ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 17/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 423/2009
Περίληψη
Εξουσιοδότηση Δημάρχου για διερεύνηση της δυνατότητας
χρηματοδότησης του Δήμου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων
Σήμερα 13 Ιουλίου του έτους 2009 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 9-7-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Γ. Ορφανίδης

Aπόντες
Χ. Γεωργιάδης
Σ. Παναγιωτίδης
Μ. Σακαλής
Ι. Καλαϊτζίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Γ. Ορφανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση του 22ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης, Ε. Σοφιανίδης, Ι. Καπετανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 423/2009 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Ε. Σοφιανίδης, Β. Γιαννουλάκης, Γ. Ορφανίδης, Ι.
Καπετανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 424/2009 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Α. Δελαβερίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 426/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Α. Δελαβερίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 427/2009 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Γ. Κάκαρης, Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 428/2009 απόφασης προήλθε ο κ.
Γ. Κάκαρης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 443/2009 απόφασης αποχώρησε ο
κ. Γ. Κάκαρης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 446/2009 απόφασης αποχώρησε ο
κ. Π. Παυλίδης.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 447/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Π. Παυλίδης.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 448/2009 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 9-7-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Ο Δήμος μας, όπως όλοι γνωρίζουμε, διανύει μια περίοδο οικονομικής κρίσης
τα τελευταία χρόνια, η οποία, στα πλαίσια και της διεθνούς οικονομικής κρίσης,
επιδεινώνεται. Παράλληλα, οι ευκαιρίες που προσφέρονται από κοινοτικές
χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-13 είναι μεγάλες και εφόσον
αξιοποιηθούν σωστά, θα συμβάλλουν σε σημαντικό ποσοστό στην αντιμετώπιση των
προβλημάτων μας και στην άμβλυνση της κρίσης. Βασική προϋπόθεση είναι, στα
πλαίσια ενός αναπτυξιακού προγράμματος, η ωρίμανση των έργων με την εκπόνηση
των απαιτούμενων μελετών και την εξασφάλιση όλων των αδειοδοτήσεων. Στην
προσπάθεια που καταβάλλουμε να αξιοποιήσουμε και να ανταποκριθούμε στις
τρέχουσες προκλήσεις, σημαντικό εμπόδιο αποτελεί η έλλειψη οικονομικών πόρων
που θα επέτρεπαν να προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την
ωρίμανση έργων.
Στο πλαίσιο αυτό, και προκειμένου να εξασφαλισθούν τα απαιτούμενα έσοδα,
συγκεντρώσαμε πληροφορίες για το ενδεχόμενο χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕπ) υποστηρίζει επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού άνω των 25.000.000€.
Χορηγεί χρηματοδοτήσεις για επενδυτικά σχέδια σε πολυάριθμους τομείς, υπό την
προϋπόθεση ότι είναι οικονομικώς βιώσιμα και αποδεκτά από περιβαλλοντική
άποψη. Η χρηματοδότησή της καλύπτει κατά κανόνα μέχρι το 50% του κόστους των
πάγιων επενδύσεων του σχεδίου. Το υπόλοιπο πρέπει να καλύπτεται από άλλες πηγές,
συμπεριλαμβανομένων και των Διαρθρωτικών Ταμείων. Οι χρηματοδοτήσεις έχουν
περίοδο αποπληρωμής 25 έτη περίπου, με περίοδο χάριτος 6 χρόνια, μετά την παροχή
του δανείου. Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται και δαπάνες για
απαλλοτριώσεις και εκπόνηση μελετών, ως μέρος των δαπανών των έργων.
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι χρηματοδοτήσεις αφορούν σχέδια με καθαρά
επενδυτικό χαρακτήρα. Ανάμεσα στα σχέδια αυτά, καθώς οι αστικές επενδύσεις
αποτελούν προτεραιότητα για τα κράτη μέλη της ΕΕ εδώ και πολλά χρόνια, η
σύνοδος κορυφής του Άμστερνταμ, το 1997, ενέκρινε τη θέσπιση του Ειδικού
Προγράμματος Δράσης του Άμστερνταμ (1998), με το οποίο για πρώτη φορά
ανατέθηκε ρητά στην ΕΤΕπ εντολή δραστηριοποίησης στον χώρο της αστικής
ανάπτυξης. Αφότου θεσπίστηκε το πρόγραμμα αυτό, η χρηματοδοτική
δραστηριότητα της ΕΤΕπ στους τομείς του περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης
αυξήθηκε σημαντικά.
Ανάμεσα στους τομείς αυτούς περιλαμβάνονται:
 Έργα αστικής ανάπλασης - Τα σχέδια αυτά συνδέονται εξ ορισμού με μία
γεωγραφική περιοχή και συνήθως καλύπτουν πολλαπλούς τομείς,
ενθαρρύνοντας τις μεικτές χρήσεις γης, με στόχο την καλύτερη δυνατή
αξιοποίηση του αστικού χώρου, την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, την
τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία πιο βιώσιμων αστικών
κοινοτήτων.
 Έργα βιώσιμης αστικής στέγασης – Πρόκειται για έργα στον αστικό τομέα,
υπό την προϋπόθεση ότι εντάσσονται σε σαφώς καθορισμένα μεγάλα
προγράμματα ανάπλασης ή αναζωογόνησης αστικών περιοχών και
περιλαμβάνουν κοινωνική (χαμηλά εισοδήματα) ή περιβαλλοντική διάσταση
(εξοικονόμηση ενέργειας).
 Έργα για βιώσιμες αστικές μεταφορές – Πρόκειται για έργα στον τομέα των
αστικών μεταφορών, των οποίων η βιωσιμότητα είναι αποδεδειγμένη, δηλαδή

υποδομές που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αστικού
περιβάλλοντος ενθαρρύνοντας την χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς,
εις βάρος του ιδιωτικού αυτοκινήτου, και επιτρέποντας έτσι την
αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας. Τέτοια έργα μπορούν να είναι έργα
οδοποιίας που επιτρέπουν την περιφερειακή κίνηση των αυτοκινήτων, χώροι
στάθμευσης, κλπ.
 Σύνθετα προγράμματα αστικών έργων, με το σκεπτικό ότι η υλοποίηση
αλληλοενισχυόμενων αστικών έργων σε μία πόλη μπορεί να προαγάγει την
αειφόρο ανάπτυξη αποτελεσματικότερα από όσο τα επιμέρους τμήματα των
έργων, αν ληφθούν μεμονωμένα. Τέτοια προγράμματα μπορούν να
περιλαμβάνουν συστήματα δημόσιων μεταφορών, περιβαλλοντικές
επενδύσεις, δημόσιες υποδομές, την αποκατάσταση και διατήρηση της
καλλιτεχνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, κλπ.
Η Τράπεζα διενεργεί για κάθε επενδυτικό σχέδιο τη δική της αξιολόγηση και
μπορεί, μέσα από τη διαδικασία αυτή και σε συμφωνία με τους δικαιούχους, να
συμβάλει στη βελτίωση του σχεδιασμού και της χρηματοδοτικής δομής του έργου. Η
τελική απόφαση χρηματοδότησης δεν στηρίζεται σε ποσοστώσεις κατά χώρα ή
τομέα, αλλά στην εγγενή ποιότητά των επενδυτικών σχεδίων.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι μέσα στην πενταετία 2000-2004, η ΕΤΕπ χορήγησε
περίπου 23 δισ. ευρώ για έργα που συμβάλλουν άμεσα στη βελτίωση του
περιβάλλοντος και της ποιότητας της ζωής στις ευρωπαϊκές πόλεις: σχεδόν 3 δισ.
