ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 30/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 766/2009
Περίληψη
Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Βέροιας έτους 2010.
Σήμερα 14 Δεκεμβρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε ειδική τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 10-12-2009 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 τα άρθρα 95, 96, 159, 206, 207 & 208 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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Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
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Aπόντες
Μωυσιάδης
Κάκαρης
Παναγιωτίδης
Ορφανίδης

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 766/2009
απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης και αποχώρησαν οι
κ.κ. Σ. Μηλιόπουλος, Α. Δελαβερίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Χ.
Γεωργιάδης, Ε. Σοφιανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 9-12-2009 εισηγητικό σημείωμα της
Δημάρχου, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.3463/06
η Δημαρχιακή Επιτροπή συντάσσει το σχέδιο προϋπολογισμού των Εσόδων και
Εξόδων του Δήμου και τον υποβάλλει αιτιολογώντας κάθε εγγραφή στο Δημοτικό
Συμβούλιο για συζήτηση και απόφαση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζει τον προϋπολογισμό σε ειδική γι αυτό το
σκοπό συνεδρίαση και τον υποβάλλει ισοσκελισμένο στο Γενικό Γραμματέα της
Περιφέρειας.
Με την αριθ. 744/2009 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής καταρτίστηκε ο
προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2010, τον οποίο υποβάλλουμε προς το Δημοτικό
Συμβούλιο για να αποφασίσει σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε στα χέρια σας τα εισηγητικά των
τριών θεμάτων και βεβαίως είναι κοινότυπο να πω, πως είναι μια από τις πολύ
σημαντικές συνεδριάσεις, η σημερινή συνεδρίαση, γιατί καλούμαστε να ψηφίσουμε
το νέο προϋπολογισμό, το τεχνικό πρόγραμμα και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, που
βέβαια βασίζονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου μας, το οποίο ισχύει απ’
το 2008 και προήλθε από διαβούλευση με τους πολίτες, με τις κοινωνικές ομάδες, με
τους βασικούς φορείς. Όλα λοιπόν βασίζονται επάνω στο επιχειρησιακό πρόγραμμα
του δήμου, εκεί καταγράφονται τα σχέδιά μας για το μέλλον της πόλης που μας θέλει
ενωμένους και αγωνιστικούς προκειμένου να διεκδικήσουμε. Επιτρέψτε μου μια
παρένθεση, λέγοντας ότι, είναι γνωστό ότι ουδέποτε έψαχνα άλλοθι και πολύ συχνά,
σ’ αυτή την αίθουσα και όχι μόνο, αναγνωρίζω λάθη και παραλείψεις και αυτό από
όσους δεν αναγνωρίζουν, ως βασική αρχή της άσκησης της διοίκησης, την
αυτοκριτική των διοικούντων, μπορεί να θεωρείται και αδυναμία. Προσωπικά όμως,
θεωρώ ότι η αυτοκριτική είναι δύναμη αυτοελέγχου και είναι ένας δημιουργικός
ρεαλισμός. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, γι’ αυτό έκανα αυτή την παρένθεση,
δικαιούμαι σήμερα να πω, ξεκινώντας αυτή την εισηγητική τοποθέτηση για τον
προϋπολογισμό του 2010, πως όσοι έχουνε γνώση της υφιστάμενης κατάστασης, δεν
θα ζήλευαν ποτέ τη θέση των δημάρχων τώρα, σ’ αυτή τη χρονική περίοδο αλλά και
το 2010, το οποίο θα υποδεχθούμε σε λίγες μέρες. Με απόλυτη σαφήνεια και
ειλικρίνεια μπορώ να πω, πως ούτε ο προϋπολογισμός ούτε το τεχνικό πρόγραμμα,
όχι μόνο στη Βέροια αλλά πιστεύω σε κανένα δήμο, είναι αυτό που θα θέλαμε για το
4ο έτος της θητείας μας, αλλά συμπληρώνονται αυτά από το ετήσιο πρόγραμμα
δράσης που ανοίγει πεδίο, επιτρέψτε μου την έκφραση, πεδίο δόξης λαμπρό γιατί εκεί
είναι ο όραμα, εκεί είναι η πρόταση για το μέλλον, εκεί είναι όλα τα σημεία που μας
δίνουνε έναυσμα για διεκδικήσεις, θα μου πείτε λείπουν τα μεγάλα έργα απ’ το
τεχνικό πρόγραμμα; Κάθε άλλο, γιατί μεγάλα έργα για πρώτη φορά στα τελευταία
χρόνια, ξέρετε πολλές φορές και επί δεκαετίες έχω παρακολουθήσει του δημοτικούς
προϋπολογισμούς όπως και άλλοι συνάδελφοι στην αίθουσα, πολλές φορές
γράφονται και επαναλαμβάνονται κάποια έργα που όμως ποτέ δεν υλοποιούνται, θα
έλεγα λοιπόν ότι δεν αναγράφονται κάποια έργα σ’ αυτό το τεχνικό πρόγραμμα για
να υπάρχουνε στόχοι, αλλά αναγράφονται τα συγκεκριμένα έργα είτε είναι
συνεχιζόμενα είτε πρόκειται να υλοποιηθούν ή να ξεκινήσουν να υλοποιούνται εντός
του έτους και αυτό είναι σαφέστατο βλέποντας σε ποια φάση ωριμότητας βρίσκονται
και πως προχωράνε. Όπως είναι ας πούμε το κολυμβητήριο που άρχισε ήδη να

ορθώνει ανάστημα το κτίριο, όπως είναι η, θα την πω θρυλική, γέφυρα του
κτηνιατρείου που πολλές φορές συζητήθηκε στην αίθουσα του Δ.Σ και που ως
