ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 24/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 627/2009
Περίληψη
Μη αναπροσαρμογή συντελεστών τελών καθαριότητας –
φωτισμού.
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 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 1-10-2009 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Ανάπτυξης & Οικονομικών Παύλου Παυλίδη, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.25/75 το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει
μέχρι 31 Οκτωβρίου για τον καθορισμό των τελών καθ/τας - αποκομιδής
απορριμμάτων και φωτισμού.
Η απόφαση αυτή πρέπει να κοινοποιηθεί στη ΔΕΗ μέχρι 30 Νοεμβρίου κάθε
έτους για να ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
Ομοίως με το άρθρο 25 παρ. 12 του Ν.1828/89 το τέλος καθ/τας και
φωτισμού ενοποιείται σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος και επιβάλλεται για την
αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθ/τας και φωτισμού καθώς και
κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές υπηρεσίες
ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Από τους συνημμένους πίνακες εσόδων-εξόδων προκύπτει ότι:
1.-Τα έσοδα από το τέλος καθ/τας-φωτισμού οικιών και καταστημάτων θα
ανέλθουν στο ποσό των 4.400.000.00€ εάν παραμείνουν οι συντελεστές που
καθορίσθηκαν με την αριθ. 592/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Για το Τοπικό Διαμέρισμα Βέροιας δημιουργούνται τρεις κατηγορίες:
Ι.Κατηγορία οικιακής χρήσης:
α)Για τους χώρους που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή εγκατάσταση
φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στους
οποίους δεν συμπεριλαμβάνονται οι ιδιωτικές κλινικές.
β)Για τους μη στεγασμένους χώρους ακινήτων που χρησιμοποιούνται για
άσκηση επαγγέλματος καθώς και για τις κατοικίες που κατοικούνται εποχιακά.
γ)Για τους στάβλους.
δ)Για τους σταθμούς αυτοκινήτων (parking)
το ποσό των 1,47 € ανά τ.μ.
ε)Για τους λοιπούς χώρους άλλης χρήσης άνω των 6.000 τ.μ. 1,47 € , για το
πέραν του ορίου των 6.000 τ.μ. εμβαδού, σε 1,50 € ανά τ.μ.

ΙΙ.Κατηγορία γενικής χρήσης:
Για τους λοιπούς χώρους άλλης χρήσης σε 3,68 € ανά τ.μ.

το

ΙΙΙ.κατηγορία υπερκαταστημάτων τροφίμων:
α)Για τα πολυκαταστήματα τροφίμων μέχρι των 150 τ.μ σε 3,68 € το τ.μ
β)Για τα πολυκαταστήματα τροφίμων πέραν των 150 τ.μ. με τέλος 2 ½ φορές
εκάστοτε τέλος της κατηγορίας γενικής χρήσης δηλ. 9,20 € ανά τ.μ.
Για τα υπόλοιπα Τοπικά Διαμερίσματα δημιουργούνται δύο κατηγορίες ως

εξής:
Ι).Γεωργιανών, Καστανέας, Κ.Βερμίου, Ράχης και Τριποτάμου.
α)Για την κατηγορία οικιακής χρήσης σε 1,37 € ανά τ.μ.
β)Για την κατηγορία γενικής χρήσης σε 1,58 € ανά τ.μ.
ΙΙ).Κουμαριάς, Αγ.Βαρβάρας, Αμμου και Ασωμάτων.
α)Για την κατηγορία οικιακής χρήσης σε 0,90 € ανά τ.μ..
β)Για την κατηγορία γενικής χρήσης σε 1,00 €. ανά τ.μ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 14 του Ν.1828/89 όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ. 16 του Ν.2503/97 όταν το ύψος των τελών ή
εισφορών κλιμακώνεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα έκτασης ή κτίσματος ή άλλη

μονάδα υπολογισμού, η διαφορά του συντελεστή μεταξύ της πρώτης και της
τελευταίας κατηγορίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20/πλάσιο της πρώτης.
Οι παραπάνω συντελεστές ισχύουν και για ακίνητα που βρίσκονται σε εκτός
σχεδίου πόλεως περιοχές, και για τους χώρους που στερούνται ηλεκτρικής
εγκατάστασης.Τα έξοδα των υπηρεσιών καθ/τας και φωτισμού για το έτος 2010
θα ανέλθουν στο ποσό των 4.632.000,00 € δηλ. αύξηση περίπου 5 %.
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2010
Α. ΕΣΟΔΑ :

4.400.000,00

Β. ΕΞΟΔΑ :
1) Αποδοχές 85 τακτ. υπαλλήλων & 12 που πρόκειται να προσληφθούν:

2) Εργοδοτικές εισφορές τακτικού προσωπικού:
3) Υπερωρίες τακτικού προσωπικού:
4) Αποδοχές 7 συμβασιούχων αορίστου χρόνου:
5) Εργοδοτικές εισφορές συμβασιούχων αορίστου χρόνου:
6) Αποδοχές εκτάκτων υπαλήλων ΙΔΟΧ (20 2μην. 10 8μην.):
7) Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων:
8) Παροχές σε είδος (γάλατα,είδη ατομ.προστασίας):
9) Αντιτιμο ηλεκτρικού ρεύματος:
10) Ποσοστό είσπραξης ΔΕΗ 2%:
11) Συντήρηση μεταφορικών μέσων:
12) Συντήρηση λοιπών μηχανημάτων:
13) Συντήρηση λοιπού εξοπλισμού:
14) Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών:
15) Προμήθεια ειδών καθαριότητας:
16) Δαπάνες σύνδεσης παροχών ΔΕΗ:
17) Ασφάλιστρα οχημάτων:
18) Τέλη κυκλοφορίας
19) Λοιπές δαπάνες:
20)Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού(κάδοι απορριμμάτων):
21) Συντήρηση δικτύου φωτισμού πόλης και συνοικισμών:
22) Συντήρηση δικτύων φωτισμού πάρκων και παιδ.χαρών:
23) Προμήθεια ηλεκτρ/κού υλικού Πόλης και Συνοικιών:
24) Προμήθεια ηλεκτρ/κού υλικού Toπ.Διαμερισμάτων:
25) Διαμόρφωση χώρου και ταφή απορριμμάτων:
26) Μικροεπεκτάσεις δικτύων φωτισμού πόλης και συνοικισμών:
27) Δαπάνες απόσβεσης των απορριμματοφόρων:
28) Ποσοστό 3% υπέρ ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ επί των
πραγματοποιηθέντων εσόδων:
29) Ποσοστό 3% επί των παραπάνω δαπανών (πλην αποσβέσεων):
για την συμβολή της υπηρεσίας στις λειτουργικές δαπάνες:

ΣΥΝΟΛΟ

2.170.000,00
231.000,00
50.000,00
175.000,00
46.000,00
200.000,00
60.000,00
30.000,00
800.000,00
115.000,00
145.000,00
5.000,00
2.000,00
140.000,00
10,000.00
6.000,00
13.000,00
4.000,00
5.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
50.000,00
10.000,00
130.000,00
140.000,00
4.632.000,00

Υστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το δημοτικό συμβούλιο ν΄αποφασίσει
για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού.
Επίσης έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 21-10-2009 εισήγηση της
επιτροπής Οικονομικών του Δ.Σ., με την οποία αυτή εισηγείται ομόφωνα τη μη
αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2010.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Παυλίδης: Κε πρόεδρε, είναι γνωστό ότι τα πράγματα παραμένουν τα ίδια, τα
ίδια τέλη δηλαδή, υπάρχει μια αλλαγή όσων αφορά το 10ο θέμα, όπου έχουν
αλλαχτεί, θα σας πω δηλαδή μόνο τις αλλαγές, έτσι λοιπόν στο 10ο θέμα έχουμε κάνει
μια αλλαγή στα οικοδομικά υλικά, όπου η επιτροπή θεώρησε ότι πρέπει να βάλει μια
ξεχωριστή κατηγορία για τους κάδους αδρανών υλικών, για να μην παρατηρείτε το
φαινόμενο όπου με 50 Ευρώ να παραμένει ένας κάδος από ένα μήνα έως τρεις μήνες
κ.τ.λ και να πει ότι για δυο εβδομάδες είναι 50 Ευρώ, δηλαδή να υπάρχει μια
αναλογία κόστους για την παραμονή του κάδου στο πεζοδρόμιο. Η δεύτερη αλλαγή
που υπάρχει, είναι στα ψυγεία που υπάρχουν στα περίπτερα, θεωρούσαμε άδικο,
βάση μιας κατάστασης που υπήρχε μέχρι σήμερα, ένα περίπτερο να πληρώνει το ίδιο
ποσό για ένα ψυγείο που έχει μια πόρτα με κάποιον που έχει ψυγείο με τρεις πόρτες,
όπως αντιλαμβάνεστε είναι διαφορετικά τα τετραγωνικά, διαφορετική η κατάσταση
στο πεζοδρόμιο και θεωρήσαμε ότι πρέπει να βάλουμε μια αναλογία όπως έχουν και
οι άλλες πόλης για τα σταντ των εφημερίδων και οτιδήποτε επιβαρύνει την
κατάσταση στο πεζοδρόμιο. Αυτές τις δυο αλλαγές κάναμε στα υπόλοιπα τέλη. Δεν
μπορώ να εισηγηθώ το θέμα για τα αστικά, όπως σας είπα, όπου είναι εδώ κύριε
πρόεδρε κάποιοι για να πουν για το θέμα αυτό.
Τσισμετζής: Κε πρόεδρε, κα δήμαρχος, κοι δημοτικοί σύμβουλοι, ως
εκπρόσωπος των διαφημιστών, θα ήθελα να καταθέσουμε την δική μας πρόταση, σε
ό,τι αφορά το θέμα των τελών διαφήμισης. Κάποια στιγμή το ύψος των τελών είχε
φτάσει σε ένα οριακό σημείο, έτσι που δυστυχώς η αγορά δεν μπορεί να τα σηκώσει
άλλο, έχουμε να κάνουμε με επαγγελματίες της πόλης, με δικούς μας δημότες και
όταν πηγαίνουμε και τους κάνουμε κάποια πρόταση ή μας κάνουν πρόταση για να
διαφημιστούν στα μέσα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και είναι νόμιμα, όταν ακούν
το ύψος των τελών διαφήμισης, οι περισσότεροι το αποφεύγουν. Η πρότασή μας
είναι, κάποια στιγμή το ύψος των τελών διαφήμισης να μειωθεί, θα συμφωνήσουμε
με την πρόταση του κυρίου Σκουμπόπουλου και η πρόταση λοιπόν είναι 300 Ευρώ να
είναι στο κάθε αστικό λεωφορείο, σε κάθε piza, που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην
πόλη, μίνιμουμ να είναι στο διπλής όψης 200 Ευρώ, υπάρχει μια δέσμευση από μας
τους διαφημιστές, ότι μέσα σε τρεις μήνες είτε υπάρχει πελάτης είτε δεν υπάρχει
πελάτης, τα χρήματα των τελών θα καταβάλλονται από εμάς. Έτσι, ο δήμος και θα
εισπράττει τα χρήματα, αυτή τη στιγμή, από όλες τις επιγραφές και από όλα τα
αστικά τα οποία ήδη υπάρχουν και διαφημίζονται οι συνδημότες μας, με αποτέλεσμα
και έσοδα να υπάρχουνε και κάποια στιγμή, να μην υπάρχουν παράνομα
διαφημιστικά μέσα, γιατί κάποιοι όταν δεν έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν,
αναγκαστικά, βάζουν την διαφήμιση και αδυνατούν να δώσουν τα τέλη διαφήμισης
γιατί είναι ακριβά και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην συγκεκριμένη
υποχρέωση. Εμείς λοιπόν συμφωνούμε και λέμε, αν υπάρχει δυνατότητα και πιστεύω
πως πρέπει να το δείτε καλόπιστα, γιατί είμαστε χρόνια στο χώρο της διαφήμισης εδώ
στη Βέροια, θέλουμε ο δήμος να εισπράττει χρήματα από το κομμάτι αυτό, που
λέγεται τέλη διαφήμισης. Η πρόταση μας λοιπόν είναι 300 Ευρώ σε κάθε αστικό
λεωφορείο, το οποίο κυκλοφορεί μέσα στην πόλη μας, 200 Ευρώ για κάθε

διαφημιστικό piza, νόμιμο, για τα διπλής όψεως και φυσικά ανάλογη μείωση στα
υπόλοιπα που είναι οι στάσεις των αστικών λεωφορείων και λοιπά.
Πρόεδρος: Κε Τσισμετζή, επειδή υπάρχει, όπως ξέρετε, στην εισήγηση
τετραγωνικό μέτρο, για να καταλάβουμε ποια είναι η πρόταση, θα παρακαλούσα αν
υπάρχει η δυνατότητα, να γίνει ανά τετραγωνικό, εδώ λέει 0.52 εβδομαδιαίως κ.τ.λ.
Ποια είναι η πρόταση σας για να καταλάβουμε συνολικότερα; Λέει επίσης, οι
φωτιζόμενες 43,3. Ποια είναι η πρότασή σας; Αν μπορείτε, να την διαμορφώσετε
έτσι.
Τσισμετζής: Αυτή τη στιγμή στα piza, τα τέλη διαφήμισης είναι 27 Ευρώ το
τετραγωνικό μέτρο, εμείς θα θέλαμε να ισχύσει το 9 Ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Για
το κάθε διαφημιστικό μέσο που λέγετε piza, 9 Ευρώ το τετραγωνικό. Τώρα σε ότι
αφορά τα στέγαστρα εκεί αν θυμάμαι καλά είναι 0,49 την εβδομάδα, αν το κάνετε
αναλογικά και αυτό θα βγει γύρω στο 0,27 – 0,28 μέσο όρο. Κάτι ανάλογο ισχύει και
με τα αστικά λεωφορεία που αν ισχύσει κανονικά κάτι τέτοιο, θα πληρώνουν κοντά
στα 3,000,00 Ευρώ το χρόνο, πράγμα παράλογο.
Πλιάτσικα-Τσιπουρίδου: Είμαι εκπρόσωπος του εμπορικού συλλόγου.
Συμφωνώ με την πρόταση των διαφημιστών αλλά θέλω να επισημάνω ότι εμείς
θέλουμε αυτή την μείωση για τους ντόπιους επιχειρηματίες, τις πολυεθνικές καλά θα
κάνει ο δήμος να τηρήσει τα διαφημιστικά τέλη που ήδη υπάρχουν, στις ντόπιες τις
Βεροιώτικες επιχειρήσεις. Αυτό θέλω να επισημάνω. Για να προωθήσουμε τις ντόπιες
επιχειρήσεις τους ντόπιους επιχειρηματίες γιατί βλέπεται κιόλας στα αστικά
διαφημίζονται μεγάλες επιχειρήσεις, καμία Βεροιώτικη ή πολύ λίγες.
Μιχαηλίδης: Εμείς συμμεριζόμαστε την άποψη των διαφημιστών, όμως η
πρόταση τους δεν μπορεί να περάσει όπως εκφράζεται, δηλαδή, μείωση και αποκοπή
ποσού για το αστικό λεωφορείο ή για το piza, δεν προβλέπεται από το νόμο περί
διαφήμισης να γίνει, έτσι λοιπόν αυτό που μπορούμε να δεχθούμε, εκ’ των
πραγμάτων, είναι τη μείωση στο 50% της κάθε πλευράς του piza, δηλαδή απ’ το 27
στο 13,5 ετησίως και σε ότι αφορά το αστικό λεωφορείο από τα 2,5 Ευρώ στο 1,25.
Δεν μπορεί να γίνει κατ’ αποκοπή ποσόν, δεν προβλέπεται από το νόμο περί
διαφήμισης στο να πούμε 200 ή 300 Ευρώ κατ’ αποκοπή το τετραγωνικό είτε σε
αστικό λεωφορείο είτε σε piza και το δεύτερο, σεβόμαστε επίσης την άποψη του
εκπροσώπου του εμπορικού συλλόγου, όμως είναι δύσκολο ο δήμος να κάνει τον
διαχωρισμό εάν ο διαφημιζόμενος είναι ντόπιος ή είναι πολυκατάστημα ή τίποτα
άλλο. Εξάλλου δεσμεύονται οι διαφημιστές και λένε ότι το ποσό αυτό θα
προκαταβάλλεται στην αρχή του χρόνου, άσχετα αν το piza ή το λεωφορείο είναι
ντυμένο με διαφήμιση ή χωρίς διαφήμιση. Η πρότασή μας λοιπόν είναι, μείωση σε
κάθε επιφάνεια piza στο 50% δηλαδή 13,5 Ευρώ το τετραγωνικό ετησίως και στο
αστικό λεωφορείο 1,25.
Πρόεδρος : Ερωτήσεις;
Σκουμπόπουλος : Κύριε πρόεδρε, έχω μπροστά μου την περσινή απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου, στην οποία αναγράφεται η εισήγηση της υπηρεσίας.
Παρατηρώ λοιπόν ότι τα έσοδα που υπολόγιζε η υπηρεσία να εισπράξει μέσα στο
2009, ανέρχονταν σε 4.300.000,00 Ευρώ τα έξοδα σε 4.520.000,00 Ευρώ, δηλαδή
220.000,00 Ευρώ άνοιγμα. Προκύπτουν ερωτήματα απ’ αυτόν τον πίνακα. Οι
αποδοχές των 91 υπαλλήλων και 12 που επρόκειτο να προσληφθούν, ανέρχονταν σε
2.040, οι αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 20 διμηνίτες και 10 οκταμηνίτες σε
203.000,00 Ευρώ, δεν θα σας μπλέξω με πολλά νούμερα, με δυο νούμερα μόνο,
κρατήσατε λοιπόν τα στοιχεία, 91 τακτικοί υπάλληλοι, 12 που πρόκειται να
προσληφθούν. Αν προσλήφθηκαν καταρχήν οι 12, ύψος δαπάνης 2.040, αποδοχές
εκτάκτων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 20 διμηνίτες και 10 οκταμηνίτες,