ευρώ για έργα κοινωνικής στέγασης, 10 εκατ. ευρώ για έργα ανάπτυξης, ανάπλασης,
εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης αστικών περιοχών, κτηρίων και υποδομών, και 10
εκατ. ευρώ για τις δημόσιες αστικές μεταφορές.
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
εξουσιοδοτήσει τη Δήμαρχο, προκειμένου να διερευνήσει τους όρους και τις
προϋποθέσεις να χρηματοδοτηθεί ο Δήμος από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
για ένα σύνθετο Πρόγραμμα Αστικών Έργων που θα περιλαμβάνει έργα για βιώσιμες
αστικές μεταφορές, αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, περιορισμό
των περιβαλλοντικών κινδύνων, αρχιτεκτονική κληρονομιά, φυσικό περιβάλλον και
εξοικονόμηση ενέργειας. Τα έργα αυτά, σε συνδυασμό με κοινοτικές
χρηματοδοτήσεις, θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό των
αστικών υποδομών και στην προβολή των πλεονεκτημάτων της περιοχής, με
αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την τουριστική ανάπτυξη. Θα
συμβάλλουν ακόμα σημαντικά στην αντιμετώπιση της ανεργίας και της οικονομικής
κρίσης και κατά την πορεία των έργων και μετά την ολοκλήρωσή τους με την τόνωση
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και στον
Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα. Τέλος, ορισμένα από αυτά θα αποφέρουν
σημαντικά έσοδα στο Δήμο, με τα οποία, σε συνδυασμό με τους ευνοϊκούς όρους
χρηματοδότησης και τη μακρά περίοδο αποπληρωμής, θα αντιμετωπισθεί η
δημοσιονομική επιβάρυνση.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Το θέμα αυτό θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, και σ’ αυτό
αναφερόμουν κατά καιρούς και νομίζω ότι το περίμενε το συμβούλιο να έρθει κάποια
στιγμή. Το 2007 στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ της Κυλλήνης προτάθηκε, το επόμενο
έτος αποφασίστηκε ομόφωνα στο συνέδριο του 2008 στη Θεσσαλονίκη
αποφασίστηκε από την ΚΕΔΚΕ, να διαπραγματευθεί η ΚΕΔΚΕ με την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα και ενόψει της προετοιμασίας των Δήμων για το ΕΣΠΑ, να διαπραγματευθεί
επενδυτικές χρηματοδοτήσεις για όλους τους Δήμους. Στην πορεία η ΚΕΔΚΕ φάνηκε
να αδράνησε ή να μην το προχώρησε αυτό, για λόγους που δεν τους γνωρίζω ή όπως
άκουσα για λόγους προβλημάτων με το Υπουργείο Οικονομικών στα διαδικαστικά.

Αντίστοιχα και με γοργούς ρυθμούς προχώρησαν οι Δήμοι της Αθήνας και της
Κοζάνης. Στη συνέχεια προχώρησαν και οι Δήμοι του Ηρακλείου και Κομοτηνής. Αν
θέλετε την άποψή μου είναι η δυναμική απάντηση των Δήμων και ίσως η μόνη
δυναμική σήμερα απάντηση των Δήμων στην οικονομική κρίση αλλά και η μόνη
απάντηση στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, και πρέπει να είμαστε απολύτως
έτοιμοι για να τις αντιμετωπίσουμε. Αντί να γκρινιάζουμε για την ανεργία, αντί να
κουνάμε το κεφάλι θλιμμένα για τις ελάχιστες οικοδομικές άδειες που εκδίδουμε, αντί
να δεχόμαστε τις στρατιές πλέον των ανέργων καλών μαστόρων που ποτέ δεν είχανε
χτυπήσει την πόρτα του δήμου στο παρελθόν, γιατί δεν τους άφηναν οι εργολάβοι,
αντί να σκαρφιζόμαστε διάφορους τρόπους για να πληθήνουμε τα μέσα όπως έκανε ο
Ιησούς με τα ψάρια, πρέπει να αποφασίσουμε να αντιμετωπίσουμε δυναμικά την
κρίση. Πρέπει να έχουμε έτοιμες μελέτες για το πολύ απαιτητικό πλέον ΕΣΠΑ,
πρέπει να πέσει χρήμα στην πόλη άμεσα, πρέπει να ανοίξουν δουλειές, πρέπει να
γίνουν επενδύσεις που θα φέρουν χρήμα και δουλειές, να αντιμετωπισθεί με
σημαντικά έργα το πρώτο πρόβλημα που σύμφωνα και με δημοσκοπήσεις που
γινόταν στο παρελθόν, που αντιμετωπίζει η πόλη και είναι το κυκλοφοριακό, πρέπει
να αντιμετωπίσουμε το θέμα των διατηρητέων μας τα οποία καταρρέουν, και πρέπει
επιτέλους να υπάρχει και μία ολοκληρωμένη τουριστική παρέμβαση. Οι υποδομές
που θα αξιοποιήσουν τη δημοτική περιουσία, η πρόοδος στην ενεργειακή αξιοποίηση
και την εξοικονόμηση ενέργειας και βέβαια για να γίνω σαφής και να μην ακούσω
πάλι πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια, μιλάω μόνο για
χρηματοδότηση επενδύσεων, με τον ιδιαίτερο τρόπο της επιλέξιμης δαπάνης. Γίνεται
δηλ. μία στενή συνεργασία, εμείς από τη μεριά μας έχουμε τα επιχειρησιακά μας
προγράμματα, η Ευρωπαϊκή τράπεζα που εδρεύει στο Λουξεμβούργο από την άλλη
μεριά χρηματοδοτεί πολύ συγκεκριμένες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, δεν
χρηματοδοτεί δηλ. παροχή υπηρεσιών, δεν χρηματοδοτεί κάλυψη χρεών, δεν
χρηματοδοτεί άλλα πράγματα εκτός από συγκεκριμένα αναπτυξιακά έργα, π.χ. για
χώρους στάθμευσης, αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού, έργα τα οποία θα ενισχύσουν
υποβαθμισμένες αστικές περιοχές, έργα που θα συντελέσουν στην προστασία του
περιβάλλοντος, που θα προστατεύσουν την αρχιτεκτονική και πολιτιστική μας
κληρονομιά, την εξοικονόμηση ενέργειας κλπ., θα σας μιλήσει ιδιαίτερα η κα
Θεολογίδου. Εισηγούμαι λοιπόν, και νομίζω ότι διαβάσατε με προσοχή το
εισηγητικό, να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. τη Δήμαρχο που σε συνεργασία με συνεργάτες
θα προχωρήσει στην διερεύνηση του ζητήματος. Να δεχθούμε εδώ την
αντιπροσωπεία από το Λουξεμβούργο, που επί τόπου θα δούνε τα θέματα και να
ετοιμαστούμε για να φέρουμε στο συμβούλιο τους αναλυτικότερους όρους. Τα
χρήματα αρχίζεις να τα επιστρέφεις μόλις τα έργα αρχίζουν να σου αποδίδουν και
τουλάχιστον όχι πριν από 6 χρόνια. Είναι κατά την άποψή μας μία εξαιρετική και μία
μοναδική ευκαιρία να βγούμε δυναμικά απέναντι στην κρίση, να μην περιμένουμε
την κοινωνική και οικονομική κατάρρευση με σταυρωμένα χέρια, και αρκεί να σας
πω ότι μέχρι τα μέσα του Μαρτίου είχαμε 16 οικοδομικές άδειες, ενώ την αντίστοιχη
περσινή περίοδο είχαμε περίπου 120. Αυτά τα νούμερα δείχνουν από μόνα τους κάτι,
και αυτό το κάτι πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα, να σταθούμε όρθιοι και όχι
μεμψίμοιροι και να πάρουμε γενναίες αποφάσεις.