γέφυρα αφών Κούσιου και χάρη στη δωρεά ξεκινάει, όπως είναι το κέντρο
πολιτισμού και νεότητας, η νέα πτέρυγα του πανεπιστημιακού τμήματος στην Αγία
Βαρβάρα, ο βρεφονηπιακός σταθμός στην Κυψέλη, το υπόγειο πάρκινγκ στους
Αγίους Αναργύρους, το λαογραφικό μουσείο και θα προσθέσω και δυο ακόμη
πράγματα γιατί σήμερα τελείωσε μια συζήτηση που είχαμε με τον κο Χιονίδη και
νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό, θα προσθέσω την ανατύπωση της
ιστορίας της Βέροιας, επιτέλους, των δυο τόμων που υφίστανται και για πρώτη φορά
που είναι πολύ σημαντικό για την πόλη, την εκτύπωση δυο τόμων για την εποχή της
τουρκοκρατίας, που δεν την έχουμε καταγραμμένη, από μεταφρασμένους
οθωμανικούς κώδικες με το πρόγραμμα Rafael. Μιλώντας για μεγάλα έργα, μπορώ
να μιλήσω για την κυκλοφοριακή μελέτη που είναι για όλη την πόλη πια και όχι μόνο
για το κέντρο της, το γενικό πολεοδομικό σχέδιο που από κει θα ξεκινήσουν και οι
τροποποιήσεις ΖΟΕ που είναι ένα βάσανο μεγάλο για πολλούς συνδημότες, τα
αρδευτικά δίκτυα, την αστική ανάπλαση και το ΠΕΠ πολιτισμού, την
αντιπλημμυρική μελέτη για τον Τριπόταμο που επιτέλους έπρεπε να γίνει στην πόλη,
την διερεύνηση των στοών της πλατείας Ωρολογίου που είναι ένα μεγάλο ζήτημα για
την πόλη μας και αυτό θα φανεί, αλλά σίγουρα και την πολυδάπανη επένδυση,
επανάσταση αν θέλετε στην ψηφιακή σύγκληση, που από μόνη της σαν έργο θα
έφτανε για να σηματοδοτήσει μια επιτυχή τετραετία και βεβαίως πολλά άλλα. Τι είναι
τότε αυτό που προσωπικά δεν μου επιτρέπει να πανηγυρίζω αυτήν ακριβώς τη
στιγμή, αλλά να συναισθάνομαι το μέγεθος του καθήκοντος, σίγουρα δεν είναι
αγαπητοί συνάδελφοι ανασφάλεια, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο σκληρός μας αγώνας
απέδωσε καρπούς όπως επί παραδείγματι με την αποπληρωμή σε περίοδο κρίσης
3.200.000,00 Ευρώ για οφειλές 2006,2007,2008 και μέρος του 2009 άρα δεν
φοβόμαστε το σκληρό αγώνα, με όποιες συνθήκες και αυτό πια είναι γνωστό, είναι
όμως συνάδελφοι, οι μεγάλη ευθύνη της διεκδίκησης, της διεκδίκησης οραματικών
σχεδίων που σε μια εποχή δυσοίωνη, σε μια εποχή οικονομικής κρίσης όπως όλοι
γνωρίζουμε, πρέπει να ξεπεράσουμε, ίσως με τρόπους μαγικούς για τα Ελληνικά
δεδομένα, τη γραφειοκρατία ώστε να υλοποιηθούν οραματικά σχέδια και να
εκτινάξουνε δυναμικά τους τοπικούς αναπτυξιακούς δείκτες και αυτοί ακριβώς,
καταλήγω, αυτοί ακριβώς είναι η αγωνία μου και πιστεύω ότι είναι η κοινή μας
αγωνία. Γιατί στα τρία χρόνια που τουλάχιστον είμαι εγώ στο δήμο της Βέροιας,
άλλαξαν τρεις φορές υπουργοί και είναι γνωστό πως όσο δεν κόβεται ο ομφάλιος
λώρος της αυτοδιοίκησης απ’ την κεντρική εξουσία, πάντοτε θα είμαστε εξαρτημένοι,
πάντοτε δυστυχώς θα πρέπει να διεκδικούμε ανεβοκατεβαίνοντας στην Αθήνα και
δίνοντας σε όλους τα ίδια και τα ίδια υπομνήματα για τα ζητήματά μας και τα
προβλήματα μας, τα άγχη μας και τις αγωνίες μας. Όποιες εξελίξεις λοιπόν και αν
υπάρξουν για την Ελληνική αυτοδιοίκηση, όποιες αλλαγές οι οποίες σύμφωνα με όσα
μέχρι στιγμής ακούγονται, προβλέπονται σημαντικές, εμείς θα πρέπει να σταθούμε
στα πόδια μας, έτσι ή αλλιώς, με τις δικές μας δυνάμεις. Το 2010 λοιπόν είμαστε
έτοιμοι και εννοώ αυτό που λέω, για να κερδίσουμε το στοίχημα της αειφόρου
ανάπτυξης, κάνοντας τα ποιο τολμηρά βήματα που εφόσον πετύχουν, θα δώσουν
θετικές απαντήσεις και στην τοπική αγορά και στην ανεργία που στο τέλος τέλος δεν
είναι ζήτημα του δήμου να λύσει το πρόβλημα αλλά μπορεί να ανακουφίσει και στην
αλλαγή του οικονομικού τοπίου της περιοχής και αυτά γίνονται σαφή στο ετήσιο
πρόγραμμα δράσης που έχετε στα χέρια σας. Ο προϋπολογισμός μας, ο
προϋπολογισμός του 2010, έχει ένα συνολικό ύψος όπως βλέπετε και στα εισηγητικά,
περίπου 45.500.000,00 Ευρώ, μαζί με το τεχνικό πρόγραμμα το οποίο ξεπερνά τα

19.000.000,00 Ευρώ και θα πω πως είναι ένας πραγματικός προϋπολογισμός, που
βασανιστήκαμε αρκετά και δούλεψαν φιλότιμα και άοκνα και οι υπηρεσίες, οι
υπηρεσιακοί παράγοντες, προκειμένου να τον έχουμε στα χέρια μας. Λέω ότι είναι
πραγματικός γιατί αυτό το έκανα σχετικά σαφές και ποιο πριν, αναφερόμενη σε έργα
συνεχιζόμενα ή έργα υπό δημοπράτηση και έργα τα οποία δεν είναι πια στα χαρτιά
και οφείλω στο σημείο αυτό να πω ότι συντάχθηκε βάση των δεσμεύσεων και βάση
των υποχρεώσεων που λάβαμε απέναντι στους πολίτες, όπως είπα και στην αρχή,
βάση του επιχειρησιακού προγράμματος το οποίο προήλθε από ουσιαστική
διαβούλευση και λαμβάνοντας δυστυχώς υπόψη και μια άλλη παράμετρο τη δυσμενή
οικονομική κατάσταση και της χώρας και του τόπου αλλά στοχεύοντας πάντα σε
πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση, δηλαδή στην ανάπτυξη με ανθρώπινο πρόσωπο.
