ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 24/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 626/2009
Περίληψη
Έγκριση μείωσης τελών καθαριότητας & φωτισμού και
συντελεστή φόρου φωτιζόμενης επιφάνειας για άτομα με
αναπηρία, πολυτέκνους κ.λ.π..
Σήμερα 26 Οκτωβρίου 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 22-10-2009 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 20 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
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
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Aπόντες
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Η. Σοφιανίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
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
προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησε ο κ. Χ.
Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 622/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.
Διαμαντής, Η. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 626/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Σ. Διαμαντής.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 627/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 638/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 21-10-2009 εισήγηση της επιτροπής
οικονομικών του Δ.Σ., με την οποία αυτή εισηγείται ομόφωνα τη μείωση των
δημοτικών φόρων και τελών για άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες,
ως εξής:
1)Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω των παρακάτω κατηγοριών
α)με νοητική υστέρηση (αυτισμός, ψυχοκινητική υστέρηση, σύνδρομο Ντάουν) β) οι
νεφροπαθείς, γ) οι τυφλοί, δ) οι τετραπληγικοί (τετραπληγία, σπαστική τετραπλιγία,
τετραπάρεση, σπαστική τετραπάρεση) δικαιούνται μείωση 25% στα δημοτικά τέλη
ανεξαρτήτως του εισοδήματός τους.
2)Τα άτομα που είναι ε) παραπληγικοί (παραπληγία, σπαστική παραπληγία,
παραπάρεση,
σπαστική
παραπάρεση,ημιπληγία),
στ)
καρκινοπαθείς,
ακρωτηριασμένοι (άνω ή κάτω άκρα), ζ)με σκλήρυνσηκατά πλάκας η) με αλτσχαϊμερ
θ) ψυχασθενείς (ψυχωσική συνδρομή,σχιζοφρένεια, Ν.Δ.Φ. διαταραχή, Ψ.Ν
διαταραχή) δικαιούνται μείωση 25% στα Δημοτικά τέλη εφόσον το οικογενειακό
τους εισόδημα δεν ξεπερνάει τα 15.000,00€.
3) Τέλος οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι δικαιούνται μείωση 25% των τελών
τους ανεξαρτήτως εισοδήματος και εφόσον τουλάχιστον ένα από τα τέκνα είναι
ανήλικα ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές και μόνο για όσα χρόνια διαρκεί η
υποχρεωτική φοίτηση όπως αυτή καθορίζεται από την εκάστοτε σχολή.
Τα δικαιολογητικά (εκκαθαριστικό της εφορίας,πάσο πρόνοιας) που θα
κατατίθενται στο Δήμο με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων θα πρέπει να
είναι επ΄ονόματι των ενδιαφερομένων ή των οικείων τους οι οποίοι τους έχουν ως
προστατευόμενα μέλη , γεγονός που θα προκύπτει από τη φορολογηκή τους δήλωση
ή κάθε άλλο νόμιμο μέσω.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Είδατε προφανώς τα εισηγητικά και έχετε κατανοήσει την
πρόταση. Μετά την προσπάθεια της εξυγίανσης των οικονομικών του δήμου μας,
μετά την απόφαση των αιρετών να μην εισπράττουν επί 2 χρόνια τις αποζημιώσεις
τους, που έγινε μια σημαντική οικονομία, την οικονομία που κάναμε με την πολύ
φειδωλή πρόσληψη προσωπικού, και σε πολλές περιπτώσεις μας κρίνατε γι’ αυτό και
σκληρά πολλές φορές και με γενικότερες περικοπές δαπανών που επιχειρήθηκαν και
που συνεχίζονται ακόμη και προγραμματίζονται να γίνουν και άλλες, τις οποίες θα
αναφέρει ο αντιδήμαρχος των οικονομικών, μπορούμε να μιλάμε ξανά αγαπητοί
συνάδελφοι, όπως κάναμε και πέρσι, για πάγωμα δημοτικών τελών και για μείωση
επιπλέον, για πρώτη φορά, σε κάποιες συγκεκριμένες, πολύ συγκεκριμένες
κοινωνικές ομάδες, όπως συμβαίνει και στη ΔΕΥΑΒ περίπου. Είμαστε σε θέση πλέον
να ακολουθήσουμε μια πολιτική για τα δημοτικά τέλη, που θα ωφελήσει τις
ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες. Πέρσι είχαμε μιλήσει μόνο για πάγωμα των
δημοτικών τελών, φέτος θα προτείνουμε, παρότι αναπροσαρμόζονται οι μισθοί και
παρότι τα έξοδα αυξάνονται, και να μην αυξηθούν τα δημοτικά τέλη και παράλληλα
να αποδώσουμε αυτό που κερδίσαμε, με μια συντηρητική οικονομική πολιτική, όχι σε
λίγους πολίτες αλλά σε όλους τους πολίτες, οι οποίοι έχουν ανάγκη. Αποκλειστικά
στους πολίτες που έχουν ανάγκη σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Πέρσι μιλούσαμε για
την οικονομική κρίση γιατί αρχίσαμε να διαβλέπουμε ότι αγγίζει την κοινωνία,
σήμερα θέλω να πιστεύω ότι βρισκόμαστε στο αποκορύφωμα αυτής της κρίσης, δεν
θα έχουμε χειρότερα απ’ αυτά που βιώνουμε σήμερα, γιατί η φτώχια έχει αυξηθεί
πολύ, η ανεργία έχει αυξηθεί πολύ, τα κοινωνικά προβλήματα έχουν πληθήνει ο

δήμος όσο και όπως μπορεί έχει καθήκον να σταθεί δίπλα στους πολίτες οι οποίοι
διαπιστώνουν ότι μπήκαμε στην δίνη της κρίσης και αυτό τους πανικοβάλει, έχουμε
κοινωνικά προβλήματα, μια έκρηξη κοινωνικών προβλημάτων, γιατί και οι
απαιτήσεις είναι πλέον πολλές, τη σύγχρονη εποχή και η δυνατότητα να
ανταποκριθούν, πολλοί δημότες, είναι ελάχιστη ή ανύπαρκτοι. Θα ζητήσω λοιπόν
από το σώμα για άλλη μια χρονιά το πάγωμα των δημοτικών τελών και κάνω μια
γενική τοποθέτηση και παράλληλα όπως είχε γίνει εδώ και δυο χρόνια με τη ΔΕΥΑΒ,
θα ζητήσω να αποφασίσετε αναλυτικότερα, όπως εισάγεται το θέμα, και μάλιστα με
πολύ προσεκτική εισήγηση της κοινωνικής υπηρεσίας για τις κοινωνικές ομάδες, να
αποφασίσετε να ελαφρυνθούν συγκεκριμένες ομάδες, όπως προβλέπεται από τον
κώδικα, με μείωση τελών σε ποσοστό 25%. Αυτό μπορούμε να κάνουμε φέτος, το
συζητήσαμε για πολλές ώρες με την οικονομική υπηρεσία, και θα δούμε τις
δυνατότητές μας για να το συνεχίσουμε το επόμενο έτος με περαιτέρω μείωση, αν
αυτό είναι δυνατό. Τελειώνω λέγοντας ότι και αυτό εκτός των άλλων, είναι το
κοινωνικό πρόσωπο του δήμου.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις.