Θεολογίδου: Το ζητούμενο από αυτή τη χρηματοδότηση είναι να βοηθήσει
ώστε να ωριμάσουν μελέτες, οι οποίες θα ενταχθούν στις χρηματοδοτήσεις από
Κοινοτικά προγράμματα και ιδιαίτερα από το ΕΣΠΑ. Δηλαδή να χρηματοδοτήσει
εκπόνηση μελετών. Οι Κοινοτικές χρηματοδοτήσεις δεν επαρκούν για συγκεκριμένα
προγράμματα. Το ζητούμενο από αυτή την πρώτη συγκέντρωση πληροφοριών που
κάναμε, είναι ποιοι τομείς είναι επιλέξιμοι, γιατί η Ευρωπαϊκή τράπεζα δεν
χρηματοδοτεί οτιδήποτε, έχει συγκεκριμένους τομείς τους οποίους χρηματοδοτεί, και

ποιο είναι το περίγραμμα για την αποπληρωμή, με ποιους όρους δηλαδή θα
αποπληρώσει την χρηματοδότηση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τα
επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται θα πρέπει να είναι συνολικού
προϋπολογισμού άνω των 25.000.000,00 €, από τα οποία συνήθως καλύπτει το 50%
του κόστους, και αφορά πολυάριθμους τομείς, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί είναι
οικονομικά βιώσιμοι και αποδεκτοί από περιβαλλοντική άποψη. Το περιβάλλον είναι
από τις προτεραιότητες που μπαίνουνε σε όλες αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Το
υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί από διάφορους Ευρωπαϊκούς πόρους μέχρι από
άλλες πηγές που μπορεί κανείς να βρει από χορηγίες κλπ. Οι χρηματοδοτήσεις έχουν
περίοδο αποπληρωμής 25 έτη, και περίοδο χάριτος 6 χρόνια, αλλά αυτά είναι στοιχεία
υπό διαπραγμάτευση, δηλ. είναι ενδεικτικά αυτά τα νούμερα, όπως επίσης και τα
επιτόκια για τα οποία θα πρέπει όλα κανείς να τα διαπραγματευθεί στην πορεία. Στις
επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται και οι απαλλοτριώσεις και εκπόνηση μελετών,
ως μέρος των δαπανών των έργων. Δεν μπορεί κανείς να πληρώσει μόνο μελέτες
,αλλά θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει και τη χρηματοδότηση για την εκτέλεση των
εργασιών. Οι τομείς που χρηματοδοτούνται είναι πολυάριθμοι, αυτός που μας
ενδιαφέρει και είναι από αυτούς που τα τελευταία χρόνια πριμοδοτούνται, είναι το
αστικό περιβάλλον με στόχο την αστική ανάπτυξη και τη βελτίωση ποιότητας ζωής.
Σ’ αυτό τον τομέα εντάσσονται έργα αστικής ανάπλασης, έργα βιώσιμης αστικής
στέγασης με έμφαση στην κοινωνική κατοικία, χαμηλά εισοδήματα, έργα για
βιώσιμες αστικές μεταφορές με στόχο τον περιορισμό του ιδιωτικού αυτοκινήτου στο
κέντρο των πόλεων και την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, όπως έργα για την
περιφερειακή κίνηση αυτοκινήτων για χώρους στάθμευσης στην περίμετρο των
πόλεων κλπ. και σύνθετα προγράμματα αστικών έργων με το σκεπτικό η υλοποίηση
αλληλοενισχυόμενων αστικών έργων σε μία πόλη μπορεί να προάγει την αειφόρο
ανάπτυξη αποτελεσματικότερα απ’ όσο τα επιμέρους τμήματα των έργων, αν
ληφθούν μεμονωμένα. Τέτοια προγράμματα μπορούν να περιλαμβάνουν συστήματα
δημόσιων μεταφορών, περιβαλλοντικές επενδύσεις, δημόσιες κληρονομιές,
αποκατάσταση και διατήρηση καλλιτεχνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς κλπ.
Συντάσσεται προς το σκοπό αυτό μία μελέτη, η οποία θα πρέπει να έχει έργα
συγκεκριμένα να προτείνει σ’ αυτό το πλαίσιο, με συγκεκριμένους προϋπολογισμούς,
χρονοδιαγράμματα, διαδικασίες κλπ., η οποία συζητείται με την Ευρωπαϊκή τράπεζα
και τελικά αξιολογείται και αποφασίζεται να δοθεί χρηματοδότηση ή όχι με μοναδικό
κριτήριο την ποιότητα των επενδυτικών σχεδίων. Δεν στηρίζεται σε ποσοστώσεις
κατά χώρα. Εμείς προτείνουμε να γίνει μία διερεύνηση ως προς το τέταρτο σκέλος,
δηλ. το σύνθετο πρόγραμμα αστικών έργων που θα περιλαμβάνει έργα για βιώσιμες
αστικές μεταφορές όπως διανοίξεις δρόμων στην περίμετρο της πόλης, κατασκευή
υπόγειων σταθμών στάθμευσης που είναι έργα που μπορούν να αποφέρουν έσοδα
στο Δήμο, ώστε να μπορέσει στη συνέχεια να αποπληρώσει την χρηματοδοτήσει.
Αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών που αφορά κυρίως αναπλάσεις
στο δημόσιο χώρο, περιορισμό των περιβαλλοντικών κινδύνων και κυρίως η
αντιπλημμυρική προστασία από πλημμύρες από τον Τριπόταμο, που έχει υποφέρει
πολλές φορές στο παρελθόν η πόλη, αρχιτεκτονική κληρονομιά, φυσικό περιβάλλον
με το περιαστικό πράσινο, όπως και εξοικονόμηση ενέργειας για δημοτικό φωτισμό
και δημοτικά κτίρια. Τα έργα αυτά στόχος είναι να συμβάλλουν στην αναβάθμιση
καις τον εκσυγχρονισμό των αστικών οικοδομών και παράλληλα στην προβολή των
πλεονεκτημάτων της περιοχής με αποτέλεσμα την βελτίωση της ποιότητας ζωής και
την τουριστική ανάπτυξη. Θα συμβάλλουν ακόμη σημαντικά στην αντιμετώπιση της
ανεργίας και της οικονομικής κρίσης και κατά την πορεία των έργων και μετά την
ολοκλήρωσή τους με την τόνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη δημιουργία
θέσεων εργασία και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Τέλος ορισμένα από αυτά

που θα αποφέρουν έσοδα στο Δήμο σε σύνδεσμο με τους ευνοϊκούς όρους που θα
επιδιωχθούν χρηματοδότηση και τη μακρά περίοδο αποπληρωμής, θα βοηθήσουν να
αντιμετωπισθεί η δημοσιονομική επιβάρυνση.
Σκουμπόπουλος: 1)Κα Δήμαρχε, ποιος σας απαγόρευσε αυτά 2,5 χρόνια να
κάνετε αυτή τη διερεύνηση; Έχετε το δικαίωμα να διερευνήσετε όχι μόνο από την
τράπεζα επενδύσεων, αλλά και από τις τράπεζες της Νέα Υόρκης να πάρετε δάνειο,
γιατί δεν το κάνατε και έρχεστε τώρα; 2)Ποια είναι η δανειοληπτική ικανότητα του
Δήμου; 3)Πόσα δάνεια μέχρι τώρα έχει ο Δήμος; 4)τι τοκοχρεολύσια πληρώνει και
πόσο αντέχει για να πάρουμε ένα δάνειο ύψους 25.000.000,00€; 5)Ποια έργα
συγκεκριμένα θέλετε να μας προτείνεται να εντάξουμε σ’ αυτό το δάνειο;
Γιαννουλάκης: 1)Ποιο είναι το επιτόκιο αυτού του δανείου; 2)θα χρειαστεί να
μπει υποθήκη για να παρθεί αυτό το δάνειο, και τι υποθήκη θα μπεί; Καλύφθηκα στα
υπόλοιπα από τον κ. Σκουμπόπουλο.