Γιατι όπως πολλές φορές το έχω πει στην αίθουσα, το 2008 επενδύσαμε στην
εξωστρέφεια, στην προβολή του τόπου, το 2009 με διαφαινόμενη την οικονομική
κρίση επενδύσαμε ιδιαίτερα στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και στη δημιουργία
αντίστοιχων δομών, παράλληλα στην ανάπτυξη με την ψηφιακή σύγκληση και το
2010, υποστηρίζουμε και διευρύνουμε τα προαναφερθέντα, επιγραμματικά πριν και
δίνουμε έμφαση στο περιβάλλον. Αγαπητοί συνάδελφοι το 2010 θα είναι ένα
δύσκολο έτος και είναι γνωστό ότι τα οικονομικά προβλήματα, γιγαντώνουν,
θεριεύουν και τα κοινωνικά προβλήματα και έτσι η κρίση γίνεται πολυμέτωπη, οι
δομές που δημιουργήθηκαν στην κοινωνική πολιτική, πιστεύουμε ότι θα δράσουν ως
κυματοθραύστης στο μέτρο του δυνατού. Είμαστε πιστεύω έτοιμοι να αντεπιτεθούμε
σ’ αυτά τα προβλήματα και πολλές από τις δομές που έχουν ετοιμαστεί λειτουργούν
ήδη και κάποιες θα λειτουργήσουν με την βοήθεια εθελοντών, όπως είναι το
καταφύγιο για την κακοποιημένη γυναίκα και το παιδί σε κίνδυνο. Συνεχίζουμε την
επένδυση σε ευρωπαϊκά προγράμματα, αναπτύσσουμε και πρωτοπορούμε στην
Ελλάδα, στον τομέα των νέων τεχνολογιών, στην ευρειζωνικότητα και νομίζω ότι σ’
αυτά μπορούν να αναφερθούν και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι και μπορώ να πω ότι
μέσα στο 2010, θα επιτευχθεί με μοντέρνες εφαρμογές, μέριμνα, χάρη σ’ αυτά τα
προγράμματα, για ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ και η παροχή πληροφόρησης με
σύγχρονές μεθόδους για τουρίστες ξένους και Έλληνες. Το 2010 μπαίνουμε στην
τελική ευθεία για την αξιοποίηση των μεγάλων δωρεών, τη γέφυρα Κούσιου, το
κέντρο πολιτισμού και νεότητας Καραναστάση, αλλά δεν ξεχνούμε και την δωρεά
Σαράφογλου και τελειώνουμε επιτέλους και με το λαογραφικό μουσείο, το
κολυμβητήριο ούτως ή άλλος είναι ένα έργο το οποίο είχε μια δυσάρεστη πορεία
αλλά πλέον χτίζεται, το πάρκινγκ των Αγίων Αναργύρων δημοπρατείται, η
κυκλοφοριακή μελέτη το ίδιο, το γενικό πολεοδομικό για τροποποιήσεις και στις
ΖΟΕ, που σας είπα πριν, επίσης και επιπλέον την ερχόμενη χρονιά ευελπιστούμε ότι
θα είναι εμφανής και η βελτίωση των εσόδων που προέρχονται από την αξιοποίηση
της δημοτικής περιουσίας και δεν θα αναφερθώ αναλυτικότερα στην δημοτική
περιουσία που όλοι γνωρίζετε ότι εκτός απ’ το ξενοδοχείο στο Σέλι, όλα τα υπόλοιπα
που είχαμε σε εκκρεμότητα προχωρούν. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο επίσης το έχω
αναφέρει αρκετές φορές εδώ, είναι αυτό των υποχρεώσεων του δήμου έναντι
πολιτών, εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από προηγούμενα έτη, από απαλλοτριώσεις ,
ρυμοτομήσεις, από εφαρμογές σχεδίου πόλης. Και εδώ όπως και σε άλλα ζητήματα
πρέπει επιτέλους να μπούμε διεκδικητικά. Θα διεκδικήσουμε εν πάση περιπτώσει δεν
ξέρουμε τι θα βγει. Πρέπει να κερδίσουμε χαμένο χρόνο, πρέπει η Βέροια σήμερα εν
μέσο οικονομικής κρίσης να κάνει άλματα, το επενδυτικό δάνειο λοιπόν για το οποίο
συζητήσαμε κάποια άλλη στο δημοτικό συμβούλιο που διεκδικεί ο δήμος με αξιώσεις
από την ευρωπαϊκή τράπεζα, αν εγκριθεί είναι σίγουρο ότι θα επιταχύνει την πορεία
της πόλης προς το μέλλον ανοίγοντας καινούργιους ορίζοντες. Επίσης, ο οραματικός

στόχος, που πιστεύω ότι θα αλλάξει την πορεία του τόπου, το πιστεύω, της
δημιουργίας του μεγάλου ιστορικού, θεματικού πάρκου για το Μακεδονικό
πολιτισμό, που όχι απλώς θα ενισχύσει την ιστορική αλήθεια αλλά θα προσελκύσει
τουρίστες, θα ανοίξει θέσεις εργασίας και βεβαίως θα αλλάξει τελείως το τοπίο όχι
μόνο για την πόλη αλλά και για τους οικισμούς, τα τοπικά διαμερίσματα της Αγίας
Βαρβάρας και της Άμμου. Νομίζω ότι με διαφάνεια και ορθολογική διαχείριση
συντελούμε στην προσπάθεια να ξεπεράσουμε τον οικονομικό σκόπελο που έχουμε
μπροστά μας και με επιθετικά μέτρα για την ανάπτυξη. Αυτή η δύσκολη οικονομικά
περίοδος που διανύουμε και είναι και μπροστά μας, σίγουρα δεν πρέπει να αποτελεί
άλλοθι για αποχή, συνηθίζω να λέω αλλά αντίθετα αποτελεί πρόκληση για ένα
δυναμικό παρών στην προσπάθεια να κερδίσουμε το αύριο που αξίζει η Βέροια.
Σήμερα μιλώντας στους δημοσιογράφους και ζητώντας το πρωί που είχαμε μια
συζήτηση για τα Χριστούγεννα που ετοιμάσαμε και την συμμετοχή που πρέπει να
έχουν οι πολίτες σε σχέση με το ότι προσλήψεις δεν έχουν γίνει, άρα θα πρέπει όλοι
να φροντίσουμε την εικόνα της πόλης και κυρίως τον τομέα της καθαριότητας,
σήμερα μιλώντας λοιπόν, ζήτησα την συμβολή των πολιτών στη καλή εικόνα της
πόλης τα Χριστούγεννα και εμείς αλλά και οι εργαζόμενοι στο δήμο μας,
απευθυνόμαστε για άλλη μια φορά σε όλους τους πολίτες, κάθε ηλικίας με αυτή την
ευκαιρία και τους καλούμε να συστρατευτούν μαζί μας σε έναν κοινό αγώνα. Σε
σχέση με τι επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης, εκτός από όλα όσα προανέφερα, πολύ
βασικές, βασικότατες προτεραιότητες για το 2010, αποτελούν έργα και δράσης που
θα συμβάλουν στη βελτίωση της οικονομίας, όπως είπα πριν, στην καταπολέμηση της
ανεργίας, στον εξυγχρονισμό του δήμου, τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας.
Ένα σημαντικό ζήτημα είναι η ωρίμανση έργων, για την χρηματοδότηση τους από το
ΕΣΠΑ, με εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και εξασφάλιση των απαραίτητων
αδειοδοτήσεων ήδη προχωρούν κάποιες από αυτές τις μελέτες και μπορώ να
αναφερθώ αναλυτικότερα στη συνέχεια, μπορώ να πω ότι έχει ολοκληρωθεί αυτή η
οποία αφορά το πρόγραμμα τουρισμού για το 1.850.000,00 Ευρώ που σας έχω πει
ξανά σ’ αυτή την αίθουσα, για την πολιτιστική διαδρομή μέσα στην πόλη και επίσης
κατά τομείς μπορούν να αναφερθούν οι συνάδελφοι σ’ αυτά. Η ολοκλήρωση της
διαδικασίας για την εκπόνηση και την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου του δήμου,
απ’ το Δ.Σ και την ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων, εφόσον έρθει η ώρα. Η συνέχιση
έργων και μελετών για την ψηφιακή σύγκληση, με στόχο την εξυπηρέτηση του
πολίτη, των εξυγχρονισμό του δήμου, την τουριστική ανάπτυξη και προβολή,
κοινωνική πολιτική, η βελτίωση της εικόνας και της λειτουργίας της πόλης, είναι
βασικότατη στόχοι που συμπυκνώνουν την προσπάθεια που πρέπει να καταβάλουμε
αυτό το έτος. Η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος, που αποτελεί ένα
μείζων ζήτημα της πόλης ακριβώς γιατί είναι έτσι όπως είναι, με τα στενά δρομάκια
της, τους λίγους βασικούς οδικούς άξονες, την μεγάλη αύξηση των αυτοκινήτων
αλλά και την κακή μας νοοτροπία, είναι ένα θέμα μεγάλο που φυσικά δημιουργεί
προβλήματα και στον κυκλοφοριακό φόρτο και στην ηχορύπανση και στην μόλυνση
της ατμόσφαιρας και έτσι είναι βασική προτεραιότητα, η ανάθεση της
κυκλοφοριακής μελέτης εντός των ημερών για το σύνολο του πολεοδομικού
συγκροτήματος, ο περιορισμός του αυτοκινήτου στο κέντρο της πόλης, με άλλα
μέτρα, η μεταφορά της αφετηρίας των ΚΤΕΛ και των αστικών λεωφορείων έξω από
το κέντρο της πόλης, η αντιμετώπιση του προβλήματος της στάθμευσης με την
δημιουργία χώρων στάθμευσης σε διάφορα σημεία της πόλης, οι αστικές αναπλάσεις,
η αναβάθμιση του ιστορικού και εμπορικού κέντρου και η προβολή της φυσικής και
πολιτιστικής μας κληρονομιάς, είναι ζητήματα τα οποία θα τονώσουν ιδιαίτερα και
την τοπική οικονομία, όπως προανέφερα και κλείνω με αυτά, το 2010 αφιερώνεται

από το δήμο μας στο περιβάλλον και μπαίνουν διάφοροι στόχοι οι οποίοι θα
συμβάλουν στην βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών και προγραμματίζεται
σειρά δράσεων που θα έρθουν στο δημοτικό συμβούλιο και θα εγκριθούνε γι’ αυτό το
σκοπό, με στόχο να έχουμε έναν δήμο ο οποίος θα είναι πιστοποιημένος
περιβαλλοντικά, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και πρωτοπόρο θα έλεγα. Αυτά κε
πρόεδρε για να μην κουράσω περισσότερο το σώμα.