Σκουμπόπουλος: Θα ήθελα να ρωτήσω κε πρόεδρε, αν η υπηρεσία και η
επιτροπή οικονομικών που εισηγείται τη μείωση σε αυτές τις κατηγορίες των πολιτών
κατά 25%, έχει κάνει κάποια μελέτη και μπορούν να μας δώσουν στοιχεία για το ποια
θα είναι η ελάφρυνση και για τους συμπολίτες μας συνολικά, ποια θα είναι η
επιβάρυνση στο δήμο και τα λοιπά για τους υπόλοιπους συμπολίτες μας.
Σακαλής: Στους πολύτεκνους συμπεριλαμβάνονται και οι τρίτεκνοι;
Δήμαρχος: Απαντώ πολύ σύντομα και θα συμπληρώσει ο κύριος Παυλίδης,
στους πολύτεκνους συμπεριλαμβάνονται οι τρίτεκνοι αλλά με πολύ συγκεκριμένα
κριτήρια, τα οποία είδατε, όχι οι πάντες. Η υπηρεσία μας διαβεβαίωσε, μετά από
έλεγχο και μελέτη που έκανε, ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε. Δεν ξέρω τι
φοβάστε. Μήπως μπούμε μέσα πολύ απ’ αυτήν την ελάφρυνση; Ίσως αν το κάνετε
πιο καθαρό το ερώτημα να μπορέσουμε να απαντήσουμε και καλύτερα.
Παυλίδης: Κάθε χρόνο, όταν αποφασίζουμε να μην κάνουμε αύξηση των
δημοτικών τελών, αυτό σημαίνει ότι ο δήμος επιβαρύνεται με ένα ποσό της τάξεως
των 200.000,00-300.000,00 Ευρώ, περίπου. Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει αύξηση
των μισθών των εργαζομένων βάση των κλαδικών ή γενικών συμβάσεων που
υπάρχουν για τις αυξήσεις του πληθωρισμού κ.τ.λ και όλων των άλλων αυξήσεων
που έχει ο δήμος σχετικά με τις αυξήσεις που επιδέχονται τα διάφορα υλικά που
προμηθεύεται. Αυτά τα 200.000,00-300.000,00 Ευρώ πέρσι τα απορρόφησε ο δήμος
και μάλιστα το ποσό από το χρέος που είχε πριν μια τριετία, έχει μειωθεί κατά πάρα
πολύ και είμαστε σε θέση να πούμε ότι δεν οφείλουμε παρελθόντα έτη παρά μόνο
αυτά που έχουν μπλοκάρει στην επίτροπο ή που έχουνε άλλα προβλήματα και αυτό
είναι ένα μικρό ποσοστό. Η υπηρεσία έκανε ένα έγγραφο προς όλους αυτούς που
κατέθεσαν αιτήσεις, γιατί το προβλέπει ο κώδικας δήμων και κοινοτήτων, ότι
μπορούμε να φτάσουμε σε κάποια έκπτωση σε κάποιες κοινωνικές ομάδες,
θεωρήσαμε ότι φέτος μπορούμε να ανταποκριθούμε σε ένα ποσοστό 25% και
καταλήξαμε εκεί γιατί όλοι οι σύλλογοι που αιτούνταν αυτό το πράγμα, δεν
μπορούσανε επακριβώς να προσδιορίσουνε πόσοι το δικαιούνται, γιατί δεν είναι
σίγουρο ότι όλοι τους θα θέλουν να το εκμεταλλευτούνε. Ένα παράδειγμα θα σας
φέρω, ότι στη ΔΕΥΑΒ το εκμεταλλεύτηκαν μόνο 127 πολύτεκνοι, όταν ας πούμε οι
πολύτεκνοι στην περιοχή της Βέροιας είναι γύρω στους 800. Επομένως δεν
γνωρίζουμε επακριβώς, πάντως τα στοιχεία που πήρε η υπηρεσία, υπολογίζει με μέσο
όρο ένα σπίτι, γιατί δεν ξέρουμε για τα τετραγωνικά οπότε δεν μπορούμε να σας
πούμε για τα αντίστοιχα δημοτικά τέλη. Ένα σπίτι 85 τ.μ υπολογίσαμε ότι αυτό

μπορεί να επιφέρει μια επιβάρυνση στο δήμο 115.000,00 Ευρώ έως 160.000,00 Ευρώ
περίπου, ετησίως. Είναι άλλο ένα ποσό που προστίθεται, πάνω σε αυτό που σας είπε
η κα δήμαρχος ότι δεν θα προτείνει αύξηση δημοτικών τελών στις 200.000,00300.000,00 Ευρώ και θα είμαστε σίγουροι ότι θα μπορέσουμε να το απορροφήσουμε
στα οικονομικά του δήμου, με κάποιες άλλες ενέργειες που θα κάνουμε, ώστε να
μπορέσουμε να περιορίσουμε τα έξοδα κα μάλιστα με συγκεκριμένα μέτρα.