Χατζηαθανασίου: Αν υποθέσουμε ότι έχουμε ένα επενδυτικό πρόγραμμα που
έχει επιλεγεί και έχει εγκριθεί, το 50% το καλύπτει η ευρωπαϊκή τράπεζα και το άλλο
5ο% ρωτάω πρέπει να είναι εξασφαλισμένο εκ των προτέρων το σχέδιο για να
εγκριθεί το άλλο 50%;
Δήμαρχος: Ανέφερα στην αρχή ότι από το 2007 ήταν ένα θέμα συζήτησης
στην ΚΕΔΚΕ αυτό. Να αναλάβει η ΚΕΔΚΕ για όλους τους Δήμους να συναφθεί
δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων μόνο για επενδύσεις. Στη συνέχεια
ομόφωνα ψηφίστηκε αυτό στο συνέδριο της Θεσ/νίκης, δεν προχώρησε τίποτε άλλο
αλλά είδαμε ότι προχώρησε ο Δήμος της Αθήνας στη σύναψη € 200.000.000,00, ο
Δήμος της Κοζάνης 25.000.000,00 και το Ηράκλειο και έχει προχωρήσει αρκετά και
η Κομοτηνή. Γι’ αυτό κε Σκουμπόπουλε τίποτε δεν μας εμπόδιζε, μας εμπόδιζε η
αναμονή των εξελίξεων, βλέπαμε τι πρόκειται να γίνει μ’ αυτό το θέμα. Επίσης
νομίζω ότι δεν έγινε αντιληπτό κάτι που έχει σχέση και με την ερώτησή σας για το
ποια είναι η δανειοληπτική δυνατότητα του Δήμου. Μιλάμε για επενδύσεις που όταν
αποφέρουν κέρδος πληρώνεις τη δόση. Δηλαδή να υποθέσουμε ότι κάνεις ένα
υπόγειο πάρκινγκ, τα έσοδα αυτού του πάρκινγκ αρκούν για να καλύψουν τα ετήσια
έξοδα, την ετήσια δόση. Μιλάμε για ένα πάρκινγκ. Είναι επενδύσεις που αποφέρουν
και κέρδος. Εάν π.χ. έχουμε ένα δημοτικό οικόπεδο το οποίο χρειάζεται να
χρησιμοποιηθεί από κάποιους για να γίνει ένα υπαίθριο πάρκινγκ, εκεί αντί ο Δήμος
να δώσει ένα κομμάτι γης για να γίνει ένα υπαίθριο πάρκινγκ, μπορεί να φτιάξει ένα
υπόγειο πάρκινγκ αλλά και ένα έξυπνο κτίριο από πάνω, όπου θα μπορεί να έχει
διάφορες χρήσεις και διάφορες δράσεις, και βεβαίως και πάρκινγκ. Σας φέρνω αυτά
τα παραδείγματα που μπορεί να μην ισχύσουν, όμως θέλω να σας βάλω στην
διαδικασία αυτής της πρότασης και πώς μπορεί να υλοποιηθεί στο μέλλον. Βεβαίως
και αφού είστε τόσο σίγουροι ότι θα κερδίσετε τις εκλογές θα είναι ένα καταπληκτικό
όπλο στα χέρια σας για την επόμενη τετραετία.
Θεολογίδου: Θέλω να διευκρινίσω ότι το δάνειο δεν είναι ύψους
25.000.000,00 το ελάχιστο, είναι το 50%. 25.000.000,00€ είναι το συνολικό
επενδυτικό σχέδιο, ως ελάχιστο κόστος. Μέχρι πενήντα δίνουν, όχι παραπάνω. Άρα
μιλάμε για 12.500.000,00€ και όχι 25.000.000,00€. Για τους τόκους που είπατε, σας
είπα ότι ο χρόνος αποπληρωμής, η περίοδος χάριτος κλπ. είναι ζητήματα που θα
συζητηθούν με την τράπεζα, πάνω σε ένα συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο και εκεί
πάνω είναι θέματα προς διαπραγμάτευση. Ως προς τα έργα που θα μπούνε μέσα σ’
αυτό το επενδυτικό σχέδιο, εμείς οφείλουμε να καταθέσουμε ένα τέτοιο σχέδιο με
αυτόν τον προϋπολογισμό ή μεγαλύτερο, όπου θα περιλαμβάνονται τα έργα, το
περιεχόμενό τους, ο προϋπολογισμός τους, χρονοδιάγραμμα και επίσης από πού θα
βρεθεί το υπόλοιπο 50%, ίσως και παραπάνω. Γνωρίζοντας λίγο-πολύ ποια είναι τα
έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, ποιες είναι οι επερχόμενες

χρηματοδοτήσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορούμε να ξέρουμε και να εκτιμήσουμε
μπορούμε να έχουμε. Αυτό είναι το ζητούμενο, ακριβώς να τα ωριμάσουμε με τις
χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή τράπεζα, ώστε να μπορέσουμε να
διεκδικήσουμε χρήματα από το ΕΣΠΑ.
Γιαννουλάκης: Υποθήκες χρειάζονται;
Θεολογίδου:Αυτά είναι ζητήματα που θα πρέπει να συζητήσουν οι
οικονομικές υπηρεσίες.
Αναστασία Λαζαρίδου (Εκπρόσωπος Συλλόγου Επιστημόνων Μηχανικών Ν.
Ημαθίας): Εγώ ΘΑ συμφωνούσα με αυτό το δάνειο όταν θα ήταν ξεκαθαρισμένες,
συγκεκριμένες προτάσεις. Στο φυλλάδιο που μας μοιράσατε λέτε για συγκεκριμένους
τομείς. Αυτό σ’ εμένα δεν λέει κάτι. Οι συγκεκριμένοι τομείς είναι γενικότητες
δηλαδή θα έπρεπε να είναι πιο συγκεκριμένο το σχέδιο για ποιους τομείς
ενδιαφέρεται ο Δήμος, για να δούμε αν τελικά αξίζει για το Δήμο να παρθεί αυτό το
δάνειο ή όχι. Η πρόταση να είναι πιο συγκεκριμένη κι όχι απλά έτσι όπως είναι στο
φυλλάδιο γραμμένο ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι τομεί, οι οποίοι μπορούν να
χρημαδοτηθούν. Αυτό εμένα δεν μου λέει κάτι.
Γρηγόριος Κοτσίδης (Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Ημαθίας):
1)Πώς βλέπετε τη συνεργασία των ιδιωτικών φορέων με το δημόσιο; 2)Ποιος θα
κρίνει ποιο έργο εγκρίνεται ή όχι; Εγώ εκφράζω προσωπικές απόψεις. Ορμώμενος
από το προηγούμενο θέμα που σκόπιμα δεν πήρα το λόγο γιατί ένοιωθα να πλανάται
μία υποκριτική ατμόσφαιρα, αναφέρατε συνέχεια του συλλόγους και τους φορείς, οι
οποίοι εδώ και χρόνια όταν βγαίνετε στην εξουσία σας παρακαλάνε να τους ρωτάτε
και πάντα τους ρωτάτε εκβιαστικά μεταγενέστερα για το κάθε έργο, όπως το
τελευταίο που συζητούσαμε. Σε αυτό θέμα ρωτάω συγκεκριμένα: πού βλέπετε να
βοηθάται ο ιδιωτικός τομέας; Μπορώ να φέρω εδώ έναν επενδυτή που συμπληρώνει
το 50% που ενδεχομένως ο Δήμος δεν το έχει; Το έχετε σκεφτεί αυτό;
Ιωάννης Τραχανίδης (Εκπρόσωπος Εργατικού Κέντρου Βέροιας): Εμείς, ως
Εργατικό Κέντρο, θέλουμε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ανάπτυξη και
απασχόληση. Θέλουμε δουλειά. Τώρα πώς ακριβώς θα γίνει αυτό, θα έχουμε την
ευκαιρία να τα πούμε. Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχουν θέσεις εργασίας.