Σκουμπόπουλος: Κε πρόεδρε, κες και κοι συνάδελφοι, σε μια από τις δυο
κορυφαίες συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου όπως είναι αυτή της έγκρισης
του προϋπολογισμού του τεχνικού προγράμματος, με λύπη διαπιστώνουμε και απόψε
την έλλειψη στο ακροατήριο, των συμπολιτών μας. Με λύπη μας διαπιστώνουμε και
πάλι απόψε, την απουσία των περισσότερων προέδρων των τοπικών συμβουλίων, με
λύπη μας διαπιστώνουμε και την έλλειψη της νεολαίας η οποία εκπροσωπείτε από
τον πρόεδρο του συμβουλίου νεολαίας. Όμως αυτά είναι ψηλά γράμματα φαίνεται,
για πολλούς. Προαπαιτούμενο της σύνταξης του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τον
νέο δημοτικό κώδικα, είναι η σύνταξη του ετήσιου προγράμματος δράσης το οποίο
τεμαχίζεται ανά έτος με βάση το τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα που εγκρίναμε
στην αρχή της θητείας. Αντί λοιπόν τα αρμόδια όργανα του δήμου να συνεδριάσουν,
πρώτα και να συντάξουν το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το αρμόδιο όργανο που είναι
η δημαρχιακή επιτροπή για την σύνταξή της, συνεδριάζει πρώτα, συντάσσει τον
προϋπολογισμό και μετά πέντε μέρες, ξανασυνεδριάζει εκτάκτως για να συντάξει το
επιχειρησιακό πρόγραμμα, πρώτη και κορυφαία παράβαση και πάλι του κώδικα.
Αλλά και αυτά είναι ψηλά γράμματα για την κα δήμαρχο και όσους έχουν την ευθύνη
σύγκλησης αυτών των οργάνων, για να συντάξουν όπως ο κώδικας ορίζει, τον
προϋπολογισμό, το τεχνικό πρόγραμμα και το επιχειρησιακό πρόγραμμα, ίσως είναι
και γραφειοκρατικό, θα μας πει, μιας και εμείς έχουμε γραφειοκρατική αντίληψη, το
προσπερνάμε και αυτό και ερχόμαστε στην κυρίως εισήγησή μας. Πριν από ένα
χρόνο κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του 2009, η όμορφη και περήφανη
δημοτική αρχή, είχε επαναλάβει χιλιοειπωμένες υποσχέσεις και είχε εξαγγείλει για
πολλοστή φορά τα μεγάλα έργα που αποτελούν το όραμά της. Έλεγε τότε επί λέξη η
κα δήμαρχος, ο προϋπολογισμός του 2009, ξεχωρίζει από τους προηγούμενους γιατί
προχωρούν έργα όπως : το κολυμβητήριο, η γέφυρα κτηνιατρείου, το κέντρο
νεολαίας και πολιτισμού, το υπόγειο πάρκινγκ των Αγίων Αναργύρων, η
κυκλοφοριακή μελέτη, η οριστική μελέτη επέκτασης των πανεπιστημιακών
τμημάτων, το κτίριο Σαράφογλου που δρομολογείται, η διεκδίκηση στρατοπέδων που
θα δώσουν μια σημαντική ανάσα στο θέμα του δημόσιου χώρου και συνέχιζε
απαριθμώντας ίδια έργα που σαν να τυπώθηκαν με καρμπόν, περιλαμβάνονται και
στον προϋπολογισμό του 2010, όπως περιλαμβάνονταν και στον προϋπολογισμό του
2008. από την άποψη αυτή πρέπει να αναγνωρίσουμε την σταθερότητα στην
δημοτική αρχή, οι προϋπολογισμοί της έχουν το ίδιο περιεχόμενο, παραμένουν
προσκολλημένοι στους ίδιους απραγματοποίητους στόχους, επαναλαμβάνουν
πανομοιότυπα τα ίδια έργα. Οι εξαγγελίες της κα Ουσουλτζόγλου για το 2010,
αποτελούν την ποιο τρανταχτή ομολογία αποτυχίας για το 2009, το 2008 και το 2007,
η όμορφη και περήφανη δημοτική αρχή προσπαθεί να μας πείσει πως όσα δεν έγιναν
μέσα, περίπου, στα τρία προηγούμενα χρόνια, θα γίνουν ως εκ’ θαύματος μαζεμένα
μέσα στο τελευταίο έτος της θητείας της. Περιορίζει βεβαίως τις θριαμβολογίες των
παλαιοτέρων εισηγητικών
εκθέσεων, αφήνει κατά μέρους τις περσινές
αντικυβερνητικές αιχμές, επαναλαμβάνει τις κορώνες για την δυσμενή διεθνή και
τοπική συγκυρία και διεκτραγωδεί τα προβλήματα που υπάρχουν και που είναι κοινά
για όλους τους δήμους της χώρας, αναγκάζετε όμως να χαρακτηρίσει των
προϋπολογισμό που παρουσιάζει, απλός και σκέτα, ως πραγματικό, ξεχνώντας τις

αναπτυξιακές φιοριτούρες, με τις οποίες στόλιζε τους κούφιους προϋπολογισμούς
των προηγούμενων ετών. Αλλά ο προϋπολογισμός του 2010, είναι μια συρραφή
υποχρεωτικών εγγραφών, μεταφερομένων, από έτος σε έτος, ευχών, περιφερόμενων
εξαγγελιών και επαναλαμβανόμενων υποσχέσεων. Είναι ένας προϋπολογισμός
μιζέριας, απογοήτευσης, υποχώρησης, φτώχιας, ανεπάρκειας, αμηχανίας, αδυναμίας,
σύγχυσης και πολλαπλής διαστρέβλωσης των πάντων, δεν είναι πραγματικός
προϋπολογισμός, αλλά ένας προϋπολογισμός εικονικής πραγματικότητας. Άλλα
πράγματα προκύπτουν από τους πίνακες και από την ανά κωδικό αριθμό ανάλυση
των εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού και εντελώς διαφορετικά πράγματα
περιγράφει η εισηγητική έκθεση της κας Ουσουλτζόγλου. Κραυγαλέο παράδειγμα, η
περίφημη εξωστρέφεια του δήμου, για την οποία τόσο περήφανη αισθάνεται η κα
Ουσουλτζόγλου και οι ελάχιστοι θαυμαστέ της. Δεν υπάρχει εισήγηση, τοποθέτηση,
παρέμβαση, χαιρετισμός ή ανακοίνωση της δημοτικής αρχής, που να μην αναφέρετε
αμέσως ή έμμεσος στην εξωστρέφεια του δήμου, η οποία ισχυρίζεται και
αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι τώρα πλέον ο δήμος υλοποιεί ευρωπαϊκά
προγράμματα και άλλα παρόμοια μεγαλεία. Ας δούμε όμως τον προϋπολογισμό του
2010 όπως τον καταθέτει η ίδια η δήμαρχος. Μόνο σε δυο κωδικούς αριθμούς των
εσόδων, τον κωδικό αριθμό 121401 και τον κωδικό 1214 02, υπάρχουν εγγραφές
εσόδων για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, Leonardo και Urbact
που το συνολικό ύψος φτάνει το ιλιγγιώδες ποσό των 142.000,00 Ευρώ, τι
αντιπροσωπεύει όμως αυτό το ποσό στο σύνολο του προϋπολογισμού του 2010;
Μόλις το 0,31%, αν γι’ αυτό το πελώριο 0.31%, χρειάστηκαν τόσα χρόνια και τόσα
ταξίδια στις Βρυξέλες και αν γι’ αυτό το αποτέλεσμα, γίνονται η τόσο αυθόρμητες
και λιγότερο αυθόρμητες δημόσιες συνηγορίες και διαφημίσεις, υπέρ της
εξωστρέφειας, τότε όντως ο μεγάλος αυτός δημοτικός στόχος έχει επιτευχθεί. Άλλο
παράδειγμα δίνουν οι εν αγώνιες, όσο και υποκριτικές αναφορές της εισηγητικής
έκθεσης για το περιβάλλον, μπαίνουμε στο τελευταίο έτος της δημοτικής περιόδου
και ακόμα δεν έχει εισαχθεί στο Δ.Σ προς συζήτηση, το θέμα της διαχείρισης των
απορριμμάτων. Τρίτο παράδειγμα σύγχυσης στόχων και αποπροσανατολισμού, η ίδια
εισηγητική έκθεση παραδέχεται πως υπάρχει σε εκκρεμότητα δεκάδες ανοιχτά
μέτωπα, όλα τα μεγάλα και τα μικρά ζητήματα του δήμου, παραμένουν μετέωρα και
όλα ελπίζετε ή αναμένετε ότι θα υλοποιηθούν εντός του 2010 και ξαφνικά, χωρίς να
έχει προηγηθεί καμία συζήτηση σε κάποιο αρμόδιο συλλογικό δημοτικό όργανο,
μέσα στην εισηγητική έκθεση, ξεφυτρώνει μια αναφορά σε ένα μεγάλο ιστορικό
θεματικό πάρκο Μακεδονικού πολιτισμού, πως και από πού προέκυψε αυτό; Πως
αποτυπώνεται αυτή η δράση στον προϋπολογισμό; Σε ποιόν συγκεκριμένο κωδικό
αριθμό, βρίσκει έρεισμα και σε ποια έστω καταρχήν απόφαση συλλογικού δημοτικού
οργάνου στηρίζεται; Ή μήπως πρόκειται για το πάρκο που θα ξεκουράσει, θα τέρψει
και θα μορφώσει τα υπόλοιπα των 300.000 επισκεπτών που πλημμύρησαν την πόλη
κατά την διάρκεια του έτους αθλητισμού; Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι να
θυμηθούμε, τι; Τι να πούμε, τι; Κανονικά δεν πρέπει να πούμε τίποτα, γιατί για να
παρουσιάσουμε την εικόνα αυτής της τραγικής δημοτικής αρχής, πρέπει να πούμε
πολλά, όμως για τους συμπολίτες μας και μόνο, αφού η δημοτική αρχή βρίσκετε σε
χειμερία νάρκη τρία χρόνια τώρα, θα πρέπει να πούμε εντελώς ενδεικτικά τα
παρακάτω: είναι ανίκανη αυτή η δημοτική αρχή, γιατί δεν αξιοποίησε την έτοιμη
μελέτη που είχαμε συντάξει για την κατασκευή της γέφυρας κτηνιατρείου, με το
αιτιολογικό ότι θα εκπονήσει νέα μελέτη και φθηνότερη, για φθηνότερη κατασκευή.
Το αποτέλεσμα γνωστό και χρόνος χάθηκε και η νέα μελέτη είναι ακριβότερη στην
κατασκευή, δεν αξιοποίησε τις προμελέτες που είχαμε ετοιμάσει για τους υπόγειους
χώρους στάθμευσης στους Αγίους Αναργύρους και λοιπά, δεν αξιοποίησε την μελέτη

που είχαμε ετοιμάσει για την αξιοποίηση των τριών στρατοπέδων για παραχώρηση
τους στο δήμο, δεν αξιοποίησε τους διαγωνισμούς που είχαμε ετοιμάσει για τις
πράξεις εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλης, κάτω απ’ την Εληά, στην περιοχή του
νοσοκομείου και στα Ασώματα, δεν αξιοποίησε και δεν προχώρησε την διαδικασία
ίδρυσης δεύτερου πανεπιστημιακού τμήματος στην πόλη, που εμείς είχαμε πάρει την
καταρχήν απόφαση της συγκλήτου του ΑΠΘ. Δεν υλοποίησε την απόφαση του ΣΤΕ
για την επαναφορά της οδού Μητροπόλεως στη μονοδρόμηση, που βρίσκονται άραγε
οι αγωνιστές της κίνησης πολιτών, άμεσων συνεργατών της κας Ουσουλτζόγλου;
Μήπως χαίρονται τους καρπούς των αγώνων τους; Δεν προχώρησε στη σύνταξη νέας
κυκλοφοριακής μελέτης, προκειμένου να αλλάξει την οδό Μητροπόλεως, δηλαδή δεν
θα εφαρμόσει την απόφαση του συμβουλίου της επικρατείας, εάν η κυκλοφοριακή
μελέτη δείξει οτιδήποτε άλλο; Δεν αξιοποίησε την προμελέτη που είχαμε υποβάλει
στο ΥΠΕΧΩΔΕ για τροποποίηση των ΖΟΕ, δεν αξιοποίησε την προμελέτη για την
επέκταση των κτιρίων της πανεπιστημιακής σχολής, δεν εφάρμοσε το πρόγραμμα
ΘΗΣΕΑΣ, όπως το είχε σχεδιάσει η δική μας δημοτική αρχή και το τροποποίησε με
αποτέλεσμα να απεντάξει έργα χρήσιμα για την πόλη, όπως το πολιτιστικό κέντρο της
Καλλιθέας, το αθλητικό κέντρο κάτω από την Εληά, τα έργα στο αθλητικό κέντρο
Ταγαροχωρίου, την διάνοιξη της οδού Στρατού – Παυσανίου και Ερμού, δεν
υλοποίησε τα έργα της κατασκευής βρεφονηπιακών σταθμών στην Κυψέλη –
Γιοτζαλίκια, δεν ολοκλήρωσε την είσοδο της πόλης από την Εγνατία μέχρι την Εληά,
είναι επικίνδυνη αυτή η δημοτική αρχή γιατί δεν σέβεται τους νόμους και τον
δημοτικό κώδικα στην λειτουργία της. Αποφάσεις οργάνων του δήμου ακυρώνονται,