203.000, αν προσλήφθηκαν αυτοί. Πάμε στη σημερινή κατάσταση, στο σημερινό
πίνακα. Η υπηρεσία εκτιμάει ότι τα έσοδα, αν μείνουνε τα ίδια τέλη, θα είναι
4.400.000,00 Ευρώ, τα δε έξοδα σε 4.632.000,00 περίπου 232.000 το άνοιγμα, οι
αποδοχές όμως των υπαλλήλων, οι υπάλληλοι μειώνονται σε 85 οι τακτικοί και
παραμένουν οι 12 που πρόκειται να προσληφθούν, έκτακτοι, το ποσό που βλέπω είναι
2.170, προσέξτε, στους 91 μόνιμους και 12 εκτάκτους το ποσό είναι 2.040, πέρσι,
φέτος με λιγότερους υπαλλήλους κατά 6 και 12 που πρόκειται να προσληφθούν
2.170, πρώτη παρατήρηση, πλασματικά τα νούμερα και τα περσινά και τα φετινά, δεν
συγκρίνονται. Φέτος, η εισήγηση με τους εκτάκτους οκταμηνίτες και διμηνίτες
200.000, πέρσι με τα ίδια άτομα 203.000, να μην αναφέρω και άλλα συγκρίσιμα
στοιχεία….
Πρόεδρος: Κε Σκουμπόπουλε, είμαστε στη φάση των ερωτήσεων. Ποια είναι
η ερώτηση για τη συγκεκριμένη εισήγηση;
Σκουμπόπουλος: Τέλος καθαριότητας και φωτισμού μας λέτε και μας
παρουσιάζετε ψεύτικα στοιχεία. Αυτό θέλω να σας πω. Είναι πλασματικά στοιχεία,
να μην πω ψεύτικα και ερεθίζεστε, και έρχεστε και μας λέτε 200.000 πέρσι το
άνοιγμα και 200.000 φέτος, 400.000 περίπου συν την μείωση απ’ τα τέλη που λέτε
160.000, 700.000 που θα πάνε κύριοι συνάδελφοι αν τα νούμερα αυτά είναι
πραγματικά; Ή πέρσι μας κοροϊδέψατε ή φέτος μας κοροϊδεύετε. Δεν μπορεί με
λιγότερο προσωπικό φέτος να έχουμε μεγαλύτερη δαπάνη μισθοδοσίας. Διαλέξτε και
πάρτε.
Τσιαμήτρου: Κε πρόεδρε, επειδή ο κ. Παυλίδης τα είπε λίγο γρήγορα και
συνοπτικά και κάπου μπερδεύτηκα, μίλησε για κάτι ψυγεία, πόρτες ψυγείων κ.τ.λ, ότι
δεν είναι σωστό να πληρώνουν το ίδιο όταν έχει μια πόρτα, δυο πόρτες ή τρεις
πόρτες, και εδώ διαβάζω ότι λέει για ψυγείο παγωτών και αναψυκτικών, για την
θερινή περίοδο επιτρέπεται μόνο ένα τεμάχιο, επομένως οι πόρτες που απευθυνόταν;
Εδώ κάπου βλέπω ότι θερινή περίοδος λογίζεται από τάδε μέχρι τάδε και μετά λέει
ότι το διάστημα αυτό το ψυγείο πρέπει να απομακρύνεται. Θα έχει απομακρυνθεί
ψυγείο ποτέ; Δεν ξέρω.
Παυλίδης: Κε πρόεδρε, όπως διαβάζει ο κύριος Σκουμπόπουλος απ’ το χαρτί,
συμφωνεί μαζί μας, δηλαδή είναι αυτό που είπα πριν ότι το άνοιγμα από την μη
αύξηση των τελών κυμαίνεται από 200 – 300.000 και είναι αυτό που πέρσι
απορρόφησε ο δήμος. Φέτος λοιπόν από τα 4.400.000 που είναι τα έσοδα, μέχρι τα
4.632.000 που είναι τα έξοδα, είναι ένα ποσό πάλι 232.000 είναι αυτό που πάλι θα
απορροφήσουν πάλι τα οικονομικά του δήμου. Τώρα, να απαντήσω πως με λιγότερο
προσωπικό να φτάνεις σχεδόν στο ίδιο νούμερο, μα δόθηκαν και οι αυξήσεις,
δόθηκαν και όλα τα υπόλοιπα και υπολογίζεται ένα ποσό, στο περίπου, όπως όλα
αυτά τα χρόνια αν είναι πέντε πάνω, πέντε κάτω το συνολικό ποσό μπορεί να μην
είναι 232.000, μπορεί να είναι 212.000 ή να είναι 250.000, πάντως η σημασία όταν
είναι να απορροφηθούν είτε 230.000 είτε 250.000 είναι από πού θα απορροφηθούν
και έχουμε την βούληση να απορροφηθούν. Βλέπετε λοιπόν τα έξοδα είναι
ανεβασμένα κατά 252.000. Από πού μπορούμε να κάνουμε οικονομία για να
μειώσουμε αυτά τα έξοδα και έχουμε πει ότι αυτό θα συμβεί από το ρεύμα, από το
αντίτιμο του ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο έχουμε κάνει πρόταση στο πρόγραμμα
«Εξοικονομώ» για να μειωθεί και αν δεν έρθει το πρόγραμμα έχουμε την πολιτική
βούληση ώστε κάποιες λάμπες να μειώσουμε. Η εξοικονόμηση των πόρων ενέργειας
είναι μεγάλη εξοικονόμηση και έχουμε τη βούληση να ασχοληθεί ένα άτομο στο
δήμο με αυτήν την εξοικονόμηση ώστε να εξοικονομήσουμε, και μπορούμε, τα
200.000 μόνο απ’ το ρεύμα. Παραδείγματα που μπορούσαμε να αναφέρουμε είναι τα
εξής: 1) Τα σχολεία εισπράττουν κάποια χρήματα για κάποια λειτουργικά κόστη.