Πρόεδρος: Επειδή όλοι μας θέλουμε να προχωρήσει αυτή η πόλη, απλά σας
λέω ότι το θέμα μας είναι «έγκριση ή μη διερεύνησης δυνατότητας». Τώρα
καθόμαστε όλοι και εκ των υστέρων και βγάζουμε συγκεκριμένα πράγματα
Σκουμπόπουλος: Χωρίς να απαγορεύει κανένας νόμος την κα Δήμαρχο να
εξετάσει την δυνατότητα πηγών χρηματοδότησης του Δήμου, εν μέσω του θέρους και
στην τελευταία συνεδρίαση αυτής της περιόδου του Δ.Σ., γιατί ξέρει ότι από το
Σεπτέμβριο αρχίζει η προεκλογική περιόδους και κάτι πρέπει να πει στους
συμπολίτες, θυμήθηκε να μας φέρει ένα θέμα για τη διερεύνηση της δυνατότητας
χρηματοδότησης από την τράπεζα επενδύσεων. Και στη σχετική μου ερώτηση δεν
πήρα απάντηση αλλά μου είπε στην Κυλλήνη τι κάνανε οι Δήμαρχοι της ΚΕΔΚΕ,
μου είπε τι κάνανε στη Θεσσαλονίκη, μου είπε ποιοι Δήμοι τόλμησαν να σηκώσουν
το ανάστημα και να πάνε να προσκυνήσουν την τράπεζα επενδύσεων για να πάρουν
ένα τόσο μεγάλο δάνειο, και επειδή η 4ετία τελειώνει δυστυχώς για σας και ευτυχώς
για τη Βέροια, αν ήμουνα στη θέση σας θα έφερνα θέμα στο Δ.Σ. για έγκριση
μετάβασης των συμβούλων στη Νέα Υόρκη μαζί με τους συνεργάτες σας και
οπωσδήποτε μαζί με τον αντιδήμαρχο ανάπτυξης που τα κατέχει αυτά τα θέματα, για
να πάνε να διερευνήσουν τη δυνατότητα δανειοδότησης του Δήμου, τους όρους και
τις προϋποθέσεις και θα ερχόμουνα στο Δ.Σ. μετά και θα έλεγα «κοι συνάδελφοι
ψηφίσαμε το 4ετές επιχειρησιακό μας πρόγραμμα, έχουμε εκεί εγκρίνει ομόφωνα ή
κατά πλειοψηφεία τόσα έργα, ύψους τόσων εκατομμυρίων, η τράπεζα επενδύσεων
χρηματοδοτεί προγράμματα 25.000.000,00 έως 50.000.000,00, εμείς θέλουμε να

κάνουμε οπωσδήποτε για την πόλη μας έργα, σωστά τα ανέλυσε ως δημοσιογράφος
στην έκθεση ιδεών, και τη γραπτή και την προφορική η κα Δήμαρχος, πολύ
κατατοπιστική η κα Θεολογίδου, και θα σας έλεγα τότε ελάτε εδώ να δούμε το
μέλλον της πόλης, δυνατότητα εμείς οικονομική δεν έχουμε, δανειοληπτική
ικανότητα δεν έχουμε, ο Δήμος και η Τ.Α. πήγε κατά διαόλου. Ευτυχώς που η
σημερινή κυβέρνηση σας έδωσε το Μάιο 1.000.000,00€ και πήρατε βαθιά οικονομική
ανάσα. Έτσι κοι συνάδελφοι θα σας έλεγα επιτόκιο τόσο, 4ετές επιχειρησιακό
πρόγραμμα, ετήσιο τόσο. Αυτές οι δράσεις, αυτά τα έργα, χρηματοδοτούνται όπως τα
ανέλυσε η κα Θεολογίδου. Έχουμε δανειοληπτική ικανότητα; Έχουμε, γιατί έχουμε
τόση ακίνητη περιουσία, γιατί έχουμε τόσα χρήματα στο ταμείο μας, που δεν έχουμε
γιατί είναι απλήρωτοι όλοι οι Βεροιώτες παρά την ανάσα που σας έδωσε ο κ.
Παυλόπουλος. Έτσι έρχονται τα θέματα στο Δ.Σ. Τώρα αναλύσεις, εκθέσεις ιδεών,
οράματα ανύπαρκτα και ποιος θα κερδίσει τις επόμενες δημοτικές εκλογές κοντός
ψαλμός κλπ. Δυόμιση χρόνια., κρίμα γι’ αυτή την πόλη, μια ανίκανη δημοτική αρχή
την πήγε 50 χρόνια πίσω. Καλό ταξίδι, να πάτε στο Λουξεμβούργο και μακάρι να
φέρετε το δάνειο αυτό, γιατί εγώ θα το υλοποιήσω μετά
Ακριβόπουλος: Και αυτό το θέμα ατυχώς το εισάγεται στο Δ.Σ. Θέλει
εξουσιοδότηση η Δήμαρχος για να διερευνήσει αυτό το πράγμα. Η Δήμαρχος είναι
ένα από τα τρία όργανα του Δήμου. Από πού απαγορεύεται η Δήμαρχος με τους
συνεργάτες της να διερευνήσει αυτή τη δυνατότητα ώστε να θέλει να την εγκρίνουμε
εμείς αυτή τη δυνατότητα; Θα το βάζατε το θέμα «ενημέρωση επί της διερεύνησης»,
να ανταλλάσαμε απόψεις, όπως είπε ο κ. Σκουμπόπουλος, ο οποίος πολύ σωστά τα
είπε. Από πού προβλέπει ο Δημοτικός Κώδικας ότι πρέπει να μαζευτούνε εδώ τόσοι
άνθρωποι να αποφασίσουν να εγκρίνουν τη δυνατότητα διερεύνησης; Πού
απαγορεύεται; Δείτε τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα να δείτε ότι δεν υπάρχει
πουθενά κανένα άρθρο που να εγκρίνεται η δυνατότητα διερεύνησης και έρευνας.
Ατυχώς εισήχθη το θέμα έτσι και νομίζω ότι στην πορεία θα το καταλάβετε. Όσον
αφορά την ουσία του θέματος, είναι μία γενική πρόταση στην οποία δεν μπορούμε σε
αυτή τη φάση να τοποθετηθούμε. Αν κάποια στιγμή η διερεύνηση ολοκληρωθεί και
έρθει πρόταση και λέει αυτό το έργο για να επενδύσουμε είναι τόσων εκατομμυρίων,
εμείς έχουμε από το ΕΣΠΑ τόσα χρήματα, από την τσέπη μας τόσα, και τόσα από την
τράπεζα και τόσο το επιτόκιο και η δανειοληπτική μας ικανότητα είναι αυτή και
συμφέρει για το Δήμο, σαφώς κανένας δεν θα σταθεί εμπόδιο για να υπάρξει κίνηση,
δραστηριότητα και δράση. Η εισήγηση η σημερινή είναι ατυχής. Να εκφράσουμε
δηλαδή τη θετική μας άποψη; Για ό,τι καλό θα έρθει για το Δήμο δεν υπάρχει νομίζω
κανένας που θα πει ότι δεν είναι υπέρ. Προεκλογικά, το 2006, λέγατε ότι η δημοτική
αρχή του κ. Σκουμπόπουλου δεν έκανε έργα, δεν έφερε χρήματα αλλά εδώ και
δυόμιση χρόνια δεν είδαμε να φέρατε από κάπου χρήματα στην πόλη. Λέγατε ότι θα
φέρετε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα βρείτε τα προγράμματα και θα τα
τρέξετε με τους κατάλληλους ανθρώπους. Πέραν τούτου ουδέν και σήμερα έρχεστε
εδώ με μία γλαφυρή έκθεση ιδεών. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να ψηφίσω αυτό το
θέμα, θα δηλώσω παρόν διότι προσβάλλει την νοημοσύνη μου.