αποφάσεις οργάνων ζημιώνουν το δήμο, παράνομη εκτέλεση έργων, έλεγχοι από
αρμόδια όργανα του κράτους, πρόστιμα και λοιπά, διέλυσε την υπηρεσία του δήμου,
όποιος υπάλληλος διαφωνεί και δεν υλοποιεί τις παράνομες αποφάσεις τους, μπαίνει
στη μαύρη λίστα, πότε άραγε θα εφαρμοστεί ο νέος οργανισμός εσωτερικής
υπηρεσίας του δήμου; Δεν εφαρμόζουν τις αποφάσεις του Δ.Σ, τρανό παράδειγμα η
διαχείριση των απορριμμάτων, άλλη θέση έχει το Δ.Σ και άλλη θέση προωθεί η κα
Ουσουλτζόγλου, δεν έμαθε ακόμα βέβαια, περιττό να πούμε, ότι άλλο πράγμα είναι ο
ΧΥΤΉ και άλλο ο ΧΥΤΑ, ακούσατε τι είπε στην προηγούμενη συνεδρίαση, δεν
διστάζει να λέει ψέματα όχι μόνο ενώπιον των συντεταγμένων οργάνων αλλά και
ενώπιον των δημοτών, ενώ η διακήρυξη του έργου του ΧΥΤΗ, έγινε επί θητείας
δικής της το διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΔΑ, δίνει λευκή ψήφο στο θέμα της
σύμβασης γιατί ισχυρίζεται ότι δεν είναι επ’ ωφελεία του δήμου, γιατί η σύμβαση
όπως λέει εγκρίθηκε από το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΔΑ και δεν
γνώριζε τους όρους. Τα γεγονότα όμως την διαψεύδουν, η διακήρυξη εγκρίθηκε από
το διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΔΑ στις 7-12-2007, η δημοσίευση της διακήρυξης
έγινε στον τύπο στις 21-12-2007 και ο διαγωνισμός του έργου έγινε στις 12-2-2008
και επειδή είχαν απεργία οι μηχανικοί έγινε έναν μήνα αργότερα το Μάρτιο του 2008.
πως λοιπόν δεν γνώριζε τους όρους της διακήρυξης όπως μας είπε στην τελευταία
συνεδρίαση; Αλλά και αν ακόμα δεχθούμε ότι δεν γνώριζε, δεν είχε καταλάβει τι
ψήφισε τότε, γιατί ενδεχομένως είχε και άλλες ασχολίες, εξωστρεφούσε,
εξωστρακούσε, συκοφαντούσε τους αντιπάλους της, τώρα που γνωρίζει γιατί δίνει
λευκή ψήφο, δεν έπρεπε να δώσει αρνητική ψήφο αφού διαπίστωσε ότι δεν είναι επ’
ωφελεία του δήμου; Η κα Ουσουλτζόγλου θέλει και το σκύλο χορτάτο και την πίττα
ολόκληρη, αλλά ξεχνάει ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια και ότι ο ψεύτης και ο
«τάδε» τον πρώτο χρόνο χαίρετε, έτσι λέει ο θυμόσοφος λαός μας. Παίζει με την
υγεία των δημοτών, με την παράνομη λειτουργία του δημοτικού ιατρείου, τοποθέτησε
χωρίς απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, παράνομα, κάμερες στο δημαρχείο για να
παρακολουθεί τους συμπολίτες. Ήδη όπως με πληροφόρησε συμπολίτης η αρχή

προστασίας προσωπικών δεδομένων, έκρινε παράνομη την τοποθέτηση και το
υπουργείο εσωτερικών ζητάει διευκρινήσεις, αποσυνδέστε κύριοι, σήμερα κιόλας,
τις κάμερες και το σχετικό ποσό των 10.000,00 Ευρώ περίπου που ξοδέψατε, να το
πληρώσετε η ίδιοι, αυτή είναι η πραγματικότητα του προϋπολογισμού του 2010. Μια
πραγματικότητα οικτρή για την πόλη, άδικη για τα εγκαταλελειμμένα τοπικά
διαμερίσματα, ανελέητη για τους συμπολίτες μας και την αξιοπρέπειά τους, που
τεμαχίζεται στα κουπόνια και στα δελτία της κοινωνικής ευαισθησίας της δημοτικής
αρχής. Μια πραγματικότητα που καταγράφεται με επιμέλεια, όχι από τις παράνομες
κάμερες ασφαλείας του δημαρχείου, αλλά από την δίκαιη κρίση των συμπολιτών μας,
όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, θα εκδώσουν με ανακούφιση το εξιτήριο στην ποιο
ανίκανη δημοτική αρχή που γνώρισε ο τόπος.
Τσιαμήτρου: Κε πρόεδρε, κα δήμαρχε, κοι συνάδελφοι, στη σημερινή
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, καλούμαστε να συζητήσουμε και να
ψηφίσουμε δύο κορυφαία θέματα του δήμου, τον προϋπολογισμό και το τεχνικό
πρόγραμμα του δήμου του έτους 2010. Ενός έτους, που είναι το τελευταίο του
σημερινού δημοτικού συμβουλίου και της σημερινής δημοτικής αρχής, αυτής της
τετραετίας και θα περίμενε κανείς, κε πρόεδρε, κα δήμαρχε, ότι αυτός ο
προϋπολογισμός και αυτό το τεχνικό πρόγραμμα να περιέχει, όσον ήτανε δυνατόν, τις
υποσχέσεις, τα οράματα και στόχους που είχε υποσχεθεί προεκλογικά, η σημερινή
δημοτική αρχή του δήμου. Θα περίμενε κανείς, τα δικά μας μικρά έργα και μερεμέτια
όπως έλεγε όταν ήταν αντιπολίτευση, να μετατραπούν σε μεγάλα έργα και από τις
ανύπαρκτες όπως έλεγε μελέτες να υπάρχουν τέτοιες πιστώσεις για μελέτες που θα
εντάξουν μεγάλα και αναπτυξιακά έργα στο 4ο ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, αλλά το μόνο που
καταφέρατε την τετραετία ήταν, να εκτελεστούν τα έργα που είχαμε ετοιμάσει εμείς,
ως προς τις μελέτες, ή ήταν προτάσεις δικών μας έργων και μελετών. Βέβαια κάποια
έργα ρουτίνας, που γίνονται κάθε έτος στις συνοικίες και στα δημοτικά διαμερίσματα,
από κάθε δημοτική αρχή. Έτσι λοιπόν και για το έτος 2010 τα μεγάλα έργα είναι, το
κλειστό κολυμβητήριο, που υπήρξαν τα προβλήματα που όλοι γνωρίζουμε και
περάσανε τρία χρόνια για να μπει στη σειρά του και να συνεχιστεί το έργο.