Χατζηαθανασίου: Από τα στοιχεία της ΔΕΥΑΒ, οι κατηγορίες αυτές που
αναφέρονται στην εισήγηση είναι αυτές που χρησιμοποίησαν το δικαίωμα στην
ΔΕΥΑΒ. Ο αριθμός των οικογενειών, που χρησιμοποίησαν αυτό το δικαίωμα, είναι
γύρω στους 500, αν θυμάμαι καλά. Άρα υπολογίζουμε ότι θα είναι 500 και στον
Δήμο.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος: Κε πρόεδρε, κες και κοι συνάδελφοι, ένα από τα κορυφαία
θέματα, εγώ θα μιλήσω για όλα τα θέματα της αναπροσαρμογής μαζί και με τη
μείωση για ειδικές κατηγορίες, και λυπάμαι που δεν έγινε δεκτή η πρότασή μου να τα
συζητήσουμε όλα, γιατί ενιαίο είναι το θέμα και εάν δεν θέλατε έτσι, έπρεπε πρώτα
να συζητήσουμε για την αναπροσαρμογή των τελών ή μη και μετά να βάλουμε θέμα
στην ημερήσια διάταξη για αυτό. Εσείς όμως έτσι κρίνατε. Έτσι θα πορευτούμε κι
εμείς, όπως βαράτε το νταούλι εσείς, όμως τώρα θα χορέψετε όπως θα βαρέσουμε το
βιολί εμείς…………
Δελαβερίδης: Εγώ δεν συμφώνησα επειδή είχα τις επιφυλάξεις μου.
Σκουμπόπουλος: Δεν πειράζει κε Δελαβερίδη, εγώ θα πω αυτά που πρέπει να
πω, πριν όμως ξεκινήσω την εισήγηση μου γι’ αυτό το συγκεκριμένο θέμα, θα πρέπει
να καταγγείλω στη σημερινή συνεδρίαση τη δήμαρχο, η οποία σήμερα το μεσημέρι
κάλεσε τους δημοσιογράφους, έδωσε συνέντευξη τύπου και προκατέλαβε ουσιαστικά
την απόφαση του Δ.Σ. Δεν είναι η πρώτη φορά που η κα δήμαρχος αγνοεί και
ποδοπατεί την γνώμη των δημοτικών συμβούλων. Το ‘χει κάνει και άλλες φορές. Το
κάνει όμως τώρα με τρόπο αναίσχυντο, σ’ ένα κορυφαίο θέμα για τον δήμο. Πώς
καλεί και ανακοινώνει ότι δεν θα γίνει αναπροσαρμογή των τελών η κα δήμαρχος,
όταν κοι συνάδελφοι εμείς εδώ δεν ψηφίσαμε; Παίρνει ή δεν παίρνει το Δ.Σ τις
αποφάσεις και η κα δήμαρχος τις εκτελεί; Εκχωρήσατε τα δικαιώματά σας στην κα
δήμαρχο να σας εκπροσωπεί παντού και πάντα και να αποφασίζει αυτή για εσάς; Θα
ήθελα μια απάντηση απ’ όσους τοποθετήθηκαν. Τι κάνατε όταν σε προηγούμενες
συνεδριάσεις είχε, σε αντίστοιχα θέματα, πάλι προκαταλάβει την γνώμη του Δ.Σ. η
κα δήμαρχος και ανακοίνωνε στα ΜΜΕ αποφάσεις που όφειλε να πάρει το κυρίαρχο
όργανο, το Δ.Σ.; Μήπως κοι συνάδελφοι της συμπολίτευσης, αφήσατε αχαλίνωτη την
κα δήμαρχο και κάνει ότι θέλει στο δήμο; Μήπως πρέπει να της πείτε κι εσείς, πέρα
από εμάς, «ως εδώ και μην παρέκει;». Χωρίς να πάρω απάντηση στα ερωτήματα που
έθεσα, δηλαδή ποια θα είναι η επιβάρυνση και θα πούμε στην συνέχεια ποια θα είναι
η αναπροσαρμογή δημοτικών τελών, καθαριότητας και φωτισμού, χωρίς να πάρω
απαντήσεις, έτσι αυθαίρετα, η κα δήμαρχος πρότεινε πάγωμα των τελών και μείωση
25% σε ειδικές κατηγορίες, επειδή, όπως είπε, έβαλε τάξη στα οικονομικά και επειδή
δεν υπάρχουν χρέη προηγούμενων ετών, τα οποία δεν υπήρχαν από την πρώτη χρονιά
αφού καθαρίστηκαν με το δάνειο των 2.500.000,00 Ευρώ, ενώ για τα χρέη τα δικά
σας δεν μας είπατε, αλλά θα μας δοθεί η ευκαιρία να τα πούμε, όταν θα φέρεται την
έκθεση πεπραγμένων. Εκμεταλλευτήκατε πάλι τον επείγοντα χαρακτήρα και
προεκλογικά και περάσατε τον ταμειακό απολογισμό, ελλείψει της αντιπολίτευσης
και δεν μας δόθηκε η δυνατότητα τότε να σας πούμε ποιο χρέος έχετε σήμερα εσείς,
που εγώ το γνωρίζω και γνωρίζετε ότι το γνωρίζω, γιατί πήρα τα στοιχεία απ’ την
υπηρεσία, μόνος μου όπως πάντα. Αυτά θα τα πούμε τότε, τώρα όμως μας φέρνετε

πάλι να πάρουμε μια απόφαση για μείωση 25% των τελών, γιατί τόσο είναι η
δυνατότητα σας, λέτε, χωρίς να μας την αποδεικνύετε. Εγώ λέω, αφού βάλατε τάξη,
αφού δεν πήρατε δυο χρόνια τα έξοδα παράστασης των αντιδημάρχων, αφού δεν
πήρατε, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, αφού πέρσι δεν αναπροσαρμόσαμε τα τέλη και τα
200.000 περίπου που εσείς κοστολογείτε ότι ήταν η διαφορά εσόδων – εξόδων, τα
καλύψατε, αφού πάμε τόσο καλά και τόσο ανθηρά, εγώ προτείνω μείωση για όλα τα
τέλη του δήμου και τους φόρους και τα δικαιώματα, σε ποσοστό 50%. Ως πότε αυτή
η πόλη θα αντέχει τα ψέματα της κας δημάρχου; Είπε ψέματα προεκλογικά και ενώ
γνώριζε η Δήμαρχος ότι ο κώδικας δεν δίνει το δικαίωμα στους αντιδημάρχους να
παίρνουν τα έξοδα παράστασης, ανακοίνωνε στις εφημερίδες τότε, απ’ τα μπαλκόνια,
ότι δεν θα πάρουν οι αντιδήμαρχοι τα έξοδα παράστασης ενώ ο κώδικας δεν το
επέτρεπε. Ήρθε ο κ. Παυλόπουλος, ο υπουργός εσωτερικών της τότε κυβέρνησης,
μετά από ένα χρόνο και μετά από πίεση όλων των αιρετών, πήρε πίσω το νόμο και
σας έδωσε το δικαίωμα να πάρετε τα έξοδα παράστασης. Ναι αλλά, πόσες φορές
έθεσα θέμα εδώ, αν υπογράψατε την δήλωση για να μην διεκδικήσετε τα έξοδα
παράστασης; Δεν το κάνατε, παρά μόνο ο πρόεδρος του Δ.Σ, αν θυμάμαι, και ο κ.