Πρόεδρος: Διατελέσατε κε Ακριβόπουλε και πρόεδρος του Δ.Σ. αλλά έχω την
αίσθηση ότι δημιουργείτε κάποια εντύπωση έτσι όπως θέτετε το ζήτημα, διότι και σε
πολλά θέματα κάναμε καταρχήν συζήτηση και αν αυτή η διερεύνηση προϋποθέτει
κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να ταξιδέψουν, πού θα στηριχθεί αυτή η
ιστορία;
Δήμαρχος: Δεν τίθεται θέμα γιατί δεν πρόκειται να πάει κανείς στο
Λουξεμβούργο. Θα έρθουν από εκεί εδώ.
Πρόεδρος: Έχουμε επανειλημμένως συζητήσει για καταρχήν αποφάσεις
κάποιοιων θεμάτων. Επομένως έχει το νόημα της έγκρισης ή μη δυνατότητας

διερεύνησης το να προχωρήσουμε αυτά τα πράγματα. Και φαντάζομαι ότι και
κανένας δεν έχει καμία αντίρρηση.
Δήμαρχος: Εμείς δεν κοκορευόμαστε ότι φέραμε λεφτά, ούτε ότι το επόμενο
θέμα είναι 135.000,00 από την Ευρωπαϊκή Ενωση ούτε ότι στο προηγούμενο
συμβούλιο ήταν άλλες τριακόσιες χιλιάδες κλπ., για κείνο όμως που
υπερηφανευόμαστε πραγματικά και σ’ αυτή την αίθουσα και σ’ αυτή την πόλη είναι
τα 3.000.000,00 των δωρεών.
Παυλίδης: Το θέμα, έτσι όπως εισάγεται, μιλάει για τη διερεύνηση μιας
δυνατότητας. Αυτό το δάνειο δεν είναι κάτι πολύ μικρό γι’ αυτή την πόλη, είναι κάτι
που πρέπει να απασχολήσει σοβαρά κάποιους ανθρώπους, γιατί έτσι πρέπει να
αντιμετωπισθεί ένα τόσο μεγάλο χρηματικό ποσό. Προφανώς πρέπει να γίνουν και
κάποιες ενέργειες πάνω στην μελέτη σκοπιμότητας που θα ακολουθήσει αυτό το
δάνειο .Μέσα σ’ αυτή την οικονομική κρίση που υπάρχει και θεωρώντας δεδομένο
ότι στο το ΚΠΣ δεν υπάρχουν υποδομές, αλλά μόνο υπηρεσίες, αντιλαμβάνεται
κανείς ότι αυτή η πόλη κρέμεται μόνο από τη βούληση της Περιφέρειας. Αν
περισσέψουν κονδύλια από αυτά που δεν παίρνει η Νομαρχία Θεσσαλονίκης και
αφήνουμε κάποια υπόλοιπα να τα μοιράσουνε στους υπόλοιπους νομούς. Και από τις
εισροές του κράτους, οι οποίες όπως γνωρίζονται βρίσκονται σε μία κρίση
ανεπανάληπτη. Η σημερινή κυβέρνηση έχει κάνει κάτι φοβερό, προσωπικά έχω μείνει
άναυδος αφού δανείστηκε επί δύο χρόνια και καλούμαστε να τους χειροκροτήσουμε.
Εγώ αυτό το τραγελαφικό πρώτη φορά το βλέπω. Θεωρώντας ότι πρέπει να γίνει μία
σοβαρή δουλειά για ένα τέτοιο δάνειο, και θεωρώντας ότι 6 χρόνια ή το επιτόκιο ή
ποια έργα θα προκριθούν ως πρώτα ώστε να μπορέσουν να αποδίδουν μετά τα 6
χρόνια για να υπάρχει μία απόσβεση, είναι ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά τα οποία
αξίζουν μιας πολύ μεγάλης προσπάθειας.
Χατζηαθανασίου: Είναι σεβαστή η δημοκρατική σας ευαισθησία κα Δήμαρχε,
να ζητάτε την εξουσιοδότηση για να διερευνήσετε αλλά γιατί εκχωρείτε αυτό το
δικαίωμα και υπονομεύετε την ίδια τη θέση σας; Εξ ορισμού έχετε το δικαίωμα, αυτό
είναι το δικαίωμά σας, αυτή είναι και η υποχρέωσή σας, να διερευνήσετε και να
έρθετε εδώ να μας πείτε. Δεν χρειαζόταν καν να το θέσετε στο Δ.Σ. Ποιος έχει το
δικαίωμα να σας αρνηθεί αυτή την διερεύνηση, μέσα από αυτή την αίθουσα ή από
τους συμπολίτες μας ή από τους φορείς ακόμα; Πιστεύω ότι διαδικαστικά κε πρόεδρε
έπρεπε να το σταματήσετε και να πείτε έχουμε την έγκριση. Πιστεύω ότι έγινε
δουλειά πάνω σ’ αυτό το θέμα και είναι προς τιμήν της Δημάρχου και της κας
Θεολογίου, αλλά από εκεί και πέρα προχωρήστε και φέρτε την πρόταση. Είναι κανείς
που μπορεί να αρνηθεί μία τέτοια διερεύνηση; Είναι δικαίωμά σας και υποχρέωσή
σας ταυτόχρονα.
Δελαβερίδης: Καλέσατε κε πρόεδρε το σύλλογο των μηχανικών, το σύλλογο
των αρχιτεκτόνων, σε αυτό το θέμα που δεν έχει καμία σχέση. Και τι να σας πούνε
δηλαδή; Αν θα διερευνήσετε ή όχι; Καλέστε τότε και έναν δημότη και ρωτήστε τον.
Και στο προηγούμενο θέμα που έπρεπε να τους καλέσετε και πήρα το λόγο γιατί
νόμιζα ότι για κείνο το θέμα ήρθα , και όταν άκουσα ότι ήρθαμε γι’ αυτό το θέμα
εξεπλάγην. Να ρωτήσουμε το σύλλογο των μηχανικών και αρχιτεκτόνων τι
προβλήματα έχει ο Δήμος, αν δηλ. θα πάρουμε χρήματα και πού θα τα
τοποθετήσουμε; Είναι πολύ φτωχό το θέμα όπως εισήχθη. Δηλαδή θα εγκρίνουμε
εμείς να διερευνήσετε; Υποχρέωσή σας είναι κα Δήμαρχε. Στις απαλλοτριώσεις
έχουμε το πρόβλημα. Μπορεί να μην φέρουν κέρδος, όπως τα γκαράζ κλπ. αλλά στις
απαλλοτριώσεις έχουμε κέρδος. Έγινε μία μελέτη όπου υπάρχει πράσινο κλπ.
διάφορες δράσεις, και βέβαια αν δεν μπορούμε να αποζημιώσουμε, θα κάνουμε
οικοδομικά τετράγωνα, θα χτίζονται και η μελέτη που έγινε θα πάει στον αέρα.