Αναγράφετε επίσης το έργο στο τεχνικό πρόγραμμα, οδική σύνδεση Άνω Σέλι –
Κάτω Σέλι, αλλά μετά την αστοχία της σημερινής διοίκησης δεν ξέρουμε αν το έργο
θα συνεχιστεί ή θα απενταχθεί. Το έργο αντιθορυβική προστασία, βρεφονηπιακός
σταθμός Κυψέλης, έργα δικά μας τα οποία εδώ και τρία χρόνια δεν προχωρούν και
δεν ξέρω αν ξεκαθάρισαν ακόμη. Τα δικά σας μεγάλα έργα δεν βλέπω κα δήμαρχε,
υπάρχει βέβαια η κατασκευή της γέφυρας αφων Κούσιου, ένα σημαντικό έργο και
μια σημαντική δωρεά η οποία ήρθε χωρίς να κουραστείτε να τρέχετε στα υπουργεία
και αντί να δώσετε την χαρά στους δωρητές να δημοπρατήσετε άμεσα το έργο και να
εκτελείται ήδη, εσείς το πήγατε ένα χρόνο πίσω και δεν γνωρίζουμε ακόμη πότε θα
γίνει η δημοπράτηση και πως θα εξελιχθεί το έργο και να πω και για κάποια
μικρότερα έργα; Ύδρευσης , αποχέτευσης των τοπικών διαμερισμάτων και της
περιοχής Γιοτζαλίκια; Εντάχθηκαν από εμάς στο ΘΗΣΕΑ, η δικές σας προτάσεις που
είναι; Οπτικές ίνες, ξεκίνησε από εμάς και συνεχίστηκε από εσάς, ένα έργο
σημαντικό και ένα καλό εργαλείο για την ψηφιακή τεχνολογία, αλλά μόνον με τέτοια
έργα, αν και είναι σημαντικά, δεν αλλάζει η όψη ούτε η αισθητική της πόλης ούτε
βελτιώνονται οι συνθήκες διαβίωσης των πολιτών. Δεν υπάρχουν στο τεχνικό
πρόγραμμα του 2010, οι απαραίτητες διανοίξεις που θα βελτίωναν το κυκλοφοριακό,
όπως είναι οι διανοίξεις της οδού Παυσανίου, της Μάρκου Μπότσαρη, της Πιερίων
από τους Λαδόμυλους μέχρι το Γιαζέ και μην μου πείτε ότι φταίει η ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε,
διότι εμείς το είχαμε εντάξει παλαιότερα σε κάποιο πρόγραμμα, υποσχέθηκε η
ΕΓΝΑΤΙΑ ότι θα το κάνει, δεν το έκανε, επομένως ήσασταν και εσείς υποχρεωμένοι

να το βάλετε ξανά, σε κάποιο τεχνικό πρόγραμμα, με έσοδα άλλου προγράμματος ή
με έσοδα του δήμου. Ηρακλέους – Γιοτζαλίκια, προχωρούν με αργούς ρυθμούς και
με μικρές πιστώσεις, ήδη είχα εισπραχθεί τα περισσότερα χρήματα από την περιοχή
Ηρακλέους και Γιοτζαλίκια πριν από το 2002 εισφορά σε χρήμα. Χρησιμοποιήθηκαν
σε άλλη περιοχή, εδώ και 15 χρόνια που είναι ενταγμένη η περιοχή, δεν μπορεί να
αξιοποιηθεί. Οι μελέτες όπως ανέφερα και προηγουμένως είναι λίγες και
επαναλαμβανόμενες εδώ και 4 χρόνια, για να μην κουράζω λοιπόν, έχουμε ένα
τεχνικό πρόγραμμα ρουτίνας, με μικρά έργα, που τα περισσότερα επαναλαμβάνονται
εκτός από 2 -3 μεγάλα έργα που ανέφερα και προηγουμένως. Διότι όλα αυτά τα
επαναλαμβανόμενα, δεν καταφέρατε να τα τελειώσετε σ’ αυτή την τετραετία. Τώρα
τι θα γίνει στο μέλλον, σημασία έχει τι θα γίνει σ’ αυτή την τετραετία και όχι τι θα
γίνει αργότερα κα δήμαρχε.
Παυλίδης: Κε πρόεδρε, όλοι γνωρίζουν ότι συντάσσοντας τον
προϋπολογισμό, λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα για να γίνουν ανάλογα και τα έξοδα.
Γνωρίζουμε όλοι ότι διανύουμε κάποιες χρονιές δύσκολες, επομένως είναι δύσκολο
να μιλάμε για έσοδα από συνδημότες, γνωρίζετε όλοι σ’ αυτή την αίθουσα ότι είναι
δυο χρόνια στα οποία δεν έχουμε αποφασίσει αύξηση δημοτικών τελών, αυτό έχει
κοστίσει στο δήμο και θα κοστίσει γύρω στις 300.000,00 Ευρώ ετησίως, ο δήμος απ’
ότι φαίνεται είναι ισχυρός, απορρόφησε τα 300.000,00 Ευρώ την πρώτη χρονιά και
θα τα απορροφήσει και τη δεύτερη, αυτό σημαίνει, κάλλιστα, ότι θα μπορούσε να
γίνει ένα έργο 600.000,00 Ευρώ αλλά στο τέλος έπρεπε να ακολουθήσουμε αυτή την
τακτική. Αυτή είναι μια διάσταση του προϋπολογισμού γιατί όλοι θέλουμε να
πάρουμε έσοδα, αλλά τα έσοδα δεν μπορούν να είναι από πρόστιμο των 50 Ευρώ σε
ένα περίπτερο ή αν θέλετε από κάποια άλλα περιορισμένα πλέον πράγματα που θα
μπορούσε να κάνει. Σίγουρα θα μπορούσε να ανοιχτεί η πόλη με τις ζώνες οικιστικού
ελέγχου, αντί να χρωστάει ο δήμος 3.000.000,00 Ευρώ και, στους συνδημότες, σ’
αυτούς που έχουν έρθει με απαλλοτριώσεις απ’ τα προηγούμενα χρόνια, να
απαλλάξει με ανταλλαγές κάποιων οικοπέδων απ’ αυτό το χρέος, τον δήμο. Σίγουρα
λοιπόν θα μπορούσανε να προβλεφθούν και να γίνουν περισσότερα πράγματα, όλοι
γνωρίζουν ότι στους προϋπολογισμούς, κάποια πράγματα τα προβλέπεις, να σου
έρθουνε, μπορεί να μην σου έρθουνε και κάποια πράγματα τα προβλέπεις να είναι
σαν έξοδα και να μην τα κάνεις, αυτό ταυτόχρονα σημαίνει ότι και για κάποιο νομικό
πρόσωπο που θα ήθελε και έχει προβλέψει κάποιο ποσό, θα μπορούσε να σημαίνει
ότι μπορεί να μην το χρησιμοποιήσει όλο και θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει και
όλο και να έχει ανάγκη από περισσότερα. Αυτά τα δυο χρόνια λοιπόν που δεν
προχωρήσαμε σε αυξήσεις, θα πρέπει να τονιστεί ότι φέτος προχωρήσαμε και σε
μειώσεις δημοτικών τελών, προς κάποιες ομάδες πληθυσμού, αυτό σημαίνει ότι ο
δήμος αισθάνεται ότι πατάει στα πόδια του και αισθάνεται ισχυρός για να προβεί σε
μια τέτοια ενέργεια και αισθάνεται ισχυρός γιατί ακολούθησε μια τακτική η οποία