Χατζηαθανασίου. Όλοι οι άλλοι αντιδήμαρχοι τελείτε υπό διεκδίκηση των εξόδων
παράστασης και από φέτος τα παίρνετε τα έξοδα παράστασης. Θα σταματήσετε να
λέτε ψέματα στους Βεροιώτες ναι ή όχι; Και μέχρι πότε θα πάει αυτή η κατάσταση;
Εσείς κοι συνάδελφοι, πώς τα αντέχετε; Πώς αντέχετε αυτή τη λειτουργία και αυτή
την πολιτική της κας δημάρχου; Πώς αντέχετε να σας σέρνει πίσω από τις αποφάσεις
που παίρνει αυτή και όχι το δημοτικό συμβούλιο; Προτείνω λοιπόν, κύριε πρόεδρε,
50% μείωση, αφού τα οικονομικά του δήμου είναι ανθηρά, για την ελάφρυνση των
συμπολιτών μας.
Δελαβερίδης: Καταρχήν θα πρέπει να απαντήσω στον κ. Σκουμπόπουλο ότι
εγώ ζήτησα να εξετάσουμε το κάθε θέμα διαφορετικά και ξεχωριστά να πάρουμε
απόφαση, για τον εξής απλό λόγο: σε κάθε θέμα που συζητάμε, έχω την δυνατότητα
να μιλήσω 12 λεπτά, 7΄-3΄-2΄. Εάν μιλήσουμε συνολικά, δεν θα μου δώσουν το λόγο
οπότε θα μιλήσω μόνο 7΄-3΄-2΄, 12 λεπτά συνολικά για όλα τα θέματα. Αυτός ήταν ο
λόγος κε Σκουμπόπουλε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την έγκριση ή μη της μείωσης και τον
καθορισμό του ποσοστού μείωσης των δημοτικών φόρων για απόρους, με αναπηρίες
και λοιπά, προφανώς είμαι σύμφωνος, όμως δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση αυτό
που είπε η κα δήμαρχος. Δεν θα συμψηφίσουμε τη μείωση, σε καμία περίπτωση, με
τα έξοδα παράστασης των αντιδημάρχων και των προέδρων και λοιπά. Αυτό εγώ δεν
το αποδέχομαι σε καμία περίπτωση. Διότι αυτό είπατε, ότι επειδή τακτοποιήσαμε τα
οικονομικά λόγω των εξόδων παράστασης. Είναι λόγοι αυτοί που επικαλείστε; Αυτό
είπατε και ακούστε λιγάκι, σας παρακαλώ, κα δήμαρχε, εγώ δεν το αποδέχομαι. Θα
βγούνε από τα έσοδα και έξοδα, αυτό που σας είπε ο κ. Σκουμπόπουλος, κάντε
μελέτη να δούμε τι ακριβώς, τα έξοδα παράστασης είναι γνωστά, πόσα είναι, τόσα,
λοιπόν αν θέλετε να ψηφίσω τόσα, όσα είναι τα έξοδα παράστασης, για να δούμε αν
πράγματι είναι αυτό το ποσοστό το 25% ή θα είναι πολύ λιγότερο. Θα είναι το 10%,
20%, δεν ξέρω, άρα έπρεπε να γίνει μια μελέτη. Εν πάση περιπτώσει, το αποδέχομαι
το 25%, χωρίς όμως να αναφέρετε τα έξοδα παράστασης. Με τα έξοδα παράστασης
εμείς γίναμε, δεν ξέρω και εγώ, ο οικονομικά εύρωστος δήμος. Είναι δυνατόν να
λέγονται τέτοια πράγματα;
Χατζηαθανασίου: Λίγες κουβέντες κε πρόεδρε, η κοινωνική υπηρεσία
πρότεινε τη μείωση και ενδεχομένως θα εκφράζαμε και την ευχή, αυτή η μείωση την
επόμενη χρονιά να είναι μεγαλύτερη, με τη λογική ότι κάποτε πρέπει να γίνει η
ανακατανομή στις εισφορές αυτού του είδους, μεταξύ των συμπολιτών μας. Τι εννοώ:
αυτές οι κατηγορίες των συμπολιτών μας, λογικά, θα πρέπει να φτάσουν, σιγά σιγά,

να μην πληρώνουν το 50% ή και καθόλου. Να τα σκεφτεί καλά αυτά το Δ.Σ. Σαν
πρόταση το θέτω, την επόμενη χρονιά, να πληρώνουν κάποιοι περισσότερο και
κάποιοι καθόλου. Η ανακατανομή αυτή θα πρέπει να μετρά και να παίρνει σάρκα και
οστά και σε αυτές τις μικρές, αν θέλετε, επιβαρύνσεις του οικογενειακού
προϋπολογισμού. Ασφαλώς και η κοινωνική υπηρεσία είναι σύμφωνη μ’ αυτά που
πρότεινε η δήμαρχος, βεβαίως αν η δήμαρχος τα ανακοίνωσε πριν ή όχι, αυτό είναι
δικό της θέμα και ασφαλώς δεν πρέπει να προκαταλαμβάνει την απόφαση του Δ.Σ.,
παρόλα αυτά, οι αποφάσεις δεν είναι δικές της, είναι όλων μας, είναι αποφάσεις οι
οποίες έχουν συζητηθεί, είναι, αν θέλετε, αποφάσεις που έχουν περάσει από κόσκινο
και έχουμε κατασταλάξει σε συγκεκριμένες προτάσεις. Τώρα από εκεί και πέρα, η
οικονομική υπηρεσία ασφαλώς είναι εκείνη που μπορεί να μετρήσει πολύ
περισσότερο και με ακριβέστερο τρόπο τις οικονομικές δυνατότητες για να μπορεί να
καταλήξει σε μείωση κατά 25% ή 50% ή 75%. Εμείς συμφωνούμε, εγώ συμφωνώ και
βεβαίως την επόμενη χρονιά η πρόταση μου θα είναι να γίνει πολύ μεγαλύτερη
μείωση απ’ αυτή των 25% για τις δυο κατηγορίες.