Τέτοιες δράσεις υπάρχουν πάρα πολλές, διανοίξεις δρόμων. Στη Βέροια δεν μπορεί

να μελετήσει κανείς το κυκλοφοριακό γιατί δεν υπάρχουν διανοιγμένοι δρόμοι .Να
λοιπόν ένας άλλος τομέας να διανοίξουμε δρόμους. Εσείς έχετε την δυνατότητα κα
Δήμαρχε χωρίς να πάρουμε απόφαση. Πολύ καλά σας είπαν. Κάντε τη διερεύνηση
μόνη σας και ελάτε φέρτε συγκεκριμένα θέματα και να τα ψηφίσουμε.
Πρόεδρος: Εάν κοι συνάδελφοι δεν θέλατε να συμμετάσχετε στην κουβέντα,
ας το λέγατε από την αρχή. Να λέγατε ότι συμφωνούμε στην διερεύνηση και δεν
πρέπει να εισαχθεί.
Δελαβερίδης: Δεν μπορείτε εσείς κε πρόεδρε να κριτικάρετε τις τοποθετήσεις
μας, εάν θέλετε να τοποθετηθείτε έχετε την δυνατότητα, ελάτε εδώ και πέστε την
άποψή σας. Δεν θα κριτικάρετε εσείς ως πρόεδρος τις τοποθετήσεις των συναδέλφων.
Πρόεδρος: Δεν κριτικάρω τίποτε κε Δελαβερίδη, απλά λέω ότι διαπιστώνουμε
ότι όλοι συμφωνούμε οπότε ας τελειώναμε από την αρχή το θέμα.
Δήμαρχος: Εδώ πολλές φορές συζητάμε κατά το δοκούν, κάποιες φορές
ζητάμε πλήρη ενημέρωση και κάποιες άλλες λέμε γιατί έρχεστε να μας ενημερώσετε.
Εγώ δεν είναι διατεθειμένη να εκχωρήσω σε κανέναν δικαιώματα που έχω, ελπίζω
όμως ότι έγινε αντιληπτό ότι πρόκειται για το σημαντικότερο ζήτημα, αυτό που θα
αλλάξει την πόλη. Βάση του επιχειρησιακού που έχουμε ήδη, δεν θα επινοήσουμε
κάποια καινούργια πράγματα .Απαλλοτριώσεις, διανοίξεις, τα είπαμε κε Δελαβερίδη,
αυτά προβλέπονται. Δεν φέραμε λεπτομέρειες εδώ, αυτά πρέπει να συνταχθούνε και
τα αντίστοιχα τεχνικά δελτία. Η πρόταση είναι στο επιχειρησιακό μας, δεν είναι κάτι
που δεν το συζητήσαμε εδώ και δεν το αποφασίσαμε. Εδώ και 6 μήνες έχει ξεκινήσει
μία συζήτηση, φτάνουμε όμως σε ένα σημείο όπου θα έρθουν άνθρωποι από το
Λουξεμβούργο στη Βέροια. Δεν πρέπει εγώ να έχω μία πρώτη άποψη του
συμβουλίου; Δεν πρέπει να έχω μία πρώτη θέση του συμβουλίου για το αν μας
ενδιαφέρει να το ψάξουμε αυτό το θέμα; Είτε μου πείτε ναι είτε όχι, εγώ νοιώθω την
ανάγκη ότι πρέπει να την έχω και χαίρομαι πάρα πολύ που άκουσα ότι συμφωνείτε
και με την διερεύνηση αλλά και με τη σύναψη εφόσον συμφέρουν οι όροι και εφόσον
μας καλύπτουν. Οι φορείς πρέπει να συμμετέχουν σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. και
δεν θα πρέπει να τους καλούμε ιδιαίτερα. Όταν όμως έρχεται για πρώτη φορά ένα
θέμα τόσο μεγάλο, το οποίο αφορά υποδομές της πόλης, το οποίο αφορά σημαντικές
παρεμβάσεις μέσα σ’ αυτήν την πόλη, θα πρέπει να είναι έτοιμη. Ειλικρινά δεν είναι
θέμα εδώ να μας πουν την άποψή τους, αν συμφωνούν ή όχι, αλλά ως άνθρωποι που
εκπροσωπούν μερίδα παραγωγικών τάξεων, ανθρώπων που αυτή τη στιγμή έχουν
προβλήματα ανεργία, υποαπασχόλησης κλπ. Δεν πρέπει να έχουν μία ενημέρωση για
το που πάει αυτό το Δ.Σ και αν θα προχωρήσει σε κάποιες τολμηρές για την εποχή
ενέργειες; Διαφορετικά θα τους φωνάζαμε ιδιαιτέρως μέσα στο γραφείο. Δεν
μπορούμε να κάνουνε άλλα πράγματα εκτός τους επιχειρησιακού. Και σε ποιον δεν
θα άρεσε να γίνει ένας καινούργιος βρεφονηπιακός σταθμός; Ή να φτιαχτούνε 5-6
διατηρητέα; Αν θέλετε να ανοίξουμε το επιχειρησιακό μας αυτή τη στιγμή και να
μπούμε και σε λεπτομέρειες. Μα δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Την καταρχήν
βούληση του σώματος θα ήθελα και χαίρομαι που είναι θετική.
Σκουμπόπουλος Καλύτερα η κα Δήμαρχος να μιλάει τελευταία για να μην
μπορούμε να της απαντάμε. Δεν μας λέει τίποτε συνήθως. Τι έλεγε τόση ώρα; Τίποτε
απολύτως δεν είπε. Και καθόμαστε εδώ και σκοτώνουμε τις ώρες μας. Εμείς καλά,
θέλουμε και τις σκοτώνουμε, οι καημένοι οι δημοσιογράφοι εκεί να κάθονται
μεσάνυχτα για να μην ακούν τίποτε; Μα τίποτε δεν είπε στην κυριολεξία, γι’ αυτό και
εγώ δεν θα πω τίποτε. Καλό ταξίδι στο Λουξεμβούργο, στη Νέα Υόρκη χωρίς όραμα.
Είναι γνωστό, έχει περάσει στην κοινωνία, δεν έχετε όραμα, δεν έχετε προτάσεις, δεν
έχετε τίποτε. Φέρτε το δάνειο γρήγορα, γιατί αν καθυστερήσετε θα σας κάνουμε
αντιπολίτευση σκληρή.

Δελαβερίδης: Όταν τοποθετούμαστε κε πρόεδρε δεν έχετε δικαίωμα εσείς να
πάρετε το λόγο, εκτός εάν σας έχουμε προσβάλει με τα λόγια μας. Έχετε το δικαίωμα
απόψεως επί της ουσίας. Εάν χρειασθεί να πάνε κάποια άτομα στο εξωτερικό, θα
έρθει θέμα στο Δ.Σ. για ποιο λόγο θα πάνε και θα εγκρίνουμε την μετάβασή τους ή
όχι. Υπομονετικά άκουσα την δευτερομιλία της κας Δημάρχου, η οποία δεν είχε αρχή
και τέλος ως λόγος, ασύντακτος και δεν είπα τίποτα. Προσπαθώ να κρατηθώ διότι
υπάρχει και ένα όριο, υπάρχει μια λογική, πρέπει να υπάρχει ένα θέμα, ένας ειρμός,
ένα συντακτικό. Εδώ ότι θέλουμε ακούμε, αλλά δεν λέμε τίποτε διότι οι πολίτες την
εξέλεξαν Δήμαρχο, και θα αναγκαστούμε να τα ακούμε. Από κει πέρα όμως έχουμε
άποψη και δεν μπορούμε να καταργήσουμε τη λογική μας Ποιος κλείδωσε τα κλειδιά
της Ελλάδος ή του Δημαρχείου στην Δήμαρχο να κάνει την διερεύνηση; Κανείς και
ποτέ δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί να έρθει έτσι το θέμα; Εκεί είναι η διαφωνία μας.
