βλέπω ότι πρόκειται για χρέη του 2004 και
του 2005 και δεν ξέρω γιατί η επιχείρηση του Γραφείου Τελετών μπαίνει μέσα
διαρκώς επί των ημερών σας, όταν ανοίγουν ιδιώτες όμοιες επιχειρήσεις, που
σημαίνει ότι για να ρισκάρουν να ανοίγουν όμοιες επιχειρήσεις δεν μπαίνουν μέσα
και βγάζουν ένα μεροκάματο τουλάχιστον. Θέλω ευθείες απαντήσεις για τα εξής
ερωτήματα: Γιατί ο Δήμος δεν δίνει απευθείας τα χρήματα; Γιατί πρέπει για 137.000
ευρώ να πάρουμε δάνειο, το οποίο όταν θα μάθουμε και το επιτόκιο, δεν ξέρω πόσο
θα το πληρώσουμε; Υπάρχει τρόπος και τον ξέρετε πάρα πολύ καλά. Μάλλον όμως
δεν υπάρχουν χρήματα ή μάλλον σίγουρα δεν υπάρχουν χρήματα. Δεν μπορείτε όμως
να έρχεστε εδώ στο Συμβούλιο εκβιαστικά, επειδή ξέρετε ότι συμφωνούμε να
πληρωθεί το Ι. Κ. Α των εργαζομένων, και υπερθεματίζουμε και να λέτε καιγόμαστε,
παίρνουμε δάνειο αντί να κάνετε νοικοκυρεμένη διαχείριση για να πληρώσετε αυτά
τα χρήματα. Δεν είναι τεράστιο ποσό για τα οικονομικά μεγέθη του Δήμου. Η
πρότασή μας λοιπόν είναι να πληρωθούν από το Δήμο απευθείας αυτά τα χρήματα
χωρίς σύναψη δανείου. Αν παραδεχτείτε ότι το Ταμείο είναι άδειο θα σας προτείνω
κάτι άλλο.
Δελαβερίδης: Εγώ κε Πρόεδρε θα έλεγα. πάλι δάνειο θα πάρουμε; Καταρχάς
έχουμε δυο επιχειρήσεις, η Εληά που μέχρι τώρα τουλάχιστον μπορούσε και έβγαζε
τα έξοδα να πληρώσει τα ημερομίσθια των εργαζομένων εδώ στο Δήμο αλλά και το
Ι.Κ.Α τους. Σήμερα μαθαίνω ότι η Εληά είναι μέσα 30.000 ευρώ και ρωτώ: Πόσα
παίρνει από τα Αναψυκτήρια του Άλσους και των Σαραντόβρυσων; Από εκεί έχουμε
κάποια έσοδα. Ξέρω όμως ότι δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ και φυσικά θα είναι μέσα
μια επιχείρηση όταν δεν έχει έσοδα και προσπαθούμε μετά να βρούμε τρόπους να
κάνουμε εισροή χρημάτων, να δώσουμε το ΙΚΑ, να πληρώσουμε ενδεχομένως και
τους υπαλλήλους. Άρα για μένα πρόκειται για κακοδιαχείριση και κακοδιαχείριση
είναι γιατί δεν εισπράττουμε αυτά που πρέπει να εισπράξουμε. Και ρωτώ ευθέως:
Πόσα χρήματα έχουμε να πάρουμε από το Άλσος Παπάγου; Πόσα χρήματα έχουμε να
παίρνουμε από τις Σαραντόβρυσες; Πληρώσανε καμιά φορά; Εγώ λέω όχι. Αφού δεν
πληρώσανε, δεν θα είναι μέσα η επιχείρηση; Και ξέρετε μέχρι τώρα πήγαινε μια
χαρά, δεν είχαμε πρόβλημα και τώρα που φύγανε ένα δυο άτομα, δε ξέρω αακριβώς
πόσοι φύγανε, ο κύριος Σταμάτης ξέρω ότι έφυγε, άρα μειωθήκανε τα άτομα, πρέπει
να περισσέψανε τα χρήματα να μην είχαμε πρόβλημα, όμως το πρόβλημα υφίσταται,