Παυλίδης: Ο κώδικας ισχύει από το 2006, δεν έγινε μείωση τα προηγούμενα
χρόνια, γιατί όντως τα οικονομικά του δήμου, ειπώθηκαν κάποια πράγματα, το χρέος
επί εποχής του κ. Σκουμπόπουλου, όταν έφυγε, βάση του απολογισμού του 2006,
ήταν 3.300.000,00 Ευρώ, συν τα μικρά δάνεια, που υπήρχαν στο δήμο. Όταν πάρθηκε
το δάνειο, δεν σημαίνει ότι πήγε να αποπληρώσει τα 3.300.000,00€. Πάρθηκε ένα
δάνειο στο δήμο, όπως γνωρίζετε, το οποίο αποπλήρωσε εκείνο το δάνειο του ποσού
των 1.500.000,00 Ευρώ που προϋπήρχε και το οποίο αποπλήρωσε, και τα άλλα δυο
μικρότερα δάνεια στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, τώρα μιλάμε για το χρέος
του δήμου, γι’ αυτό που υπάρχει. Το χρέος λοιπόν των 3.300.000,00 Ευρώ τότε, τώρα
μπορούμε να πούμε ότι έχει χαμηλώσει, η υπηρεσία το προσδιορίζει σε 1.835.000,00
Ευρώ, με έγγραφό της το οποίο έχω και μπορώ να σας το δώσω, επίσης όλες αυτές οι
προσπάθειες που έγιναν απ’ την υπηρεσία και γίνανε με μερική μελέτη, σας είπα,
γιατί δεν μπορεί να αποτυπωθεί πλήρως γιατί οι σύλλογοι όλοι δεν μπορούν να
απαντήσουν επακριβώς ούτε μπορούν να ρωτήσουνε πόσα τετραγωνικά σπίτι έχει
κάθε μέλος για να ξέρουμε και εμείς, στο τέλος, πόσα είναι αυτά. Υπάρχει μια
εκτίμηση λοιπόν στη μελέτη, που κάναμε και το οποίο σας είπα είναι από 115.000,00
Ευρώ μέχρι 160.000,00 Ευρώ. Προχωράμε λοιπόν βάση των στοιχείων που πήραμε
και από την ΔΕΥΑΒ, πόσα άτομα είναι αυτά και πόσο έχουν επιβαρύνει μέχρι
στιγμής τη ΔΕΥΑΒ και περίπου βγάζουμε ένα συμπέρασμα, ότι αυτό μπορούμε να το
απορροφήσουμε. Όπως εξορθολογιστικά πήγαμε τόσο καιρό για την αποπληρωμή
των χρεών και όλα αυτά, έτσι πάμε εξορθολογιστικά προτείνοντας μόνο 25% φέτος,
για να δούμε πόσο επακριβώς θα φορτωθεί το ταμείο του δήμου και πόσο μπορεί να
απορροφήσει. Αλλά θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η μη αναπροσαρμογή των
υπόλοιπων δημοτικών τελών. Καταρχάς, θέλω να πω κι εγώ ότι επειδή το πρωί
συμμετείχα σε αυτή τη συνέντευξη, εμείς το πρωί δεν ανακοινώσαμε κάτι που θα
συζητούνταν τώρα στο Δ.Σ. Δεν νομίζω όμως ότι μια δημοτική αρχή δεν μπορεί να
δίνει συντετεύξεις τύπου. Πόσες συνεντεύξεις τύπου κάναμε για ενημερώσουμε το
δήμο για τα οικονομικά, στην παρούσα οικονομική συγκυρία, δεν πρέπει να πούμε
πού βαδίσαμε, τι κάναμε οικονομικά, πώς καταλήγει μια δημοτική αρχή να εισηγηθεί
κάτι, για ποιο λόγο επιδιώκει να προτείνει κάτι. Είπε κανείς ότι οπωσδήποτε θα γίνει
αυτό από αύριο, αλλά δεν μπορεί να επιχειρηματολογήσει καμία δημοτική αρχή για
όλα αυτά που κάνει ή πως σκοπεύει να κάνει διάρθρωση στα οικονομικά. Τώρα σε
ό,τι αφορά τη μείωση που προτείνουμε να διευκρινήσουμε ότι αυτή αφορά μόνο τα
τέλη καθαριότητας και φωτισμού της κύριας οικίας και ότι η μείωση δεν θα ισχύει
σωρευτικά για άτομα που ανήκουν σε περισσότερες από μία από τις παραπάνω

κατηγορίες αλλά θα λαμβάνεται υπόψη η ευνοϊκότερη ρύθμιση ανά κατηγορία.
Επίσης τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου και
θα είναι ανά κατηγορία τα εξής: Για την 1η κατηγορία «Άτομα με ποσοστό αναπηρίας
67% και άνω»: 1) Φωτοτυπία των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,
2) Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής για το ποσοστό αναπηρίας, 3)Πρόσφατο
λογαριασμό ΔΕΗ. Για τη 2η κατηγορία, δηλαδή παραπληγικούς, καρκινοπαθείς
κ.λ.π.: 1) Φωτοτυπία των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,
2)Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής για το ποσοστό αναπηρίας, 3)Πρόσφατο
λογαριασμό ΔΕΗ, 4)Εκκαθαριστικό ΔΟΥ, 5)Φωτοτυπία ισχύοντος πάσο αναπηρίας.
Για την 3η κατηγορία πολυτέκνους και τριτέκνους: Πολύτεκνοι: 1)Φωτοτυπία των
δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, 2)Πιστοποιητικό πολυτεκνικής
ιδιότητας (ΑΣΠΕ), 3)Βεβαίωση σπουδών εφόσον δηλώνουν ότι τέκνο τους σπουδάζει
σε αναγνωρισμένη σχολή. Τρίτεκνοι: 1)Φωτοτυπία των δύο όψεων του Δελτίου
Αστυνομικής Ταυτότητας, 2)Βεβαίωση Συλλόγου Τριτέκνων ότι είναι μέλη,
3)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 4)Βεβαίωση σπουδών εφόσον
δηλώνουν ότι τέκνο τους σπουδάζει σε αναγνωρισμένη σχολή.