2)Κάποιοι άλλοι συμπολίτες μας, έχουν φέρει με διάφορα πράγματα τα κόστη στο
δήμο και πρέπει να γίνει επιτέλους ξεκαθάρισμα για να μην είναι ευνοούμενος
κάποιος και κάποιος άλλος, όχι. 3) Σε κάποιες πλατείες που καίει τζάμπα ρεύμα, θα
μπορούσαν να λειτουργήσουν λιγότερες λάμπες, κάποιοι απομακρυσμένοι χώροι το
ίδιο, θα μπορέσει η δύναμη του φωτός σε κάποια σημεία να απομειωθεί. Επίσης
είμαστε σε συνεργασία με τους 11 εταίρους με κάποιες εταιρείες να κατεβάσουμε ένα
πρόγραμμα πανελλαδικά για τον φωτισμό, σε όλα αυτά τα πράγματα, για να κάνουμε
εξοικονόμηση ενέργειας και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε.
Δήμαρχος: Πράγματι τα έξοδα για τον ηλεκτροφωτισμό είναι πάρα πολλά,
δηλαδή είναι περίπου 900.000 το χρόνο, που νομίζω είναι ένας τομέας που μπορούμε
να προσπαθήσουμε και το είδαμε και αυτό με την υπηρεσία, θέλω όμως να απαντήσω
σε κάτι που τέθηκε και να ρωτήσω και κάτι, που παρακαλώ να μου απαντηθεί στη
συνέχεια. Είπα προηγουμένως, αλλά ίσως δεν το είπα δυνατά, δεν προσελήφθησαν
οχταμηνίτες, μπορεί να είχαμε προϋπολογίσει το ποσό, αλλά δεν προσελήφθησαν
οχταμηνίτες και να ρωτήσω με τη μείωση του 50% που προτείνετε, πώς θα
διαμορφωθούν τα νούμερα για τα οποία τρομάζετε τόσο πολύ;
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος: Το έχουμε πει κατ’ επανάληψη κε πρόεδρε, κες και κοι
συνάδελφοι, ότι ο δήμος έχει γίνει ένα απέραντο μπακάλικο, δεν γνωρίζει η δεξιά τι
ποιεί η αριστερά σε αυτό το δήμο, φυσικά καταλαβαίνετε ότι απαντήσεις δεν πήρα.
Δεν προσλήφθηκαν οκταμηνίτες, άρα το νούμερο είναι πλασματικό, άρα το άνοιγμα
του 2008, μόνο από τους οκταμηνίτες, γιατί υπάρχουν και οι διμηνίτες, φεύγει,
ισοφαρίζεται, μπορεί να μην προσληφθούν και φέτος οι οκταμηνίτες μια και η
καθαριότητα πήγε πάρα πολύ καλά, η χειρότερη πόλη στην καθαριότητα, γράφουν,
ξαναγράφουν οι εφημερίδες, οι αφίσες, τα αεροπανό του Παπανδρέου και των λοιπών
δημοκρατικών δυνάμεων, βρίσκονταν αναρτημένα ακόμα, μέχρι προχθές, κάτω στον
κόμβο του Καλλιοντζίδη. Δεν σας μιλάω για τις αφίσες, εδώ και 4-5 μήνες, που δεν
κατεβαίνουν. Είχα πει πέρσι κοι συνάδελφοι, θα δεχθούμε την μη αναπροσαρμογή
των τελών με δυο προϋποθέσεις, ότι δηλαδή αφενός του χρόνου, φέτος δηλαδή, δεν
θα έρθετε να μας πείτε για διπλάσιο τέλος καθαριότητας και αφετέρου ότι δεν θα
υπολείπεται η καθαριότητα του δήμου και γενικά οι υπηρεσίες του δήμου, έναντι των
προηγούμενων ετών. Με χαρά βλέπω φέτος ότι τα οικονομικά του δήμου
τακτοποιήθηκαν, δεν χρωστάτε πουθενά, 4.800.000 31-12 2008 ο ταμειακός σας
απολογισμός, το λέει, 4.800.000 ήταν τα χρέη σας, κύριε Παυλίδη, αντιδήμαρχε
οικονομικών, 2.500.000 τα χρήματα που αφήσαμε χρέος εμείς, πήραμε το δάνειο,
θυμάστε εσείς 1.200.000 λέγατε εμείς σας είπαμε 2.500.000 είναι τα χρέη και τα
ξοφλήσαμε. Τα χρέη που δημιουργήσατε εσείς στα τρία χρόνια, 31-12-2008 ο
ταμειακός σας απολογισμός το λέει 4.800.000, για να δούμε τι γίνεται, είναι δυνατόν,
οι 85 υπάλληλοι να έχουν 2.170 και οι 91 να έχουν 2.040, δεν φυσιολογικά πράγματα
αυτά άρα είναι πλασματικά τα στοιχεία, μόνο αυτό το νούμερο, δεν θέλω να σας πω
τίποτα άλλο, θα τα πούμε εξάλλου και στον προϋπολογισμό που έχουμε. Χαίρομαι
λοιπόν ιδιαίτερα που στα 35 χρόνια της θητείας μου, με διάφορες ιδιότητες στο δήμο,
βλέπω μια δημοτική αρχή να λέει και έχει το θάρρος να λέει «τα τακτοποιήσαμε τα
οικονομικά, δεν κάνουμε για δεύτερη φορά αναπροσαρμογή». Αφού λοιπόν
τακτοποιήσαμε τα χρέη μας, δεν χρωστάμε πουθενά, πάμε καλά οικονομικά και
επειδή η αγορά έξω βογκάει στην κυριολεξία, επειδή οι συμπολίτες μας, με την
γενικότερη οικονομική κρίση που τώρα έρχεται στην Ελλάδα και στη Βέροια, θα
έχουν πρόβλημα, έχω να κάνω την εξής μία πρόταση: Επειδή τα τέλη καθαριότητας
και φωτισμού είναι ανταποδοτικά, συμφωνώ να μην κάνουμε αναπροσαρμογή και
φέτος με την προϋπόθεση πάλι ότι δεν θα έρθουμε του χρόνου να βάλουμε διπλάσια

και τριπλάσια αναπροσαρμογή και επαναλαμβάνω υπό την προϋπόθεση ότι η
καθαριότητα θα είναι εντάξει. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, όμως μπορούμε
να βοηθήσουμε μια σειρά από συμπολίτες μας, τους εμπόρους, τους διαφημιστές
αλλά και όλη την Βέροια, με μείωση στα εξής τέλη και δικαιώματα: προτείνω λοιπόν
να μειωθούν τα τέλη διαφήμισης κατά 50%, επειδή αυτά είναι έσοδα καθαρά για το
δήμο και δεν έχει παρεχώμενες υπηρεσίες. Τα τέλη πεζοδρομίου, για να βοηθήσουμε
τους καταστηματάρχες, τους μανάβηδες, όλους, εμείς θα βοηθήσουμε την αγορά,
50% και στα τέλη πεζοδρομίου και να μειώσουμε και τα δικαιώματα του
νεκροταφείου, που πρέπει να είμαστε από τους δήμους, τους χειρότερους στην
Ελλάδα που έχουμε φτάσει σε αυτό το ύψος και των ενταφιασμό, ακόμα και όταν
ξεπροβοδούμε τους συμπολίτες μας στον άλλο κόσμο, τους παίρνουμε χρήματα και
εκεί. Πεθαμένους τους παίρνουμε χρήματα. Προτείνω 50% λοιπόν σε αυτά τα τρία
και καμία μείωση στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Τα επαναλαμβάνω για να
γίνουν κατανοητά, 50% μείωση των τελών διαφήμισης, 50% μείωση των τελών
πεζοδρομίου, 50% στα τέλη στα δικαιώματα νεκροταφείου, φόρος φωτιζόμενης
επιφάνειας, εδώ και χρόνια έχουμε φτάσει στον ανώτατο συντελεστή, στο 0.07, δεν
μπορούμε να αναπροσαρμόσουμε οπότε μην το φέρνετε θέμα κάθε χρόνο, δεν
χρειάζεται αφού φτάσαμε στο ανώτερο, δεν μπορούμε να αυξήσουμε εκτός αν
τροποποιηθεί ο νόμος και μας δώσει το δικαίωμα να πάμε ακόμα παραπάνω. Μην το
φέρνετε λοιπόν κάθε χρόνο θέμα και συζητάμε ότι δεν κάνουμε αναπροσαρμογή. Δεν
μπορούμε να κάνουμε απ’ το νόμο.
Δήμαρχος: Παρακαλώ, μια ερώτηση είχα κάνει που δεν απαντήθηκε, αν έχετε
την καλοσύνη, σας είχα ρωτήσει, με τη μείωση του 50% που προτείνατε, έχετε
υπολογίσει πού θα πάνε τα νούμερα; Γιατί έχετε ένα άγχος για τα οικονομικά του
δήμου και επίσης, είναι εξαιρετικά αυτά που λέτε και η πολιτική που προτείνετε και
οι προτάσεις που καταθέτετε αλλά γιατί στα 4 χρόνια που θητεύσατε, επειδή
θητεύσατε, δεν ακολουθήσατε αυτή την πολιτική ποτέ;
Σκουμπόπουλος: Θα απαντήσω και δεν θα δευτερομιλήσω. Η πρότασή μου
ήταν ξεκάθαρη. Τέσσερα χρόνια εκεί που η μάζα η μεγάλη, οι συμπολίτες μας, δεν
πλήρωναν πολλά στα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης, επειδή δεν κάναμε καμία
αναπροσαρμογή, ήρθατε εσείς σε δυο χρόνια και τους χαρατσώσατε. Αλλά αυτά θα
τα πούμε μεθαύριο, όταν θα συζητήσουμε τα του προϋπολογισμού. Τι κάνατε, τι
μαγειρεία και θέλω να κάνω και μια καταγγελία εδώ ότι και πάλι σήμερα μου έγινε
καταγγελία ότι στη ΔΕΥΑΒ δεν παίρνουν ενδείξεις οι υδρομετρητές, αφήνουν στο
επόμενο δίμηνο την ένδειξη, με αποτέλεσμα επειδή μέχρι 18 κυβικά δεν πληρώνει
κανένας, πάνω απ’ τα 18 να πηγαίνουν στα δυο δίμηνα, βρίσκουν 30 κυβικά,
αφαιρούν τα 18 και πληρώνουν τα 12 υπερκατανάλωση, εάν γίνεται αυτό είναι
κλοπή, μου έγινε καταγγελία από συγκεκριμένους συμπολίτες, θα φέρω και
αποδείξεις. Αυτή είναι η πρότασή μας και αν θέλετε πραγματικά να βοηθήσετε τους
συμπολίτες της αγοράς, για να δώσουμε χρήμα στην αγορά για να τρέξει, να κινηθεί,
διότι θα ελαφρυνθούν πολλοί συμπολίτες, δεχθείτε τη μείωση κατά 50% και των
δικαιωμάτων ταφής και εκταφής και τελών διαφήμισης και των τελών πεζοδρομίου.
Σακαλής: Κε πρόεδρε, διαβάζοντας όλα τα εισηγητικά, σχεδόν όλα
αναφέρονται στις αποφάσεις για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών του 2008, που
στην πλειοψηφία τους δεν είχαν αναπροσαρμοστεί. Φέτος προτείνετε μη
αναπροσαρμογή, να παραμείνουν δηλαδή στο ύψος των περσινών χωρίς να λέτε τους
λόγους. Σε κανένα από τα εισηγητικά δεν αναφέρονται οι λόγοι, απλώς επικαλούνται
την περσινή απόφαση του Δ.Σ, λένε ποια ήταν τα τέλη και στο τέλος λέει,
«παρακαλείται το Δ.Σ να αποφασίσει». Δεν λέτε τους λόγους γιατί δηλαδή πρέπει να
παραμείνουν είτε ήταν αύξηση είτε μείωση είτε χωρίς μεταβολή αλλά πώς να λέτε