κάτι δεν πάει καλά. Θέλω λοιπόν απάντηση. Βεβαίως ούτε και την εγκύκλιο
κατάφερα να διαβάσω τίποτα απολύτως, απλά λίγα πράγματα ξέρω για την Ελιά,
αυτά που σας είπα. Γιατί; Γιατί δεν ήταν στο φάκελο κύριε Πρόεδρε. Όμως ας
έρθουμε για την επιχείρηση του Γραφείου Τελετών που οφείλει περίπου 102.000
ευρώ. Δε σας φαίνετε ότι είναι πάρα πολλά; Εάν δεν μπορούμε να κρατήσουμε μια
επιχείρηση, να την κλείσουμε. Δε ξέρω μας χρωστάει κανείς χρήματα; Δεν τα
παίρνουμε; Μη κουνάτε το κεφάλι σας κύριε Δήμαρχε, γιατί εσείς ήσασταν
Διευθυντής και εσείς είχατε κάνει την εισήγηση για το Γραφείο Τελετών. Το Γραφείο
Τελετών, για μένα, επιτελεί κοινωνική πολιτική βεβαίως, αλλά είναι και μια
επιχείρηση κερδοσκοπική. Εάν δεν είναι κερδοσκοπική τουλάχιστον να είναι 50-50,
τουλάχιστον να μη ξοδεύουμε από τα χρήματα του Δήμου. Εάν δεν μπορεί να σταθεί,
να την κλείσουμε την επιχείρηση. Ξέρετε τι γίνεται με τις υπόλοιπες ιδιωτικές
επιχειρήσεις; Έχουν παντού κράχτες και κυνηγάνε από ζωντανό ακόμα να σε βάλουνε
στο χώμα για να εισπράξουν τα χρήματα. Τόσο πολύ μπροστά βλέπουν αυτοί. Εμείς
αυτό δεν το κάνουμε. Άρα λοιπόν η Πρόεδρος ίσως θα πρέπει να τα δει λιγάκι ώστε
να κάνουμε μια εισήγηση αν είναι να κλείσουμε την επιχείρηση. Δεν μπορεί να
υπάρχουν χρέη 102.000 ευρώ μέσα στα δυο χρόνια. Πιο μπροστά δεν είχαμε αυτό το
πρόβλημα; Περιμένω να μου πείτε και μετά θα τοποθετηθώ.
Δήμαρχος: Πριν δώσω τον λόγο στους δυο Προέδρους να απαντήσουν για τα
οικονομικά στοιχεία, θα πω δυο πράγματα και στον κο Δελαβερίδη και στη κα
Ουσουλτζόγλου. Κα Ουσουλτζόγλου εγώ δεν είπα ποτέ ότι το παγκάρι είναι άδειο.
Είπα ότι το παγκάρι άρχισε να αδειάζει επικίνδυνα Διόρθωσα και κάποιον άλλο
συνάδελφο στη προηγούμενη συνεδρίαση και διορθώνω κι εσάς σήμερα. Έτσι είναι.
Αδειάζει επικίνδυνα το παγκάρι κι ούτε συμφωνίες θα κάνουμε εδώ αν πω έτσι εγώ,
θα πείτε κάτι άλλο εσείς. Στο Δημοτικό Συμβούλιο είμαστε και όχι στη γειτονιά να
κάνουμε κουτσομπολιό ………………..
Ουσουλτζόγλου: Κε Πρόεδρε, παρακαλώ. Εγώ έχω απόλυτη επίγνωση του
χώρου που βρίσκομαι. Δεν είμαι ούτε σε καμία γειτονιά ούτε πουθενά. Είμαι σε
πολυτελέστατη αίθουσα που παρέλαβα από την προηγούμενη δημοτική αρχή.
Δήμαρχος: Κε Δελαβερίδη, μας παραδώσατε δυο δημοτικές επιχειρήσεις
καταχρεωμένες. Όταν το 2000 σας δόθηκε η δυνατότητα να κλείσετε την Δημοτική
επιχείρηση της Εληάς και να εισπράττει ο Δήμος 50 εκατομμύρια, 45 έπαιρνε τότε,
εσείς κάτω από το βάρος της κοινωνικής πίεσης που ασκήθηκε από τους
εργαζομένους της Δημοτικής επιχείρησης, τους αποσπάσατε στο Δήμο και τους
πληρώναμε με τους μισθούς εκείνους και ξέρετε με τι μισθούς. Ας μάθουν λοιπόν οι
συμπολίτες ότι πληρώνονται σερβιτόροι σήμερα με 400.000 με 500.000 δρχ. και
κάνουν δουλειά γραφιά. Αυτές είναι συμφωνίες δικές σας. Εκείνη η προγραμματική
σύμβαση λοιπόν που είχατε κάνει τότε για να τους φέρετε στο Δήμο κι ο Δήμος να
πληρώνει άλλα πενήντα εκατομμύρια από δικά του έσοδα, όχι μόνο δεν έφταναν τα
χρήματα για δώδεκα εργαζόμενους να πληρωθούν από το ενοίκιο, έβαζε κι άλλα
πενήντα ο Δήμος, τριάντα έβαζε τότε κι άλλα τριάντα ο Δήμος, για να πληρώνει τους
δώδεκα εργαζόμενους, για να παίρνει ο Διευθυντής της Ελιάς 600.000 με 700.000
δραχμές και να κάνει το σημειωτή κάτω στο γραφείο κινήσεως. Για να παίρνουν οι
σερβιτόροι το μισθό του σερβιτόρου και να κάνουν τον οδοκαθαριστή, να κάνουν τον
οδηγό, να κάνουν οτιδήποτε. Τρεις μόνο γραφιάδες πήραν από εκεί, τους
μαρκαδόρους, και υποτίθεται κάνουν ότι παραπλήσια δουλειά. Ας τα μάθουν λοιπόν
αυτά οι Βεροιώτες. Σήμερα με τους εννιά εργαζόμενους που μείνανε της Εληάς μας
δίνουνε, παίρνουμε τα πενήντα εκατομμύρια και βάζουμε άλλα πενήντα εκατομμύρια
για να τους εξοφλήσουμε γιατί έχουν μισθούς μεγάλους. Λοιπόν αν είχατε τα κότσια
τότε γιατί δεν είπατε τον κύριο Χασιώτη κάτι που τον έλεγα εγώ να την κλείσουμε
όπως κάναμε στα μάρμαρα, τους αποζημιώσαμε φύγανε στην άλλη επιχείρηση των