Δήμαρχος: Μια κουβέντα κε πρόεδρε, γιατί δεν σκοπεύω να μπω στα
κανάλια, που ανοίχτηκαν. Γιατί ούτε τόσο αφελής είμαι ούτε τόσο άσχετη, γιατί
ακούστηκε και αυτό σήμερα εδώ. Είναι δυνατόν να δοθεί μια συνέντευξη, πριν το
Δ.Σ, για να ανακοινωθεί απόφασή του; Εν πάση περιπτώσει, ερώτημα θέτω, εάν
κάποιος πιστεύει ότι μπορεί να έγινε πραγματικά, εάν πραγματικά το πιστεύει, ας το
υπερασπιστεί, ας υπερασπιστεί την άποψη του. Ότι θα μπορούσα να δώσω μια
συνέντευξη, προ Δ.Σ για να ανακοινώσω απόφαση δημοτικού συμβουλίου.
Προφανώς δεν ανακοινώθηκε καμία απόφαση, προφανώς έγινε μια συζήτηση για τα
οικονομικά του δήμου και πώς καταλήγουμε μετά από όλο αυτό σε μια πολιτική
πρόταση, η οποία έρχεται για να αποφασίσει το κυρίαρχο όργανο και το κυρίαρχο
όργανο δεν είναι, δεν ξέρω αν εσείς αλλιώς το είχατε ή το έχετε, δεν είναι ούτε ο
δήμαρχος ούτε ο αντιδήμαρχος ούτε κανένα φυσικό πρόσωπο, είναι αυτό το όργανο
εδώ μέσα. Όποια απόφαση και να πάρει, αυτή είναι σεβαστή, από ‘κει και πέρα όμως,
θα πρέπει να σέβονται όλοι και το δικαίωμα του καθενός και το δικό σας και το δικό
μου και όποιου άλλου, να ενημερώσει για πράγματα τα οποία κάνει και για μια
πορεία την οποία χάραξε και θέλει να την υπερασπιστεί. Βέβαια και γνώριζα, κύριε
πρόεδρε, την πρόταση του κ. Σκουμπόπουλου γιατί ήμουν σίγουρη ότι από τη μια θα
ζητούσε μελέτη και αν όλα γίνανε σωστά όπως εκείνος το εννοεί πάντα αλλά από την
άλλη, επειδή πρέπει να παίξει και τον ρόλο τον πολιτικό ρόλο τον οποίο κατέχει εδώ,
θα υπερέβαλε και θα έλεγε για μείωση 50%, ήμουν σίγουρη γι’ αυτό. Η συζήτηση
όμως και όλη η δουλειά που έκανε η οικονομική υπηρεσία, μας επιτρέπει,
προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα, να μειώσουμε κατά 25%, είπα και
στην αρχική μου εισήγηση και ήθελα αυτό να προλάβω, αλλά εν πάση περιπτώσει,
ότι θέλουμε να πούμε το λέμε, δεν ακούμε, ήθελα να προλάβω αυτό γιατί τόσο μας
είπαν ότι μπορούμε να μειώσουμε, τόσο μειώνουμε και είπα, δεν το ακούσατε, ότι
την επόμενη χρονιά, εφόσον η οικονομική υπηρεσία πει ότι μπορούμε να
συνεχίσουμε και να καλύψουμε το ποσό που δίνει ο κώδικας, το 50% και βεβαίως θα
το πάμε εκεί προς όφελος των δημοτών και χάρη της ισότητας. Καταγγέλλετε κάτι το
οποίο δεν τολμήσατε να κάνετε ποτέ οι αιρετοί θέλησαν 500.000, να λέμε και
νούμερα και εγώ δεν θέλω να το ξεχάσω αυτό, γιατί να το ξεχάσω και γιατί να το
ξεχάσουμε και ως πόλη δεν πρέπει το ξεχάσουμε. Χάρισαν € 500.000 στον δήμο γιατί
επέλεξαν, όσοι είχαν μισθό, έναν άλλο μισθό και όχι να πληρώνονται απ’ το δήμο.
Δεν επέλεξαν τον μισθό του δήμου, χάρισαν λοιπόν, με την απόφασή τους, η οποία
τους κόστισε πολύ, και είμαι σε θέση να το γνωρίζω πάρα πολύ καλά και είσαστε σε

θέση να το γνωρίζετε κι εσείς πάρα πολύ καλά. Χάρισαν στους πολίτες, στο δήμο,
στις υπηρεσίες του δήμου, € 500.000 περίπου. Εγώ δεν θα το αγνοήσω και η κοινωνία
δεν πρέπει να το αγνοήσει και το λέω με περηφάνια και θα το λέω. Μπράβο τους!
Ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε, μην το κάνουμε καταγγελία απέναντι στους άλλους.
Εάν αυτές οι € 500.000,00 δεν σώζουν το δήμο και προφανώς δεν τον σώζουν και δεν
είπα ότι είμαστε σε θέση να δώσουμε αυτές τις παροχές, επειδή χάρισαν οι αιρετοί
500.000, για όνομα του θεού, είπα ότι είναι και αυτό και το ότι δεν πήραμε
προσωπικό και μας το καταλογίζετε το αποτέλεσμα του ότι δεν πήραμε προσωπικό,
εδώ εσείς είστε που έρχεστε και λέτε συνέχεια ότι η καθαριότητα δεν είναι καλή, ότι
το ένα εμποδίζει, το άλλο κάνει και λοιπά, πήραμε διμηνίτες; Πόσους πήραμε; Επί
λέξει, όλο ερωτήσεις κάνετε, ρωτήστε το στην υπηρεσία, πόσους πήραμε διμηνίτες;
Πήραμε οχταμηνίτες; Πήραμε πενταμηνίτες; Όχι δεν πήραμε κι έτσι δημιουργήθηκε
μια κατάσταση, η οποία είναι καλή. Γιατί δηλαδή πρέπει να κλαίμε για αυτή την καλή
κατάσταση, πρέπει να την καταγγέλλουμε, πρέπει να την οικτίρουμε και γιατί δεν
μπορούμε επιτέλους να πούμε, γενναιόψυχα «βρε αδερφέ, εντάξει πάμε έτσι»;
Προτείνετε μείωση κατά 50% και είναι δικαίωμα σας. Απαντώντας στον κ.
Δελαβερίδη, δεν είπα μόνο για τις 500.000. Είπα ότι είναι και αυτό, αλλά αυτό το
«και», δεν θα το αγνοήσω ποτέ. Δεν θα το αγνοήσω ποτέ και θα πω άλλο ένα μπράβο.
Πρόεδρος: Δευτερομιλίες.