στα εισηγητικά τους λόγους, όταν η δήμαρχος θέλησε να δώσει συνέντευξη τύπου και
εκεί να αναλύσει αυτά τα οποία πρέπει να λέγονται στα εισηγητικά, να πει τους
λόγους για τους οποίους προτείνει τη μη αναπροσαρμογή. Δεν υπάρχει ούτε μια
συνεδρίαση, μέχρι πρόσφατα πριν από 15 μέρες, που η κα δήμαρχος να μην
επικαλούνταν την άσχημη οικονομική κατάσταση του Δήμου και ξαφνικά, ως δια
μαγείας, σήμερα έρχεται και μας λέει τι; Ότι έγινε εξυγίανση των οικονομικών του
δήμου, το νοικοκύρεμα, έγιναν περικοπές δαπανών, αναφέρθηκε στη μη καταβολή
των εξόδων παράστασης των αντιδημάρχων και μάλιστα λέει μπορούμε να μιλάμε για
πάγωμα αλλά και για μείωση δημοτικών τελών, πέρα από τις αυξήσεις που θα έχουμε
φέτος και μισθών αλλά και εξόδων και όχι μόνο αυτό αλλά πάει και παραπέρα,
προεξοφλεί και για του χρόνου ότι μπορεί να έχουμε και περαιτέρω μείωση, καθότι
τελευταία χρονιά προεκλογικής περιόδου. Τόσο καλά πάνε τα οικονομικά. Το
ερώτημα είναι ή δεν γνώριζε η κυρία δήμαρχος, όταν μας μιλούσε πριν από 15 μέρες,
την τραγική οικονομική κατάσταση του δήμου ή μας έλεγε ψέματα. Και ερχόμαστε
τώρα στο άλλο θέμα, το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ η κα δήμαρχος μας λέει ότι τα
έξοδα μειώθηκαν διότι δεν καταβλήθηκαν έξοδα παράστασης στους αντιδημάρχους.
Το είπε ο κ. Σκουμπόπουλος, το λέω κι εγώ, έλεγε ψέματα τότε στο Βεροιώτικο λαό
όταν έλεγε ότι, οι αντιδήμαρχοι δεν θα παίρνουν έξοδα παράστασης. Φέτος τι μας
λέει, δεν θα παίρνουν τα δυο πρώτα χρόνια, δεν είπαμε για τα τέσσερα. Τα δύο
τελευταία χρόνια θα τα παίρνουν τα έξοδα παράστασης και μπορούν να διεκδικήσουν
και τα άλλα δύο χρόνια, άρα λέγατε ψέματα όπως λέτε ψέματα και για τις 500.000,
διότι πώς βγαίνουν 500.000 στα δύο χρόνια αφού είναι 6 αντιδήμαρχοι; Με απλά
μαθηματικά, αφού οι αντιδήμαρχοι παίρνουν το 50% των εξόδων παράστασης της
Δημάρχου, βγαίνουν 500.000; Από 20.000 το μήνα, 24 μήνες, 6 αντιδήμαρχοι πώς
βγαίνουν 500.000; Έχετε και άλλους που παίρνουν μισθούς; Έξι αντιδήμαρχοι και
ένας ο πρόεδρος, από πού βγαίνουν 500.000 Ευρώ; Εν πάση περιπτώσει δεν μπορείτε
να λέτε ψέματα. Πριν 15 μέρες να μας λέτε την τραγική και άσχημη οικονομική
κατάσταση του δήμου και σήμερα να μας λέτε ότι νοικοκυρέψατε το δήμο, τα
οικονομικά μας πάνε πολύ καλά, δεν πήραμε διμηνίτες, δεν πήραμε οχταμηνίτες. Απ’
την μια δεν έχουμε καλή καθαριότητα και κλαιγόμαστε γιατί δεν έχουμε καλά
οικονομικά, κάθε φορά αυτό επικαλείστε, και σήμερα λέτε ότι όλα πάνε καλά και
μπορούμε και να μειώσουμε και να προαναγγέλλετε και για του χρόνου ότι θα έχουμε
περαιτέρω μείωση.
Δελαβερίδης: Κε πρόεδρε, εγώ να πω ότι θα συμφωνήσω από το 7ο έως το
ο
12 θέμα, όπως τα εισηγείται η αρμόδια επιτροπή και θα διαφωνήσω με το 13ο θέμα,
για την αναπροσαρμογή ή μη αντιτίμου κάρτας ελεγχόμενης στάθμευσης
αυτοκινήτων. Και εδώ η επιτροπή προτείνει την μη αναπροσαρμογή του αντιτίμου.
Πρέπει να ξέρουμε όλοι μας και το ξέρουμε, ότι η κάρτα είναι 0,70 ανά ώρα,
υπάρχουν και άλλα σήματα για μέσα, π.χ στην Κυριώτισσα, 6μηνη διάρκεια 20 Ευρώ,
ετήσια 35 Ευρώ και βέβαια στους άλλους δρόμους της ελεγχόμενης στάθμευσης, για
μηνιαία κάρτα 32 Ευρώ. Έκανα μια έρευνα. Ενώ προϋπολογίσαμε για το 2009 ότι θα
έχουμε έσοδα από όλες αυτές τις κάρτες, τις ετήσιες, τις εξαμηνιαίες, τις μηνιαίες, τις
κάρτες κ.λ.π. 100.000 Ευρώ, σήμερα έχουμε έσοδα 50.000 Ευρώ και είμαστε στον
Οκτώβριο μήνα. Μας μένουν δύο μήνες ακόμη και άντε να φτάσουν τις 54.000 άρα
σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να φτάσουμε τις 100.000 που είχαμε
προϋπολογίσει. Εδώ υπάρχουν πολλές ιδιαιτερότητες και θα προσπαθήσω να
αναφέρω ορισμένες απ’ αυτές. Σε πολλούς δρόμους βλέπουμε σε αυτοκίνητα κατά τις
ώρες λειτουργίας των καταστημάτων, άλλος να μην έχει αυτή την ειδική κάρτα,
άλλος να έχει δύο, άλλος να έχει τέσσερις, άλλος πέντε, μερικοί έχουν την μηνιαία,
μερικοί την εξαμηνιαία, την ετήσια και λοιπά. Το αξιοπερίεργο είναι ότι όταν έρχεται