μαρμάρων που έφυγε, ανέλαβε ο Δήμος τα χρέη, πλήρωνε όσα πλήρωσε, τριακόσια
πενήντα εκατομμύρια, έδιωξε και τους εργαζόμενους κι έναν μόνο μετέφερε σε άλλη
επιχείρηση, τον Γιώργο Κακαφίκα. Ολοι οι άλλοι πήρανε τις αποζημιώσεις και
φύγανε. Αυτούς τους κρατήσατε, βέβαια θα τους κρατούσατε, και τώρα θέλετε να μας
την βγείτε κι από πάνω, να μας λέτε ότι χρεώσαμε εμείς την Εληά, αλλά δεν την
χρεώσαμε. Σε ποιους νοικιάσατε τις δυο επιχειρήσεις; Πότε τις νοικιάσατε, με πόσα
χρόνια σύμβαση και πόσα νοίκια εισπράξατε; Εμείς είχαμε την τόλμη και πήγαμε στο
δικαστήριο να τους κάνουμε έξωση. Εσείς τι κάνατε; Τίποτα, Λέτε τα παχιά λόγια
αυτά που λέτε και μάλιστα μπροστά στη κάμερα και η κάμερα σας καταγράφει. Πάμε
τώρα και στο κλείσιμο των δημοτικών επιχειρήσεων ο κώδικας αρχές Μαίου
ψηφίζεται, κατατέθηκε και θα έχουμε τη δυνατότητα σαν Δημοτικό Συμβούλιο και
συγχωνεύσεις δημοτικών επιχειρήσεων να κάνουμε ομοειδών και κατάργηση των
επιχειρήσεων να κάνουμε με παράλληλη μεταφορά του προσωπικού στο Δήμο,
νόμιμα, να ποια είναι η πολιτική, ο Παυλόπουλος την κάνει την πολιτική, ο
Παυλόπουλος κάνει το νόμο αυτό και θα δοθεί και επιχειρήσεις ζημιογόνες για το
Δήμο να κλείσουν και εργαζόμενοι να μη χάσουν τη δουλειά. Εσείς κρυβόσασταν
πίσω από προγραμματικές συμβάσεις. Εσείς φορτώνατε το Δήμο με χρέη. Αυτή είναι
η αλήθεια αλλά δεν περνάει έξω και ξέρετε γιατί δεν περνάει. Όμως όσο κι αν θέλετε
και εσείς και αυτοί που δεν τα περνούν, θα περάσει ξανά 15 Οκτωβρίου και θα γίνει
αυτό που πρέπει να γίνει.
Γιαννουλάκης: Κε Δελαβερίδη, πίστευα ότι σαν έμπειρος Δημοτικός
σύμβουλος, δεν θα φτάνατε σε σημείο να κριτικάρετε για ποιο λόγο η Εληά σήμερα
έφτασε σε σημείο να χρωστάει και θα πω ότι στο σπίτι του κρεμασμένου δε μιλάνε
για σκοινί. Όταν μια δημοτική επιχείρηση, από τις πιο υγιείς, φτάσατε σε σημείο να
την κλείσετε, γιατί ήσασταν στην προηγούμενη δημοτική αρχή και οι εργαζόμενοι
αυτοί να έρθουν στο Δήμο, να απασχολούνται στο Δήμο και τα ενοίκια τα οποία
παίρνουμε σήμερα από την Εληά δε φτάνουν όχι μόνο για τους μισθούς αλλά και για
την ασφάλειά τους. Επόμενο είναι να υπάρχει αυτό το άνοιγμα κι αυτό το άνοιγμα
δημιουργήθηκε από τη στιγμή που δεν πέρασε η προγραμματική σύμβαση, την οποία
είχατε και από την οποία επιχορηγείται η Εληά κάθε χρόνο με 90.000 ευρώ και από
τον Ιούλιο, 1η Ιουλίου πέρσι που σταμάτησε η επιχορήγηση, δημιουργήθηκε αυτό το
άνοιγμα. Εμείς και λεφτά πήραμε αλλά όπως είπε και ο Δήμαρχος είχαμε και το
θάρρος να κάνουμε αγωγή έξωσης. Εσείς τι λεφτά είχατε πάρει από τον Ουσουζίδη
που είχε πιο παλαιότερα τις Σαραντόβρυσες; Τι λεφτά πήρατε από τον Σερεμέτα που
την πήρε μετά; Τι λεφτά πήρατε από το Άλσος; Εμείς και λεφτά πήραμε κι αν θέλετε
να σας δώσω στοιχεία στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
Μπατσαρά: Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση του Γραφείου Τελετών, όπως σας
είναι γνωστό από προηγούμενες τοποθετήσεις μας στους απολογισμούς,
ισολογισμούς αλλά και στους προϋπολογισμούς, αναλάβαμε χρέη γύρω στις 100.000
ευρώ και οφειλές προς το Γραφείο Τελετών γύρω στις 25.000 ευρώ. Τις οφειλές
προσπαθούμε ακόμα να τις εισπράξουμε από το 1997. Χρωστούν κηδείες και
μνημόσυνα. Πολλά έχουν παραγραφεί. Εις μάτην και τα τηλεφωνήματά μας και οι
επισκέψεις κατοίκων. Δηλαδή άδικα περιμένουμε, απ’ ότι διαφαίνεται, μάλλον θα
καταφέρουμε να εισπράξουμε ίσως ελάχιστα έως καθόλου. Βρεθήκαμε λοιπόν τότε
στο δίλημμα, όταν παραλάβαμε την επιχείρηση με ένα υπέρογκο χρέος 100.000 ευρώ
και με αυτοκίνητα 40 ετών, τα οποία σας είναι γνωστό ότι σταματούσαν στο δρόμο,
δεν μπορούσαν να κινηθούν, μπορούσε να ακολουθήσει η πομπή από τα καυσαέρια
και από όλα τα σχετικά, είτε να κλείσουμε την επιχείρηση είτε να την
αναδιοργανώσουμε, να την εξυγιάνουμε και να συνεχίσει να προσφέρει το κοινωνικό
της έργο στους συμπολίτες μας. Επικράτησε η δεύτερη σκέψη, να την εξυγιάνουμε
για να συνεχίσει να προσφέρει το κοινωνικό της έργο, το οποίο βέβαια εξακολουθεί