Το θέμα δεν έρχεται εάν συμφωνούμε, αλλά εάν θα εγκρίνουμε τη διερεύνηση .Δεν
είναι δυνατόν να συμμετέχουμε σ’ αυτή τη συζήτηση μ’ αυτό το εισηγητικό. Είναι
προσβολή της νοημοσύνης μας.
Παυλίδης: Δεν είναι δάνειο και δεν πρόκειται για αποπληρωμή χρεών, είναι
για θέματα που θα πρέπει να έχουνε κάποιους σκοπούς και οι οποίοι πρέπει να
προσυζητηθούν. Δεν μπορεί να ανοίξει ένας διάλογος με μία όχι Ελληνική τράπεζα,
με μία Ευρωπαϊκή τράπεζα, που να μην είναι σοβαρός και να υποθηκεύσει στο τέλος
το μέλλον του Δήμου με μία άρνηση μετά από κάποιες εργασίες. Χαίρομαι διότι,
έτσι όπως μπήκε το θέμα, στο τέλος δεσμεύτηκε ο κ. Σκουμπόπουλος ότι θα στηρίξει
την προσπάθεια, ελπίζοντας βέβαια ότι θα είναι ο επόμενος Δήμαρχος, γιατί έτσι κι
αλλιώς οι οριστικές αποφάσεις για λήψη δανείων απαιτούν τα 2/3.
Χατζηαθανασίου: Αν σήμερα συζητάμε για κάποια επενδυτικά προγράμματα,
είναι γιατί οι Δήμοι βρέθηκαν σε άθλια κατάσταση και αυτή η άθλια κατάσταση
οφείλεται στις εκάστοτε κυβερνήσεις. Αν αυτή η κυβέρνηση μας έριξε λίγα ψίχουλα,
είναι θλιβερό να τα επικαλούμαστε με την κατάντια που έχουμε. Αν για την
αθλιότητα αυτή κοκορευόμαστε ………………….
Σκουμπόπουλος: Θα πρέπει αύριο η κα Δήμαρχος να στείλει συγχαρητήριο
τηλεγράφημα στον κ. Παυλόπουλο γιατί αυτή η κυβέρνηση υλοποιεί τις προεκλογικές
της εξαγγελίες. Βέβαια δεν το κάνει γιατί δεν κάνει το ίδιο αυτή στη Βέροια. Άλλα
είπε προεκλογικά και άλλα κάνει τώρα. Θα πρέπει να σας πω κε Χατζηαθανασίου ότι
από τα παρακρατηθέντα όλων των ετών από το 1988 μέχρι το 2005, αυτή η
κυβέρνηση έδωσε το 50% αλλά και δίνει και τα άλλα, αυτά που δεν είχε δώσει
πρώτα. Είναι αλήθειες που σας πειράζουν. Θα λιβανίζω αυτούς που λένε αλήθειες και
αυτούς που τηρούν ό,τι λένε προεκλογικά. Τους λεβέντες και όχι τους αρουραίους.
Για να αντιμετωπίσουμε δυναμικά την επερχόμενη κρίση, ναι να συνάψουμε αυτό το
δάνειο. Δεν θα έχουμε να δώσουμε και το άλλο 50% εμείς, δεν θα το βρούμε. Φέρτε
γρήγορα το δάνειο για να αντιμετωπίσουμε την κρίση, μην πάθουμε εμείς καμία
εγκεφαλική κρίση με όσα ακούμε εδώ μέσα.
Παυλίδης: Επί προσωπικού. Ακούστηκε η έκφραση «ο ειδήμων κ. Παυλίδης».
Εγώ είπα ότι δεν πρόκειται για δάνειο για αποπληρωμή χρεών. Αν δεν
αντιλαμβανόμαστε αυτά που λέει ο καθένας, επόμενο είναι να βγάζουμε λάθος
συμπεράσματα. Ελπίζω να μην συνεχιστεί αυτό το γινάτι. Τέσσερα χρόνια αρκετά
υποφέραμε.
Ακριβόπουλος: Για τους σχολικούς φύλακες δεν είπε η Κυβέρνηση ότι
αναλαμβάνει να τους πληρώσει. Εμείς κε Χατζηαθανασίου ευθέως λέμε ότι είμαστε
σ’ αυτό το κόμμα και όταν πρέπει να το κριτικάρουμε θα το κάνουμε. Εσείς δεν
ξέρουμε σε ποιο κόμμα είστε και πώς πάει η δική σας βάρκα. Εσείς είστε και στο ένα
και στο άλλο. Εμείς είμαστε σ’ αυτό.

Παυλίδης: Ακούσαμε για αρουραίους τους οποίους θα τους δω του χρόνου,
γιατί αυτά που δόθηκαν φέτος, και να πάνε να δούνε πώς δόθηκε με τροπολογία στη
Βουλή, γράφει ότι τα πήραν από τον «ΘΗΣΕΑ» και τα μοιράσανε στους Δήμους για
ένα χρόνο γιατί χρωστούσανε για τα υπόλοιπα δύο. Θα δω τους αρουραίους του
χρόνου που δεν θα τους στέλνει, που θα πρέπει να πληρώσουμε τους σχολικούς
φύλακες πάλι και δεν υπάρχουν λεφτά και θα τα στερούμε από τους ιδιώτες.
Χατζηαθανασίου: Επί προσωπικού. Θεωρώ προσβλητικό αυτό που είπε ο κ.
Ακριβόπουλος ότι εγώ είμαι σε βάρκα που πάει πότε από δω και πότε από κει. Το
θεωρώ προσβλητικό. Ανήκω εκεί όπου το θεωρώ υποχρέωσή μου να ασκώ κριτική
προς κάθε κατεύθυνση. Αν αυτή η ξεκάθαρη πολιτική άποψη και θέση, το να ασκείς
κριτική προς κάθε κατεύθυνση, σου δίνει το δικαίωμα να στέκεσαι με αξιοπρέπεια
έναντι όλων, και αυτό μεταφράζεται «όπου πάει η βάρκα», τότε μπορείτε να με
κρίνετε όπως θέλετε.
Πρόεδρος:Συμφωνεί το σώμα με την εισήγηση της Δημάρχου;
Σύμβουλοι: Ναι.
Παρών δήλωσαν οι σύμβουλοι Α.Δελαβερίδης, Ι.Ακριβόπουλος.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισε ο σύμβουλος Γ.Ορφανίδης.
1.-Το από 9-7-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.-Την αναγκαιότητα διερεύνησης των όρων και προϋποθέσεων σύναψης δανείου από
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την υλοποίηση ενός σύνθετου
Προγράμματος Αστικών Έργων με σκοπό μεταξύ άλλων την αναβάθμιση και τον
εκσυγχρονισμό των αστικών υποδομών και την προβολή των πλεονεκτημάτων της
περιοχής του Δήμου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την
τουριστική ανάπτυξη.
3.-Τις προτάσεις και απόψεις της Δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων, όπως
αυτές αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
4.-Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.-Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Δ.)
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο Βέροιας, Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη
να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη διερεύνηση των όρων και των
προϋποθέσεων σύναψης δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με σκοπό
την υλοποίηση ενός σύνθετου Προγράμματος Αστικών Εργων που θα περιλαμβάνει
έργα για βιώσιμες αστικές μεταφορές, αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών
περιοχών, περιορισμό των περιβαλλοντικών κινδύνων, αρχιτεκτονική κληρονομιά,
φυσικό περιβάλλον και εξοικονόμηση ενέργειας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 423 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.

Ι.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Καπετανίδης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 24/8/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Β.
Ε.
Μ.
Ε.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Σοφιανίδης
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Ορφανίδης