ο αστυνόμος για να δει αν υπάρχει η κάρτα, αν έβαλαν την κάρτα, σφυρίζει, με
αποτέλεσμα να βγαίνουν από τα καταστήματα οι πωλήτριες και οι καταστηματάρχες,
να βάζουν το σήμα που λέει για εκείνη την ώρα και το αποτέλεσμα είναι να βγαίνουν
καθαροί αυτοί και οι υπόλοιποι που πληρώσανε την μηνιαία κάρτα, 32 Ευρώ, να
παραπονιούνται και να λένε «τι γίνεται εμείς είμαστε τα κοροΐδα της όλης
υπόθεσης;».Άλλος βάζει 4 κάρτες. Γιατί εμείς που έχουμε το γραφείο ή το σπίτι που
είναι ψηλά, δεν παίρνουμε είδηση πότε θα έρθει ο τροχονόμος να βάλουμε 4 κάρτες;
Στην οδό Μεραρχίας, στο εμπορικό επιμελητήριο, από πίσω στο δρομάκι, εκεί έχουν
το δικαίωμα και τη δυνατότητα να παρκάρουν οι κάτοικοι εκείνης της περιοχής, εάν
δεν βρούνε χώρο εκεί, που έχουν το σήμα, το εξαμηνιαίο ή ετήσιο, έρχονται και
παρκάρουν στην Κεντρικής. Εάν όμως κάποιος από την Κεντρικής πάει και παρκάρει
μέσα στην 9ης Μεραρχίας τότε κατευθείαν καλούν την Άμεση Δράση ή τη δημοτική
αστυνομία. Ιδιαιτερότητα υπάρχει ακόμη και στην Κυριώτησα, έχουν το ειδικό σήμα,
που λέει ότι πρέπει να παρκάρουν μπροστά ή δίπλα απ’ το σπίτι, όταν όμως με τα
μαγαζιά γεμίζουν από αυτοκίνητα, που δεν πληρώνουν μια, δεν θα πρέπει να
παραπονεθούν αυτοί; Υπάρχουν αυτές οι ανισότητες, η ανισοκατανομή, άλλος
πληρώνει, άλλος δεν πληρώνει, άλλος την βγάζει καθαρή, άλλος είναι κοροΐδο και
επειδή προέκυψε ότι τα έσοδα μας δεν είναι αυτά που προϋπολογίζαμε και επειδή
ενδεχομένως η δημοτική αστυνομία δεν κάνει καλά την δουλειά της γιατί είμαστε
όλοι γνωστοί στην μικρή Βέροια και γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά και εγώ ξέρω
όλους τους καταστηματάρχες και αν ήμουν δημοτικός αστυνόμος και περνούσα από
εκεί θα σφύριζα, θα έλεγα «ελάτε βάλτε κάρτα». Και βάζουν κάρτα έξω από το
παρμπρίζ του αυτοκινήτου παρακαλώ, μπροστά στα μάτια του δημοτικού υπαλλήλου.
Η άλλη περίπτωση που είπε τις προάλλες η κα δήμαρχος για την εντολή σε
περιπτερά. Λέει κάποιος: «αν έρθει δημοτικός αστυνόμος βάλε κάρτα και θα στην
πληρώσω μετά», δηλαδή μπορεί να περάσουν και μια και δυο και τρεις μέρες να μην
πάει δημοτική αστυνομία και αυτός που έχει σταθμευμένο το αυτοκίνητο να μην
πληρώνει μια και οι άλλοι που έχουν μηνιαία κάρτα, να πληρώνουν καθημερινά.
Αυτό λοιπόν είναι άδικο και θα πρέπει να το δούμε λιγάκι. Τα έσοδα που
προϋπολογίσαμε, δεν τα εισπράξαμε. Δεν πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα
μπορέσουμε και να πιάσουμε τα χρήματα αυτά, να φτάσουμε σε εκείνο το ύψος και
από την άλλη πλευρά να μειώσουμε τη μηνιαία κάρτα, να αυξήσουμε αν θέλετε την
κάρτα, την ωριαία, να την κάνουμε 1 Ευρώ, 1,5 Ευρώ και τη μηνιαία κάρτα να την
κάνουμε 15 Ευρώ, 10 Ευρώ. Θέλετε; Θα πάνε να βγάλουν όλοι μηνιαίες κάρτες.
Σήμερα βγάζουν μόνο 30 από όλη την Βέροια, ναι 30, ακούσατε καλά. Οι «βλάκες»,
συγνώμη, γιατί έτσι θεωρείται. Είναι πολλά παραδείγματα, που βάλαμε, και καλά
κάναμε, τους χώρους για ανάπηρους, για πολύτεκνους, χώρος δεν έμεινε καθόλου
ελεύθερος και γίνεται ένας χαμός στην αγορά και ζούμε καθημερινά εκεί. Εγώ
προτείνω λοιπόν, μετά από όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες, να αναβληθεί το θέμα αυτό
το συγκεκριμένο, να έρθει στην επιτροπή και αν θέλετε καλέστε με. Επαναλαμβάνω
ότι προτείνω τη μείωση της μηνιαίας κάρτας είτε 15 είτε 20 ευρώ ώστε να μπορούν
να βγάλουν όλοι κάρτες και να αυξήσουμε την ωριαία, να κάνουν τη δουλειά τους και
να σταματήσει αυτό το παιχνίδι με τις κάρτες, τους δημοτικούς υπαλλήλους και
όλους αυτούς. Εγώ λοιπόν ζητώ κε πρόεδρε την αναβολή αυτού του θέματος, να το
επανεξετάσει η επιτροπή και από ‘κει και πέρα ό,τι αποφασίσει το Δ.Σ.
Παυλίδης: Κε πρόεδρε, να ενημερώσω τι έχει προηγηθεί για αυτό θέμα που
έθεσε ο κ. Δελαβερίδης πριν ψηφίσουμε για την πρόταση αναβολής, μήπως πάρει
πίσω την πρότασή του; Μετά ψηφίζουμε. Αν θέλετε να σας ενημερώσω για να μην
αποφασίσετε χωρίς να ξέρετε τι έχει συμβεί.
Πρόεδρος: Ορίστε κε Παυλίδη.