να προσφέρει. Σ’ αυτά τα χρόνια μπορούμε και κάνουμε κηδείες και μνημόσυνα
δωρεάν σε άπορους συμπολίτες μας που αδυνατούν να πληρώσουν, κάνουμε
ρυθμίσεις των οφειλών, μειώνουμε την αρχική τιμή, την οποία αδυνατούν να
πληρώσουν οι συμπολίτες μας, τα οποία φυσικά και δεν μπορεί να κάνει ο ιδιώτης
και δεν τα κάνει, συν του ότι παρεμβαίνει και με τον τρόπο που παρεμβαίνει όπως
είπε και ο κος Δελαβερίδης προηγουμένως, να μην το επαναλάβω και γινόμαστε
κουραστικοί. Και να τι κάναμε αυτά τα χρόνια: Για να μπορέσει να δουλέψει η
επιχείρηση και να συνεχίσει να προσφέρει το κοινωνικό της έργο. Αγοράστηκαν δυο
αυτοκίνητα, μία νεκροφόρα και ένα ημιφορτηγό αφού το προηγούμενο ήταν
παμπάλαιο, αλλά μας τράκαραν κιόλας και αναγκαστήκαμε, αφού δεν μπορούσαμε
να δουλέψουμε, να πάρουμε καινούριο αυτοκίνητο. Αγοράσαμε λοιπόν τα δυο
αυτοκίνητα, πληρώθηκε η αποζημίωση σ’ έναν εργαζόμενο που βγήκε στη σύνταξη,
έγινε μηχανοργάνωση του γραφείου που δεν υπήρχε, ήταν πρωτόγονη πραγματικά η
κατάσταση, τα έχω αναφέρει όλα λεπτομερώς, ευπρεπίστηκε ο περιβάλλων χώρος και
από τις αρχές του 2005 πιστέψαμε ότι πλέον το γραφείο θα είχε αύξηση των τελετών,
αύξηση του τζίρου ας το πούμε έτσι όπως λέγεται στην εμπορική γλώσσα. Δυστυχώς
το 2005 δεν δουλέψαμε και πάλι για τους λόγους που ανέφερε ο κος Δελαβερίδης,
γνωρίζετε όλοι πολύ καλά τη δυνατότητα που έχουν οι ιδιώτες, και απαντώ εδώ και
στην κα Ουσουλτζόγλου, γνωρίζετε πώς καταφέρνουν και επιβιώνουν καινούριες
επιχειρήσεις που γίνονται. Το γνωρίζετε πολύ καλά, δεν θέλω να μιλήσω ούτε
ονομαστικά ούτε να καταγγείλω σε αυτή την αίθουσα γεγονότα. Τα γνωρίζετε όλοι,
πράγματα που εμείς βεβαίως και δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να παρέμβουμε κε
Δελαβερίδη με τον τρόπο που παρεμβαίνει ο ιδιώτης. Γι’ αυτό λοιπόν το 2005 είχαμε
μείωση των τελετών, γύρω στις 60 κηδείες λιγότερες με τα συνακόλουθα μνημόσυνα
και όλα τα σχετικά. Στην αρχή της θητείας μας, κάναμε έρευνα αγοράς και μειώσαμε
το κόστος των προμηθειών μας. Επισκεφτήκαμε βιοτεχνίες και βιομηχανίες για να
βρούμε όσο το δυνατόν φθηνότερα έπιπλα και όλα τα είδη της κηδείας.
Επισκεφτήκαμε όλα τα γραφεία που κάνουν αγγελίες και καταφέραμε να μειώσουμε
στο μισό το κόστος των αγγελιών. Θα μου πείτε ήταν τόσο σημαντικό; Ναι ήταν ένα
ποσό για τα λίγα έσοδα που έχει το Γραφείο Τελετών. Το 2005 όμως δεν καταφέραμε
να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Αυτές είναι όλες και φέτος πάμε καλύτερα και
προβληματιζόμαστε βεβαίως, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος μετά από την ψήφιση του
νέου νόμου, να δούμε τι θα κάνουμε με το Γραφείο Τελετών. Φέτος πάμε καλά σαν
επιχείρηση. Μακάρι ο κόσμος όλος να ήταν καλά να μην υπάρχουν τελετές αλλά από
τη στιγμή που δυστυχώς συμβαίνουν, εμείς προσπαθούμε με τον τρόπο που μπορούμε
να επιβιώσουμε, να προσελκύσουμε κε Δελαβερίδη κι εμείς τους συμπολίτες μας να
δουν ότι προσφέρουμε άριστες υπηρεσίες, δυστυχώς αναγκάζομαι να το πω κι αυτό
και ότι συμπαραστεκόμαστε και είμαστε κοντά στον κάθε πολίτη που του συμβαίνει
το ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε άνθρωπο είτε οικονομικά, στηρίζοντάς τον,
είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Τα χρέη λοιπόν αυτά ήταν για την τελευταία
χρονιά που δυστυχώς δεν πήγαμε καλά οικονομικά αλλά κάναμε ό,τι σας
προανέφερα, ένα πολύ σημαντικό έργο που μπορείτε να ‘ρθείτε να το δείτε κατ’
ιδίαν, να δείτε και τα βιβλία μας κι ό,τι θέλετε στο Γραφείο Τελετών. Εάν δεν είχαμε
παραλάβει το χρέος που παραλάβαμε, σήμερα δεν θα χρειαζόταν να ζητήσουμε από
τον Δήμο να καλύψει τις υποχρεώσεις μας.
Πρόεδρος: Η κα Μπατσαρά λέγοντας «πάμε καλά» εννοεί ότι πάμε καλά
οικονομικά στις εισπράξεις όχι στις αυξήσεις των κηδειών.
Ουσουλτζόγλου: Κανονικά θα έπρεπε να λέμε ευτυχώς που δεν πάμε καλά
οικονομικά. Είναι γνωστό γιατί στήθηκε το Γραφείο Τελετών, είναι γνωστό το γιατί
λειτουργεί, είναι γνωστός ο κοινωνικός ρόλος που πρέπει να συνεχίζει να παίζει και
βέβαια αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος του. Δεν είναι το θέμα μας όμως αυτό σήμερα.