Σκουμπόπουλος: Το ότι λέει ψέματα η κα δήμαρχος στο λαό της Βέροιας
είναι γνωστό, το ότι λέει ψέματα στο Δ.Σ. είναι γνωστό. Να λέει όμως ψέματα και
μπροστά στους δημοσιογράφους που το μεσημέρι τους δέχθηκε αφού τους κάλεσε για
συνέντευξη τύπου για να ανακοινώσει το πάγωμα των τελών και τη μείωση για τις
ειδικές κατηγορίες; Βγάζετε δελτίο τύπου, δεν συνεννοείστε και έρχεστε στο Δ.Σ,
όπου άλλα λέει ο ένας και άλλα λέει ο άλλος …………….
Πρόεδρος: Κε Σκουμπόπουλε, αυτό που έχετε είναι δελτίο τύπου; Ρωτάω για
γνώση μου.
Σκουμπόπουλος: Είναι η πρόσκληση της κας δημάρχου που έστειλε στον
Τύπο. Είναι πρόσκληση της δημάρχου στα τοπικά μέσα και τους καλεί για να δώσει
συνέντευξη τύπου. Προαναγγέλθηκε απ’ την Παρασκευή ………..
Πρόεδρος: Αυτό είναι η εφημερίδα «Ημερησία».
Σκουμπόπουλος: Ναι, η «Ημερήσια» είναι. Οι άλλες εφημερίδες δεν το
ξέρανε βέβαια. Μόνο η Ημερήσια φαίνεται έχει καλούς δημοσιογράφους ……………
Δήμαρχος: Παρακαλώ ένα ερώτημα: ενέχει παρανομία οτιδήποτε;
Σκουμπόπουλος: Τα πάντα έχει μέσα και η «Ημερήσια» και το δελτίο τύπου
που στείλατε εσείς και καλούσατε τους δημοσιογράφους. Και εντάξει εμάς μας
ξεγελάτε, ήμαστε κουτοί και μας ξεγελάτε, τους δημοσιογράφους όμως τι τους είπατε
για τα οικονομικά του δήμου, δεν τους είπατε για τις αναπροσαρμογές των τελών;
Πρόεδρος: Θα μπορούσαμε να βγάλουμε μια φωτοτυπία αυτό το δελτίο τύπου
που έχετε παρακαλώ;
Σκουμπόπουλος: Όχι, γιατί να σας το δώσω; Το αμφισβητείτε;
Πρόεδρος: Δεν αμφισβητώ τίποτα, απλά θέλω να το δω.
Σκουμπόπουλος: Και αν το αμφισβητείτε, δεν σας δίνω δικά μου έγγραφα
εγώ, εντάξει; Προτείνω μείωση 50% λοιπόν αφού όλα είναι ανθηρά. Δεν είναι €
500.000 τα έξοδα παράστασης που αναφέρετε. Θα σας φέρω στην επόμενη
συνεδρίαση εκείνα τα τετράπτυχα που κυκλοφορούσατε στην πόλη και λέγατε
ασύστολα ψέματα προεκλογικά αλλά αυτά θα τα πούμε από δω και πέρα κα δήμαρχε
και λιγοστέψτε τα ψέματα σας παρακαλώ πολύ.
Δελαβερίδης: Εγώ κε πρόεδρε, είπα ότι συμφωνώ με τον καθορισμό του
ποσοστού μείωσης δημοτικών φόρων, για απόρους και λοιπά και λοιπά. Όμως αυτό

που είπε η κα δήμαρχος, δηλαδή, τακτοποιήσαμε τα οικονομικά του δήμου επειδή δεν
πήραν για δυο χρόνια τα έξοδα παράστασης οι αντιδήμαρχοι, δεν το δέχομαι ………
Πρόεδρος: Δεν είπε μόνο αυτό, είπε πολλοί παράγοντες συνέβαλαν …….
Δελαβερίδης: Είπε αυτό και θα το δείτε στα πρακτικά της συνεδρίασης. Εγώ
θα το ψηφίσω εφόσον διαγράψετε τις φράσεις αυτές. Δεν είναι από τα έξοδα
παράστασης, γι’ αυτό κάνουμε τις μειώσεις, τακτοποιήσατε τα οικονομικά; Το
αποδέχομαι, έτσι να προχωρήσουμε, όχι όμως από τα έξοδα παράστασης. Όσο κα
δήμαρχε, για το ποιοι γίνανε αντιδήμαρχοι, εγώ σας είπα ότι δεν ήθελα να γίνω γιατί
είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και δεν θα μπορούσα να προσφέρω, το ξέρετε πάρα
πολύ καλά, εγώ ζω από την δουλειά μου και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσα να
είμαι όλη την ημέρα εδώ. Άρα κάνατε ένα Δ.Σ. δημοσίων υπαλλήλων. Είναι ψέμα
αυτό; Γιατί ο κάθε ένας, απ’ αυτούς, είναι σε κάποια υπηρεσία. Λοιπόν, έχουνε
κάποιο έσοδο, συγχαρητήρια εγώ να τους δώσω, σίγουρα και αυτά ήταν έξοδα
παράστασης που τα δικαιούνται, τα δωρίσανε αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση
δεν αποδέχομαι ότι με αυτά τα χρήματα λύθηκε το οικονομικό του δήμου. Εξάλλου
ξέρετε ότι έχουμε να δίνουμε για απαλλοτρίωσης και λοιπά. Πού είναι τα χρήματα;
Δεν έχουμε λεφτά, λοιπόν δεν λύνονται με αυτά τα χρήματα και εκείνα;
Χατζηαθανασίου: Κε πρόεδρε, θα ψηφίσω την πρόταση της εισήγησης χωρίς
περιστροφές γιατί έτσι πρέπει να γίνει.
Σουμελίδης: Κε πρόεδρε, να συμπληρώσω κάτι όσον αφορά την πρόταση, να
συμπεριλάβουμε και μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι έχουν κάνει μεταμόσχευση
οργάνων και δεν είναι ελάχιστοι σε όλο το δήμο.
Παυλίδης: Για την κατηγορία που πρόσθεσε ο κ. Σουμελίδης προτείνω να
κατατίθενται τα εξής δικαιολογητικά: 1)Φωτοτυπία των δύο όψεων του Δελτίου
Αστυνομικής Ταυτότητας, 2)Βεβαίωση ή γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου,
3)Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ, 4)Εκκαθαριστικό ΔΟΥ.