Παυλίδης: Κε Δελαβερίδη, έχει γίνει μια μελέτη για την ελεγχόμενη
στάθμευση, έχουμε καταμετρήσει όλες τις θέσεις, είναι ένα πρόγραμμα το ‘mobile
park’ που εφαρμόζεται ήδη σε άλλες πόλεις, είναι σε συνεργασία με το εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ξεκινήσαμε να κάνουμε ένα σχεδιασμό για να
εξοικονομήσουμε και να κάνουμε έναν εξορθολογισμό, αλλά στα πλαίσια της
κυκλοφοριακής μελέτης. Και επειδή είναι άμεσα συναρτώμενο με την κυκλοφοριακή
μελέτη είπαμε να μην το φέρουμε στο δημοτικό συμβούλιο γιατί η κυκλοφοριακή
μελέτη μπορεί να αλλάξει τις καταστάσεις με κατευθύνσεις ή οτιδήποτε και σε εκείνη
την πρόταση θα επιχειρήσουμε να αυξήσουμε τις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης
γιατί ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα, η πρόσβαση του κόσμου στο εμπορικό κέντρο
και στον εμπορικό τον κόσμο που δεν έχει σημεία πρόσβασης. Είναι πολύ καλό το
πρόγραμμα που εφαρμόζεται θα το φέρουμε συνολικά, απλός οπισθοχωρήσαμε γιατί
γίνεται η κυκλοφοριακή μελέτη, είμαστε έτοιμοι να το δώσουμε στην κυκλοφοριακή
μελέτη, τα παιδιά έχουν κάνει χάρτες, έχουν κάνει εισηγήσεις, είναι έτοιμοι για όλα
αυτά και το έχουμε δώσει στην τεχνική υπηρεσία. Απλώς θεωρήσαμε πως δεν πρέπει
να φέρουμε κάτι που θα ισχύσει για μερικούς μήνες.
Δελαβερίδης: Κε πρόεδρε, απλά θα αυξήσουν ενδεχομένως τις θέσεις
στάθμευσης, όλα τα υπόλοιπα όμως που έχω πει, δεν νομίζω ότι θα λυθούν με τη
μελέτη αυτή. Εμμένω στην πρότασή μου για αναβολή λήψης απόφασης επί του 13ου
θέματος.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Α. Δελαβερίδη;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 8 σύμβουλοι:
Ν. Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης, Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Σ.
Παναγιωτίδης, Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 10 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Α. Τσιάρας, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Α.
Παπαστεργίου.
Πρόεδρος: Κατά πλειοψηφία συνεχίζεται η συζήτηση και για το 13ο θέμα.
Ορίστε δευτερομιλίες.
Σακαλής: Πολλές φορές η κα δήμαρχος επικαλείται και λέει ότι δεν την
ενδιαφέρει ο τύπος αλλά η ουσία. Εννοεί βέβαια το γράμμα του νόμου και του
κανονισμού, στην προκειμένη όμως περίπτωση την ενδιαφέρει ο Τύπος, όταν λέω
όμως ο τύπος εννοώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γι’ αυτό και φρόντισε να δώσει
συνέντευξη τύπου καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους. Ο νοών νοήτω.
Δήμαρχος: Κε πρόεδρε, δεν απαντήθηκε το ερώτημα που έκανα για την
μείωση κατά 50% που πρότεινε ο κ. Σκουμπόπουλος. Επειδή είμαστε υπεύθυνοι και
θα ψηφίσετε, να μας πει αν έχει γίνει μελέτη για το πόσο θα επιβαρυνθούν τα
οικονομικά του δήμου και τι ποσό είναι αυτό περίπου.
Σκουμπόπουλος: Δεν έκανα μελάτη κα δήμαρχε γιατί την πρόταση την κάνω
εδώ στο Δ.Σ., δεν την έκανα στους δημοσιογράφους το μεσημέρι στο γραφείο μου.
Εσείς οφείλατε να έχετε μελέτη και τότε και τώρα, αλλά όταν μας φέρνετε ελλιπή
θέματα, χωρίς μελέτη, τέτοιες προτάσεις θα παίρνετε και από εμάς. Πολιτική είναι η
θέση μας αυτή, προτείνουμε μείωση 50% για να βοηθήσουμε τους εμπόρους, τους
διαφημιστές, τους καταστηματάρχες και λοιπούς. Εξάλλου, ξέρω περίπου πόσα είναι
αυτά τα χρήματα. Δεν είναι και ιδιαίτερα πολλά. Όλα μαζί είναι 50.000 ευρώ.
Δελαβερίδης : Μετά την τοποθέτηση του κυρίου Παυλίδη, με την μελέτη αυτή
που λέει ότι είναι έτοιμη και λοιπά, θα ξέρουνε πόσες θέσεις στάθμευσης και λοιπά
είναι. Αυτό δεν παίζει κανένα μα κανένα ρόλο, ας πούμε ότι οι θέσεις στάθμευσης θα
είναι 100 παραπάνω και τι έγινε λοιπόν; Εκλείπουν όλα αυτά που είπα; Ότι θα βάζουν

την κάρτα έξω απ’ το παρμπρίζ, ότι θα το γράψει με μολύβι και θα το χρησιμοποιήσει
και την άλλη μέρα; Εξάλλου χορτάσαμε από μελέτες, κυκλοφοριακές κ.λ.π. εδώ
πέρα. Χορτάσαμε. Εγώ είμαι αντίθετος και θα αρχίσω να κάνω και καταγγελίες,
καταγγελίες στους αστυνόμους γιατί πράγματι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο οποίος
ενδεχομένως να έχει προβλήματα γιατί ξέρω ότι δεν δουλεύει σε καμία περίπτωση η
δημοτική αστυνομία. Δεν περνάνε από όλους τους χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης,
π.χ στην Κεντρικής στο ύψος του Επιμελητηρίου, ποτέ δεν πέρασε και δεν έβαλε
κάρτα κανείς. Δεν είναι χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης κύριε Χατζηαθανασίου;
Είναι. Γιατί επομένως δεν περνάει η δημοτική αστυνομία; Σας λέω ότι δεν περνάει.
Φέρτε μου μια κλήση από πάνω απ’ την Κεντρικής, τέρμα, στο Εμπορικό
Επιμελητήριο μπροστά. Φέρτε μου μια κλήση μέσα στην Κυριώτισσα. Για να μην πω
για το εμπορικό κέντρο και για να μην πω για άλλα σημεία. Δεν ξέρω, τα είπα και
από ‘κει και πέρα αμαρτία ουκ έχω. Κάντε ότι καταλαβαίνετε.
Παυλίδης: Καταρχάς, να συμπληρώσω σε αυτό που είπε ο κ. Δελαβερίδης,
αυτό που έχει γίνει είναι να προβλέπεται σε τρεις διαφορετικές ζώνες, η ελεγχόμενη
στάθμευση, με διαφορετική τιμολόγηση, λέω μερικά στοιχεία της μελέτης που είναι
έτοιμη να προωθηθεί. Γιατί υπήρχε η πολιτική ότι δεν μπορεί πληρώνει κάποιος το
ίδιο αντίτιμο στο εμπορικό κέντρο της πόλης, με αυτό που είναι ποιο πίσω και με
αυτό που είναι παραπίσω, εφαρμόζεται λοιπόν μια διαφορετική τιμολογιακή
πολιτική. Υπάρχει και μια συγκεκριμένη πρόταση σχετικά με αυτούς που έχουν τα
σπίτια τους στο κέντρο της πόλης και πρέπει να έχουν ειδικές κάρτες, που προφανώς
εκείνες έχουν άλλη τιμή, γιατί πλέον θα χωροθετηθεί η ελεγχόμενη στάθμευση με
σήματα, τα οποία αυτόματα η δημοτική αστυνομία, θα γνωρίζει, όπως και ο δημότης,
αν είναι καλυμμένα από κάποιο αυτοκίνητο ή όχι, ώστε να μπορεί να πηγαίνει σε
κάποιο σημείο της πόλης, όταν ξεκινάει απ’ το σπίτι του. Είναι μια ολοκληρωμένη
πρόταση, την έχουμε δει να εφαρμόζεται ήδη σε δυο πόλεις. Δεν είναι μόνο θεωρία ή
κάτι άλλο. Να συμπληρώσω τα άλλα τα στοιχεία, δεν θέλουμε να προχωρήσουμε σε
άλλες εκπτώσεις στο δήμο, γιατί δεν έχουμε κάνει συγκεκριμένη μελέτη, θεωρούμε
ότι η μελέτη που έχουμε κάνει με αυτό το κόστος, είναι ένα ποσό επαναλαμβάνω, 200
– 300.000 από την μη αύξηση των τελών και άλλες 150.000 περίπου από τα άλλα,
θεωρώ ότι αυτό το ποσό μπορεί να απορροφήσει, γιατί αν απορροφήσει αυτό το ποσό
των 450 – 500.000 αυτό το χρόνο, συν 200 – 300.000 του χρόνου κε πρόεδρε, είναι
ένα σημαντικό ποσό που στα δυο χρόνια ο δήμος μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό.
Δεν είπαμε ότι εμείς τακτοποιήσαμε τα πάντα, τα οικονομικά ή όλα ή οτιδήποτε, γιατί
και ο δήμος δεν εξαρτάτε μόνο από την πολιτική που κάνει…..και από το να
ξεχρεώνει τους πιστωτές εξαρτάται και από τις εισροές του κράτους, π.χ μέχρι
σήμερα δεν μας έχει έρθει τακτική επιχορήγηση απ’ το κράτος και έχουμε πρόβλημα,
αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πληρώσαμε τους πιστωτές, σε προηγούμενη
ημερομηνία, από τη στιγμή που υπήρχαν τα λεφτά στο ταμείο. Τώρα, δεν θέλουμε
προφανώς να απαξιώνουμε και την υπηρεσία, μια φορά μας λένε ότι απαξιώνουμε
την υπηρεσία, γιατί την υπηρεσία δεν την συμβουλευόμαστε, όταν μας συμβουλεύει η
υπηρεσία μας δίνει λάθος νούμερα ή δεν τα γράφει καλά ή προσπαθεί να
παραπλανήσει και κάτι ακόμα, δεν είπαμε ότι ο δήμος δεν συνεχίζει να χρωστά, ο
δήμος συνεχίζει να χρωστάει, τα οικονομικά του δήμου μπορεί να εξορθολογίζονται,
αλλά υπάρχουν εκδικασμένες απαλλοτριώσεις που η τάξη τους φτάνει τα 2.5 –
3.000.000,00 Ευρώ συνολικά στο δήμο και επειδή υπάρχουν αναστολές ή εκθέσεις,
αυτό δεν σημαίνει ότι αύριο αυτά δεν θα φτάσουν στο δήμο και θα επιβαρύνουν τα
οικονομικά του δήμου, εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να πάμε αλόγιστα σε τέτοιες
προτάσεις και εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε τον οποιοδήποτε, αλλά δεν πρέπει να