Εδώ μιλάμε για δάνειο είτε το παίρνουμε για εκεί είτε το παίρνουμε για αλλού,
μιλάμε για έντοκο δάνειο. Λοιπόν, αθροίστε τις οφειλές στο Ι.Κ.Α, εγγράψτε τις για
να τελειώνουμε, γιατί η πρότασή μας είναι σαφής και αυτήν θα ψηφίσουμε. Αθροίστε
τις οφειλές στο Ι.Κ.Α, εγγράψτε στον κωδικό 682 το ποσό της οφειλής και πληρώστε
το, εφάπαξ ή με δόσεις, όπως προβλέπει η σχετική ρύθμιση και βεβαίως, δε θα σας το
υποδείξω εγώ, κάνοντας τροποποίηση του προϋπολογισμού. Δεν είναι λοιπόν
υποχρεωτικό να πάρουμε δάνειο, από τη στιγμή που δεν έχει αδειάσει απολύτως το
παγκάρι, όπως είπε ο κος Δήμαρχος προηγουμένως και δέχομαι αυτήν την απάντηση.
Αν λοιπόν υπάρχουν χρήματα, ας μη πάρουμε τα δάνειο, καλύτερα να τα δώσουμε τα
χρήματα από το ταμείο του Δήμου παρά να πληρώνουμε τόκους. Αυτή είναι η
πρότασή μας, είναι καθαρή και ξάστερη και για να πω και κάτι τελευταίο, εάν δεν
έχετε χρήματα, διότι δεν το παραδέχεστε, προκειμένου να πληρωθούν οι οφειλές στο
Ι.Κ.Α., θα σας αβαντάρουμε και ξέρετε τι εννοώ, στο θέμα της ψηφοφορίας εάν δεν
έχετε την απόλυτη απαρτία. Προέχει να πληρωθούν οι οφειλές στο Ι.Κ.Α. Το ζήτημα
όμως είναι άλλο. Από την τσέπη του Δήμου τα χρήματα.
Δελαβερίδης: Εσείς λέτε ότι το 2005 δημιουργήθηκε αυτό το άνοιγμα και ο
κος Δήμαρχος, από την πλευρά του, λέει «εσείς από το 2000 και πιο μπροστά». Άρα
λοιπόν και από την εισήγηση που έριξα μια ματιά προηγουμένως γιατί δεν την είχα,
φαίνεται ότι τα χρέη είναι από το 2004 και το 2005. Αυτό σημαίνει ότι πιο μπροστά
δεν χρωστούσε τουλάχιστον η επιχείρηση, εκτός εάν τα αποκρύπτετε και δεν τα λέτε
εδώ, για να μπορέσει να γίνει η ρύθμιση. Έτσι λοιπόν το 2004 και το 2005
δημιουργήθηκαν αυτά τα χρέη και μπορούσατε να πείτε για τα αυτοκίνητα, ότι
μειώθηκε η πελατεία και χίλια δυο. Όμως ο κύριος Δήμαρχος είπε άλλα. Είπε ότι η
προηγούμενη Δημοτική αρχή χρωστούσε. Εγώ τουλάχιστον κύριε Δήμαρχε ξέρω ότι
υπήρχε μια προβληματική επιχείρηση, το Γραφείο Τελετών, όμως από εδώ από εκεί
τα φέρναμε βόλτα και στο τέλος ήμασταν καθαροί. Δεν χρωστούσαμε εννοώ. Σε ό,τι
αφορά την Εληά, εμείς έχουμε νοικιάσει τα αναψυκτήρια σε δύο ενοικιαστές. Το
θέμα είναι ότι εσείς αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι τα νοικιάζετε, εκτός αν δεν τα
νοικιάζετε οπότε ενημερώστε μας. Εσείς κάνετε αυτό που θέλετε χωρίς τουλάχιστον
να μας ενημερώνετε. Ενημερώστε μας ότι «ξέρετε εκεί υπάρχει μια προγραμματική
σύμβαση». Αυτά λέει ο Δήμαρχος. Από την άλλη πλευρά, λέτε ότι εμείς τα έχουμε
νοικιάσει και δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ. Αν δεν πήραμε να τα βάλουμε κάτω, φέρτε
το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο να πάρουμε απόφαση να τους
διώξουμε, να βάλουμε έναν επιχειρηματία σωστό ώστε να μας πληρώνει. Δηλαδή
εμείς τα βγάζαμε πέρα ως προηγούμενη δημοτική αρχή με τους δώδεκα εργαζόμενους
και τώρα που είναι εννιά εργαζόμενοι δεν τα βγάζουμε πέρα. Στο κάτω-κάτω, αυτοί
που δουλεύανε στην επιχείρηση της Εληάς και τώρα ήρθανε αποσπασμένοι στο
Δήμο, νομίζω ότι όλοι προσφέρουν εργασία και αν δεν είχαμε αυτούς προφανώς θα
παίρναμε άλλους και θα λέγατε ότι αυτοί οι άλλοι εκπληρούν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες και θα τους μονιμοποιούσαμε. Εδώ τουλάχιστον έχουμε την επιχείρηση.
Είναι στην επιχείρηση. Μπορούσε η επιχείρηση να δώσει τα έξοδα όλα στον Δήμο,
τα έδινε μέχρι τώρα, και προκύπτουν από το 2004 με 2005. Που σημαίνει ότι δεν
μπορέσαμε να εισπράξουμε. Μέχρι τώρα βγαίναμε και τώρα δεν μπορούμε να
βγούμε. Εγώ νομίζω κε Πρόεδρε, κυρίες και κύριες συνάδελφοι ότι δεν θα πρέπει να
προχωρήσουμε σε δανεισμό γιατί ο Δήμος πλέον δεν αντέχει, γιατί δεν είναι μόνο η
επιχείρηση της Εληάς και του Γραφείου Τελετών. Σε ένα προηγούμενο θέμα είπα ότι
και η ΔΕΥΑΒ δεν πλήρωσε το ΙΚΑ. Κατάφερε να πληρώσει τους μισθούς κι αν
θέλετε ας με διαψεύσετε.
Δήμαρχος: Κε Δελαβερίδη, έχετε την υπομονή να με ακούσετε και να
καταλάβετε τι θα πω; Νοικιάσατε την Εληά το 2000. Παίρνατε 45 εκατομμύρια.
Φέρατε 12 εργαζόμενους στο Δήμο που στοίχιζαν ογδόντα εκατομμύρια. Αριθμητική