Πρόεδρος: Προχωρούμε σε ψηφοφορία επί των δυο προτάσεων που τέθηκαν,
αυτή της εισήγησης για μείωση των δημοτικών φόρων & τελών κατά 25%, όπως
συμπληρώθηκε με τις προτάσεις των κ.κ. Π. Παυλίδη και Μ. Σουμελίδη και η
πρόταση του κ. Σκουμπόπουλου για μείωση κατά 50%.
Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση της επιτροπής, όπως συμπληρώθηκε με
την πρόταση του κ. Μ. Σουμελίδη;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 14 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας, Ν.
Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Α. Παπαστεργίου, Σ. Διαμαντής (πρόεδρος του
Τοπικού Συμβουλίου Αγ. Βαρβάρας).
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Χ. Σκουμπόπουλου ;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 6 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Μ. Σακαλής, Μ.
Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 1-10-2008 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Τα αιτήματα του Συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Ημαθίας, της Εθνικής
Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών Κ.
Μακεδονίας, του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία, με τα οποία ζητούν την απαλλαγή
ή μείωση των δημοτικών φόρων & τελών για τα μέλη τους.
3.- Τις από 24-6-2009 αιτήσεις των Γεωργίου Σκράπα και Μισιρλή Μαλούτα με τις
οποίες ζητούν την απαλλαγή τους από δημοτικούς φόρους & τέλη, ως
μεταμοσχευθέντες.

4.- Την από 23-9-2009 αίτηση της Ελένης Κίκα, με την οποία ζητάει την απαλλαγή
της από δημοτικούς φόρους & τέλη λόγω τετραπληγίας του υιού της.
5.- Την από 21-10-2009 εισήγηση της επιτροπής Οικονομικών του Δ.Σ.
6.- Τις προτάσεις των δημ. συμβούλων Χ. Σκουμπόπουλου, Μ. Σουμελίδη.
7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
8.- Τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη μείωση κατά ποσοστό 25% των δημοτικών τελών
καθαριότητας & φωτισμού και συντελεστή φόρου φωτιζόμενης επιφάνειας της κύριας
κατοικίας των παρακάτω ατόμων:
1.- Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, όπως η ιδιότητά τους
οριοθετείται από την κείμενη νομοθεσία, των παρακάτω κατηγοριών, ανεξαρτήτως
του ετησίου οικογενειακού τους εισοδήματος:
α) Με νοητική υστέρηση (αυτισμός, ψυχοκινητική υστέρηση, σύνδρομο Ντάουν)
β) Νεφροπαθείς
γ) Τυφλοί
δ) Τετραπληγικοί (τετραπληγία, σπαστική τετραπληγία, τετραπάρεση, σπαστική
τετραπάρεση).
Προκειμένου οι παραπάνω να τύχουν της εν λόγω μείωσης θα πρέπει να
καταθέτουν στο Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου κάθε έτος, οι ίδιοι ή οι
νόμιμοι εκπρόσωποί τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- Φωτοτυπία των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
- Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής για το ποσοστό αναπηρίας
- Φωτοτυπία ισχύοντος πάσο αναπηρίας
- Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ
2.- Άτομα με τις παρακάτω ιδιότητες, όπως αυτές οριοθετούνται από την
κείμενη νομοθεσία, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνάει το
ποσό των € 15.000,00:
α) Παραπληγία (παραπληγία, σπαστική παραπληγία, παραπάρεση, σπαστική
παραπάρεση, ημιπληγία)
β) Καρκινοπάθεια, ακρωτηριασμός (άνω ή κάτω άκρων)
γ) Σκλήρυνση κατά πλάκας
δ) Αλτσχάιμερ
ε) Ψυχασθένεια (ψυχωσική συνδρομή, σχιζοφρένεια, Ν.Δ.Φ. διαταραχή, Ψ.Ν.
διαταραχή).
Προκειμένου οι παραπάνω να τύχουν της εν λόγω μείωσης θα πρέπει να
καταθέτουν στο Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου κάθε έτος, οι ίδιοι ή οι
νόμιμοι εκπρόσωποί τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- Φωτοτυπία των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
- Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής για το ποσοστό αναπηρίας
- Εκκαθαριστικό ΔΟΥ
- Φωτοτυπία ισχύοντος πάσο αναπηρίας
- Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ
3. Άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, όπως η ιδιότητά τους
οριοθετείται από την κείμενη νομοθεσία, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό τους
εισόδημα δεν ξεπερνάει το ποσό των € 15.000,00.

Προκειμένου οι παραπάνω να τύχουν της εν λόγω μείωσης θα πρέπει να
καταθέτουν στο Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου κάθε έτος, οι ίδιοι ή οι
νόμιμοι εκπρόσωποί τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- Φωτοτυπία των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
- Βεβαίωση ή γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου
- Εκκαθαριστικό ΔΟΥ
- Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ
4.- Πολυτέκνους και τριτέκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται από την
κείμενη νομοθεσία, ανεξαρτήτως του ετησίου οικογενειακού τους εισοδήματος,
εφόσον ένα τουλάχιστον από τα τέκνα τους είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε
αναγνωρισμένη σχολή.
Προκειμένου οι παραπάνω να τύχουν της εν λόγω μείωσης θα πρέπει να
καταθέτουν στο Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου κάθε έτος, οι ίδιοι ή οι
νόμιμοι εκπρόσωποί τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Πολύτεκνοι:
- Φωτοτυπία των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
- Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας (ΑΣΠΕ)
- Βεβαίωση σπουδών εφόσον δηλώνουν ότι τέκνο τους σπουδάζει σε αναγνωρισμένη
σχολή.
- Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ
Τρίτεκνοι:
- Φωτοτυπία των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
- Βεβαίωση Συλλόγου Τριτέκνων ότι είναι μέλη.
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
- Βεβαίωση σπουδών εφόσον δηλώνουν ότι τέκνο τους σπουδάζει σε αναγνωρισμένη
σχολή.
- Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ
Β) Η παραπάνω μείωση δεν θα ισχύει σωρευτικά για άτομα που ανήκουν σε
περισσότερες από μία από τις παραπάνω κατηγορίες αλλά θα λαμβάνεται υπόψη η
ευνοϊκότερη ανά κατηγορία ρύθμιση.
Γ) Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη νομιμοποίησή της από τον Γενικό
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στη συνέχεια τη δημοσίευση
περίληψης αυτής σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα από το Γραφείο
Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 626/ 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Ν.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης

Σ.
Η.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Σοφιανίδης.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 14/12/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Μ.
Μ.
Ε.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Σακαλής
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