καταστρέψουμε τον δήμο με προτάσεις, ποιος θα δώσει τις περισσότερες αυξήσεις,
πρέπει να πάμε όπως σήμερα, βήμα βήμα και σταθερά.
Δήμαρχος: Η δημοτική αστυνομία, έχει συγκεκριμένες εντολές και όπου
υπάρχει παρανομία, γράφει παντού, δεν ξεχωρίζει δρόμους. Κάποιοι δημοτικοί
αστυνόμοι δεν γράφουν πουθενά γιατί κάνουν μια ιδιότυπη λευκή απεργία. Γιατί;
Γιατί έχουν σφίξει τα λουριά. Λοιπόν, αυτοί θα υποστούν τις κυρώσεις που
προβλέπονται, άμεσα, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Τσιάρας: Όπως ο κ. Σκουμπόπουλος αναφέρθηκε σε κάτι άσχετο με το θέμα
που αφορά τη δημοτική επιχείρηση ύδρευσης – αποχέτευσης, της οποίας είμαι
πρόεδρος, και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να πω μια κουβέντα γι’ αυτό που είπε, γι’
αυτή την καταγγελία που είπε, ότι δηλαδή χρεώνεται μετά από ένα δίμηνο η
υπερκατανάλωση στους πολίτες.
Σκουμπόπουλος : ……….……………….
Πρόεδρος: Κ. Σκουμπόπουλε, σας παρακαλώ. Είπατε κάτι πάρα πολύ
σημαντικό, φαντάζομαι ότι περιμένετε μια απάντηση, όπως και όλος ο κόσμος.
Τσιάρας: Δεν θα ήθελα να πω κάτι γι’ αυτά που λέει ο κ. Σκουμπόπουλος
τώρα, γιατί έχει λάθος. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να πω ότι, όταν ο υδρομετρητής
δεν βρει κάποιον στο σπίτι και βάλει μηδενική κατανάλωση σε εκείνο το δίμηνο, το
επόμενο δίμηνο, όταν θα βγει ο λογαριασμό και έχει, ας πούμε για παράδειγμα 45
κυβικά σε δυο δίμηνα, θα αφαιρεθούν όχι 18 κυβικά πάγια, αλλά 36 και τα υπόλοιπα
θα μπουν στην υπερκατανάλωση. Άρα λοιπόν αυτό που λέει ο κ. Σκουμπόπουλος δεν
ισχύει, είναι εντελώς λάθος και θα έπρεπε να το ξέρει, έκανε τέσσερα χρόνια
δήμαρχος.
Πρόεδρος: Τριτομιλίες.
Σκουμπόπουλος: Ήξερα ότι θα απαντήσει αυτό ο κ. Τσιάρας, αλλά όταν πάει
και γράφει ο καταμετρητής χωρίς να τον βρει, και είναι φυσιολογικό να πάει και να
μην τον βρει, την επόμενη φορά όμως δεν αφαιρείται 18 και 18, αφαιρείται 18 μόνο
και θα φέρω αποδείξεις. Υπάρχει συγκεκριμένη καταγγελία και εν πάση περιπτώσει
αυτό ελέγχεται και θα τα βρούμε στην πορεία, θα το δείτε ότι έτσι γίνεται.
Επαναφέρω κε πρόεδρε την πρόταση για να τελειώνουμε, για να καταγραφεί η
πρότασή μου. Γι’ αυτό πήρα τον λόγο. Συμφωνώ στην μη αναπροσαρμογή στα τέλη
καθαριότητας, στο φόρο φωτιζόμενης επιφάνειας δεν μπορούμε να
αναπροσαρμόσουμε διότι έχουμε εξαντλήσει το όριο, στη διαφήμιση 50% όλων των
τελών διαφήμισης, για τα πεζοδρόμια 50% μείωση όλων των τελών και 50% στα τέλη
ταφής, εκταφής, ανακομιδής στο οστεοφυλάκιο και λοιπά, για να ελαφρυνθούν οι
συμπολίτες μας και η κάρτα ελεγχόμενης στάθμευσης, να παραμείνει ως έχει.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την εισήγηση της επιτροπής για μη
αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2010;
Σύμβουλοι: Ναι.
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισε και ο Πρόεδρος του Τοπικού
Διαμερίσματος Αγ. Βαρβάρας, Σ. Διαμαντής, σε ό,τι αφορά το εν λόγω Τ.Δ.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 1-10-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Π. Παυλίδη.
2.- Την με αριθ. 592/2008 προγενέστερη απόφασή του με την οποία καθορίστηκαν οι
συντελεστές των τελών καθαριότητας & φωτισμού για το έτος 2009.
3.- Την από 21-10-2009 εισήγηση της επιτροπής οικονομικών του Δ.Σ.
4.- Τις απόψεις και προτάσεις της Δημάρχου και των δημ. συμβούλων, όπως αυτές
αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
5.- Την ανάγκη μη αναπροσαρμογής των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το
έτος 2010 λόγω της κοινωνικοοικονομικής κρίσης.

6.- Ότι ο Δήμος παρέχει υπηρεσία καθαριότητας όχι μόνο στα ακίνητα εντός σχεδίου
πόλης αλλά και στα ακίνητα που βρίσκονται στις εκτός σχεδίου πόλης περιοχές και
εντός των διοικητικών ορίων του ενιαίου Δήμου.
7.- Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 12) του Ν. 25/75, του άρθρου 17 του Ν.1080/80,
του άρθρου 25 (παρ. 12 & 14) του Ν. 1828/89 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το αρθ.
11 (παρ. 16) του Ν. 2503/97 και του Ν. 2539/97.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη μη αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και φωτισμού του
Δήμου Βέροιας για το έτος 2010, οι συντελεστές των οποίων παραμένουν, ανά
Τοπικό Διαμέρισμα, ως εξής:
1.- Για το Τοπικό Διαμέρισμα Βέροιας:
Ι. Κατηγορία οικιακής χρήσης:
α) Για τους χώρους που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή εγκατάσταση
φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στους
οποίους δεν συμπεριλαμβάνονται οι ιδιωτικές κλινικές,
β) Για τους μη στεγασμένους χώρους ακινήτων που χρησιμοποιούνται για άσκηση
επαγγέλματος καθώς και για τις κατοικίες που κατοικούνται εποχιακά,
γ) Για τους στάβλους,
δ) Για τους σταθμούς αυτοκινήτων (πάρκινκ),
σε € 1,47 το τ.μ. και
ε) Για τους λοιπούς χώρους άλλης χρήσης μέχρι του ορίου των 6.000 τ.μ. σε € 1,47 το
τ.μ. και για το πέραν του ορίου των 6.000 τ.μ. σε € 1,50 το τ.μ.
ΙΙ. Κατηγορία γενικής χρήσης:
Για τους λοιπούς χώρους άλλης χρήσης σε € 3,68 το τ.μ.
ΙΙΙ. Κατηγορία χρήσης υπερκαταστημάτων τροφίμων:
α) Για τα πολυκαταστήματα τροφίμων μέχρι των 150 τ.μ. σε € 3,68 το τ.μ.
β) Για τα πολυκαταστήματα τροφίμων πέραν των 150 τ.μ. με τέλος 2 ½ φορές το
εκάστοτε τέλος της κατηγορίας γενικής χρήσης, δηλ. σε € 9,20 το τ.μ.
2.- Για τα Τοπικά Διαμερίσματα, ως εξής:
Ι) Γεωργιανών, Καστανέας, Κάτω Βερμίου, Ράχης και Τριποτάμου.
α) Για την κατηγορία οικιακής χρήσης σε € 1,37 το τ.μ.
β) Για την κατηγορία γενικής χρήσης σε € 1,58 το τ.μ.
ΙΙ) Κουμαριάς, Αγίας Βαρβάρας, Άμμου και Ασωμάτων.
α) Για την κατηγορία οικιακής χρήσης σε € 0,90 το τ.μ.
β) Για την κατηγορία γενικής χρήσης σε € 1,00 το τ.μ.
Οι παραπάνω συντελεστές ισχύουν και για ακίνητα που βρίσκονται σε εκτός
σχεδίου πόλης περιοχές και για τους χώρους που στερούνται ηλεκτρικής
εγκατάστασης.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2010.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 627/ 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 4/11/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Μ.
Μ.
Ε.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