ξέρετε. Παίρνατε 45 εκατομμύρια ενοίκιο, φέρατε 12 εργαζόμενους στο Δήμο και
μας κόστιζαν 80 εκατομμύρια. Τα άλλα 30 με 35 εκατομμύρια τα έβαζε ο Δήμος με
την προγραμματική σύμβαση που είχατε ψηφίσει. Η Επίτροπος από πέρσι δεν
επιτρέπει να δώσουμε χρήματα στην Ελιά. Κόπηκαν αυτά. Πάνε οι σαθρές
προγραμματικές συμβάσεις που είχατε φτιάξει, και σας τα είχα πει τότε ότι δεν
περνάνε αυτές, αλλά παγιδεύσατε και την επόμενη δημοτική αρχή, δεν μπορούσαμε
να κάνουμε τίποτα. Ούτε τους εργαζόμενους να διώξουμε, ούτε τις προγραμματικές
συμβάσεις που δεν ήταν νόμιμες και αποδείχτηκαν να τις καταργήσουμε και πήγαμε
όπως πήγαμε. Τώρα με τον προληπτικό έλεγχο, μας τα έκοψε η Επίτροπος και καλά
έκανε για να γίνει εξυγίανση στο Δήμο και θα γίνει τώρα και με τον κώδικα που
ψηφίστηκε. Τα χρέη ήταν δικά σας, εσείς τα δημιουργήσατε κι όχι μόνο τα
δημιουργήσατε, νοικιάσατε και τα άλλα δυο ακίνητα, για τα οποία δεν εισπράττατε το
ενοίκιο και κάνατε και «την παλαβή». Εμείς ήδη τους έχουμε κάνει έξωση, πήραν
απόφαση τα διοικητικά συμβούλια και προχωρήσαμε στην έξωση αυτών που δεν
πλήρωναν. Έχουν αποφασίσει τα διοικητικά συμβούλια. Τα χρέη λοιπόν αυτών των
δυο επιχειρήσεων, θέλει το Δημοτικό Συμβούλιο να τα αναλάβει; Ναι ή όχι; Μια που
δίνει τη δυνατότητα ο νόμος αλλιώς δεν μπορούμε να επιχορηγήσουμε Δημοτικές
επιχειρήσεις. Είναι γνωστό, έτσι λέγατε εσείς με τον παλιό κώδικα που είχατε
φτιάξει, με τις τροποποιήσεις. Εσείς φτιάχνατε ζημιογόνες δημοτικές επιχειρήσεις για
να προσλαμβάνετε προσωπικό, να τακτοποιείτε ημέτερους και τίποτε άλλο και τις
αφήνατε στο έλεος. Το Γραφείο Τελετών πήγαινε καλά. Πού είναι αποσπασμένοι οι
δύο υπάλληλοι προκειμένου να διευκολυνθεί το Γραφείο Τελετών; Ο κος Ανδρεάδης
που είναι; Είναι στο Δήμο. Από πού πληρώνεται; Ο Αλέκος; Πού τον είχατε; Αυτά
γιατί δεν τα λέτε; Εν πάσει περιπτώσει και για την Εληά και για το Γραφείο Τελετών,
έχουμε τη δυνατότητα τώρα να πληρώσουμε τα χρέη και θα τα πληρώσουμε με
δάνειο που θα συνάψουμε από το Ταμείο Παρακαταθηκών. Τα χρέη δεν είναι δικά
μας, άσχετα αν δημιουργήθηκαν πέρσι. Ξεχρεώναμε τα δικά σας και για την Εληά
πληρώνουμε ακόμα και θα πληρώνουμε για πολλά χρόνια, εκτός εάν όταν ψηφιστεί ο
κώδικας. Τότε θα σας πω με ποια ευκολία τρεις μήνες πριν τις Δημοτικές εκλογές θα
πείτε να καταργηθεί η Εληά, να καταργηθεί το Γραφείο Τελετών, για να δούμε πού
θα πάνε και ξέρετε οι εργαζόμενοι και ξέρετε ποιοι εργαζόμενοι είναι εκεί. Δεν είναι
δικοί μας.
Ακριβόπουλος: Δεν υπάρχουν δικοί μας, είναι εργαζόμενοι του Δήμου.
Ουσουλτζόγλου: Κε Πρόεδρε τι ήταν αυτό; Πείτε του να ανακαλέσει.
Πρόεδρος: Προσέβαλε κανέναν; Γιατί να ανακαλέσει;
Ουσουλτζόγλου: Τι λέτε κε Πρόεδρε, προσωπικά είναι τα ζητήματα;
Δήμαρχος: Γιατί να ανακαλέσω; Για τους τριακόσιους που έχουν εδώ μέσα;
Γαβρίδης: Ο Δήμαρχος φακελώνει τους εργαζόμενους, τους οποίους θα
έπρεπε να σέβεται.
Πρόεδρος: Κε Δήμαρχε, προσωπικά σας ζητάω τη χάρη να με αφήσετε να
ολοκληρώσω για να απαντήσω και στον κ. Γαβρίδη. Δεν υπάρχει κανένα προσωπικό
θέμα, δεν υπάρχει καμία προσωπική ύβρις σε κανένα δημοτικό σύμβουλο, κατά
συνέπεια δεν υπάρχει προσωπικό θέμα. Το τι είπε, γράφτηκε, από εκεί και πέρα ο
καθένας θα κριθεί. Είναι πολιτική τοποθέτηση. Να μάθετε να δέχεστε και τη θετική
και την αρνητική κριτική. Δεν θα επιβάλετε εσείς σε κανέναν πολιτική συμπεριφορά.
Ουσουλτζόγλου: Κε Πρόεδρε, θα είμαι λακωνική. Η πρότασή μου έχει
καταγραφεί. Είναι όχι στο δάνειο, να πληρωθεί το ΙΚΑ πάραυτα, με χρήματα του
Δήμου και όχι να δανειστούμε και να πληρώνουμε και τόκους. Λέω ναι λοιπόν να
πληρωθεί το ΙΚΑ αλλά όχι με δάνειο. Λυπάμαι που συμμετέχω σ’ ένα Δημοτικό
Συμβούλιο, στο οποίο, και δεν ξέρω αν σε όλη την Ελλάδα έχει συμβεί αυτό,
Δήμαρχος σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, αναφερόμενος στους

εργαζόμενους του Δήμου, να λέει οι τριακόσιοι είναι δικοί σας, οι δυο είναι δικοί μου
και οι πέντε είναι του αλλουνού. Λυπάμαι που επιμένει και δεν ανακαλεί. Την
τελευταία στιγμή καλώ τον κύριο Δήμαρχο ψύχραιμα να ανακαλέσει αυτό που είπε
γιατί έχει ακόμη λίγους μήνες θητείας και δεν είναι σωστό μέσα στο Δήμο και μέσα
στις δημοτικές υπηρεσίες να πλανάται αυτή η δήλωση του Δημάρχου. Παρακαλώ
πάρα πολύ να την ανακαλέσει.
Δελαβερίδης: Είπε ο κος Δήμαρχος ότι και τις δυο επιχειρήσεις, και στο
Άλσος και το άλλο, τους έχουμε διώξει. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να μας
ενημερώνετε. Δεν έπρεπε να ξέρουμε εμείς τι κατάσταση επικρατεί στην κάθε
Δημοτική επιχείρηση; Σε ό,τι αφορά το σχόλιο που κάνατε για τους εργαζόμενους
του Δήμου, σας πληροφορώ ότι αυτά που κάναμε εμείς κε Δήμαρχε στα είκοσι
χρόνια, εσείς τα κάνατε μέσα στα τρία χρόνια που είστε στη διοίκηση του Δήμου.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση της κας Ουσουλτζόγλου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 7 σύμβουλοι:
Χ. Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδου, Μ. Γαβρίδης, Δ. Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης, Γ.
Μιχαηλίδης, Σ. Μηλιόπουλος, Α. Τσιάρας.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 17 σύμβουλοι:
Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Καλαϊτζίδης, Ν. Κεχαγιόγλου,
Ε. Δημούλα, Ε. Γουναράς, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου – Καραχατζή, Θ.
Σιδηρόπουλος, Γ. Τροχόπουλος, Χ. Τζήκα – Μπατσαρά, Μ. Σακαλής, Χ.
Φουρνιάδης, Χ. Ντόβας, Σ. Κρομμύδας, Β. Ρήσσου.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, όπως
υποστηρίχθηκε και από τον κ. Δήμαρχο;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 17 σύμβουλοι:
Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Καλαϊτζίδης, Ν. Κεχαγιόγλου,
Ε. Δημούλα, Ε. Γουναράς, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου – Καραχατζή, Θ.
Σιδηρόπουλος, Γ. Τροχόπουλος, Χ. Τζήκα – Μπατσαρά, Μ. Σακαλής, Χ.
Φουρνιάδης, Χ. Ντόβας, Σ. Κρομμύδας, Β. Ρήσσου.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 7 σύμβουλοι:
Χ. Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδου, Μ. Γαβρίδης, Δ. Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης, Γ.
Μιχαηλίδης, Σ. Μηλιόπουλος, Α. Τσιάρας.
Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 12-4-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου οικονομικών Β.
Γιαννουλάκη.
2.- Ότι το σύνολο των οφειλών των παραπάνω δημ. επιχειρήσεων ανέρχεται στο
συνολικό ποσό των € 137. 786,08 {€ 102.504,36 Γραφείου Τελετών (€ 73.495,60
προς Ι.Κ.Α. + € 29.008,76 προς Ελληνικό Δημόσιο) + € 35.281,72 δημ. επιχείρηση
«Τουριστικό Περίπτερο Εληάς και Αναψυκτήρια» (€25.268,10 προς Ι.Κ.Α. + €
10.013,62 προς Ελληνικό Δημόσιο), το οποίο απορρέει από υποχρεώσεις που
αναλήφθηκαν πριν την 23/2/2006 και εξακολουθούν να οφείλονται, σύμφωνα με τις
αριθ. 34/30-3-06 και 14/13-4-06 εκθέσεις των παραπάνω δημ. επιχειρήσεων,
αντίστοιχα.
3.- Ότι οι εν λόγω δημ. επιχειρήσεις αδυνατούν να καλύψουν τις παραπάνω
υποχρεώσεις τους με ίδια έσοδα.
4.- Ότι σκόπιμο είναι να εξοφληθούν εφάπαξ οι εν λόγω οφειλές των παραπάνω
δημοτικών επιχειρήσεων με τη σύναψη δανείου από το Τ. Π. & Δανείων.
5.- Την ανάγκη τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2006 για τη
δημιουργία νέας πίστωσης στο σκέλος των εσόδων & εξόδων.
6.- Τις προτάσεις του Δημάρχου και των δημ. συμβούλων, όπως αυτές αναπτύχθηκαν
στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

8.- Τις διατάξεις των άρθρων 106 και 237 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα)
του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.), του άρθρου 19 του Ν. 3242/2004, του άρθρου 18 του Ν.
3320/2005, του άρθρου 29 του Ν. 3448/2006 και των αριθ. 45382/2004 και
17939/2006 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. καθώς και αυτές του άρθρου 8 του από
17/5-15/6/59 Β.Δ. «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και
κοινοτήτων».
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει την εφάπαξ εξόφληση των οφειλών των δημοτικών επιχειρήσεων
«Γραφείο Τελετών Δήμου Βέροιας» και «Τουριστικό Περίπτερο Εληάς και
Αναψυκτήρια» προς το Ι.Κ.Α. και το Ελληνικό Δημόσιο, συνολικού ποσού €
137.786,08 (€ 102.504,36 Γραφείου Τελετών + € 35.281,72 Τουριστικού Περιπτέρου
Εληάς & Αναψυκτήρια).
Β) Εγκρίνει τη λήψη δανείου συνολικού ποσού € 137.786,08 από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων για να διατεθεί για την εφάπαξ εξόφληση οφειλών
προς το Ι.Κ.Α. και το Ελληνικό Δημόσιο των παραπάνω δημοτικών επιχειρήσεων και
βεβαιώνει ότι όλες οι ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές, που περιλαμβάνονται στην
παρακάτω κατάσταση, απορρέουν από υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν πριν την 23-22006 και εξακολουθούν να οφείλονται:

α/α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕΧΡΙ 23/2/2006
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΔΗΜ.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Ι.Κ.Α.
ΟΦΕΙΛΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟ
ανά
επιχείρηση

1.

Γραφείο Τελετών Δήμου
Βέροιας

29.008,76

73.495,60

102.504,36

2.

Τουριστικό Περίπτερο
Εληάς και Αναψυκτήρια

10.013,62

25.268,10

35.281,72

39.022,38

98.763,70

137.786,08

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΩΝ

Γ) Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2006, ως εξής:
1.- Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με Κ.Α. 3111.001 και τίτλο
«Δάνειο Τ.Π.Δ. για κάλυψη χρεών Δημοτικών Επιχειρήσεων, Ν.3448/06» με ποσό €
137.786,08.
2.- Στο σκέλος των εξόδων δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με Κ.Α. 00/6822.001
και τίτλο «Κάλυψη οφειλών Δημοτικών Επιχειρήσεων Ν. 3448/06».
Δ) Ψηφίζει τη σχετική πίστωση.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 204 / 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 Σ.
Ι.
Ν.
Ε.
Ε.
Μ.
Θ.
Γ.
Χ.
Μ.
Χ.
Χ.
Σ.
Β.

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

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 26-4-2006
Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

Χ.
Ι.
Μ.
Δ.
Α.
Γ.
Σ.
Α.
Α.

Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Μηλιόπουλος
Παπαστεργίου
Τσιάρας