τουλάχιστον, δεν θέλω κάποιος να την επιβραβεύσει, τουλάχιστον δεν ήταν
ανεξέλεγκτη και αυτό φαίνεται από τους κωδικούς και τα έσοδα, που κάποιοι
κωδικοί, έχουνε κάποια έσοδα που τις προηγούμενες χρονιές δεν είχανε κινηθεί, εγώ
ομολογώ ότι πρέπει να κινηθούμε και αναλαμβάνω και την ευθύνη ότι κάποιοι
κωδικοί έχουνε μείνει πίσω και πρέπει και αυτούς να τους ενεργοποιήσουμε και να
τους δραστηριοποιήσουμε, προφανώς σε συνεργασία με κάποιους αντιδημάρχους που
και αυτοί θα αναλάβουν την ευθύνη γι’ αυτές τις υποχρεώσεις, αλλά από την άλλη
πλευρά είναι άδικο να μην αναγνωρίζεται αυτού του είδους η τακτική αυτά τα χρόνια,
θα ήθελα λοιπόν να πω, ότι σ’ αυτά τα χρόνια έγιναν και οι συγχωνεύσεις των
επιχειρήσεων, εφαρμόστηκε ένας καινούργιος κώδικας, εκτός απ’ τις συγχωνεύσεις,
ξέρετε όλοι ότι δόθηκε παράταση για τις συγχωνεύσεις πλέον, μέχρι το 2010, εμείς

όχι μόνο με τις συγχωνεύσεις μεταφέραμε το κεφάλαιο όλων αυτών των
επιχειρήσεων και όλα αυτά τα πράγματα, σε μια επιχείρηση και μάλιστα από το
κεφάλαιο έχουμε ξεχρεώσει και αρκετά σημαντικό ποσό, αλλά γνωρίζετε όλοι και
την προσπάθεια που καταβλήθηκε να ξεχρεώσουμε συμπολίτες μας απ’ τα
προηγούμενα χρόνια και αυτό θα κάνουμε και την επόμενη, που αυτό σημαίνει ότι
ίσως αρχίζει και κινείται και το χρήμα στην αγορά, γιατί καλό είναι να κάνουμε τα
έργα, αλλά καλό είναι να μην είμαστε ανακόλουθοι με τους συνεργάτες του δήμου,
να έχει ο δήμος, μια εμπιστοσύνη στις συνεργασίες του, στις ανταλλαγές του, στις
υποχρεώσεις του. Όλη όμως αυτή την προσπάθεια, σας ομολογώ, ότι του χρόνου δεν
ξέρω αν θα καταστραφεί και όχι βέβαια με ευθύνη του δήμου και θα σας πω ευθέως
γιατί το λέω, πλέον κάποιες συμβάσεις, οι οποίες γλίτωναν το δήμο από κάποια
έξοδα, πλέον δεν υπάρχουνε και θα υπάρχει το ΑΣΕΠ και ΑΣΕΠ σημαίνει, μόνιμος
υπάλληλος για όλη τη χρονιά, με ότι αυτό συνεπάγεται. Με όλα τα επιδόματα, τις
άδειες κ.τ.λ αντιλαμβάνεστε ότι οι υποχρεώσεις του δήμου θα εκτιναχθούνε πλέον
και δεν θα μπορούμε να τις συγκρατήσουμε, γιατί δεν μπορεί πλέον να υπάρξουνε
συμβάσεις και προσωπικό, με άλλου είδους σύμβαση και να κάνει ο δήμος την
δουλεία του, αυτά όλα είναι σκέψεις τις οποίες είχαμε, τις εφαρμόσαμε, εγώ θεωρώ
ότι ήμασταν συνεπείς στις υποχρεώσεις μας, θεωρώ ότι ο κάθε αντιδήμαρχος από τη
θέση του και ο κάθε πρόεδρος νομικού προσώπου, έκανε καλά τη δουλειά του, μέσα
στα πλαίσια που επέβαλε ο προϋπολογισμός. Ακολουθήθηκε αυτή η τακτική, ένα
συμμάζεμα και μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος από όλη αυτή την τακτική,
γιατί μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε σε περαιτέρω πράγματα τα επόμενα χρόνια.
Θα ήθελα λοιπόν να πω ακόμα ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα, επειδή πολύς λόγος
γίνεται γι’ αυτά, δεν είναι κάτι που το αποκτάς όποτε θέλεις εσύ, υποτίθεται ότι για
να αποκτήσεις τέτοια πράγματα, πρέπει να έχεις μια κάποια παρουσία, άμα δεν σε
ξέρει κανένας, άμα δεν έχεις ασχοληθεί, άμα δεν πιέζεις καταστάσεις, άμα δεν σου
έχουν εμπιστοσύνη, άμα, άμα, άμα, προφανώς θα είσαι μακριά από αυτά, αλλά δεν
είναι όποτε το θέλουμε εμείς, είναι όποτε ανοίξουν αυτά τα πράγματα και προφανώς,
θα σου δώσουνε κάτι στο οποίο θα πρέπει να υλοποιήσεις για να σου εμπιστευθούνε
κάποια άλλα. Θέλω να πω λοιπόν ότι στον προϋπολογισμό, θα μπορούσαμε να
βάλουμε και τα 15 έργα που έχουμε καταθέσει και είναι να τα διεκδικήσουμε και τα
άλλα που ετοιμάζουμε και να φαινόμαστε και ωραίοι, γιατί είναι γύρω στα 22 έργα
σας πληροφορώ, που 15 έχουνε κατατεθεί με το φάκελο τους και αριθμό
πρωτοκόλλου , έτσι, και άλλα 7 που ετοιμάζονται. Αλλά συνήθως άμα δεν υπάρχει
έγκριση, είναι άδικο γιατί δεν ξέρουμε και αν απορριφθεί κάποιο απ’ αυτά, μπορεί να
κολλήσει και να το ξανακαταθέσουμε με άλλη μορφή και άλλο σχεδιασμό. Αυτό που
θέλω όμως να πω, είναι ότι έχουμε μια τακτική μέχρι τώρα με τα έργα, η οποία κακώς
αμφισβητείται γιατί σας δείξαμε ότι διεκδικήσαμε έργα από το 3 ΚΠΣ και τα
καταφέραμε και πήραμε από τα υπόλοιπα, αφήνοντας έξω άλλους δήμους,
τουλάχιστον πήραμε μια ικανοποίηση, ότι διεκδικήσαμε κάποια πράγματα για την
πόλη, εκείνα ήταν περισσευούμενα, από εκείνη την κατεύθυνση, εκείνα πήραμε.
Τώρα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το επιχειρησιακό ή το οτιδήποτε λέμε επάνω
στο επιχειρησιακό, σίγουρα είναι κάτι που και εμείς θέλουμε να το υλοποιήσουμε,
δυστυχώς όμως το ΕΣΠΑ είναι 2007 – 2013 και όπως ξέρετε είμαστε στο 2009,
οδεύουμε για το 2010 και το ΕΣΠΑ θα ξαναγραφτεί ή θα ξαναδοθούν τα
προγράμματα από την αρχή, αφού τα ξαναγράψουμε, εμείς είμαστε έτοιμοι και
πανέτοιμοι και έχουμε δείξει ότι προσπαθούμε και διεκδικούμε, είναι άδικο όμως να
ρίχνουμε ευθύνη στο δήμο ή να τον υποχρεώσουμε να κάνει οτιδήποτε ή να τον
βάλουμε σε άλλα μονοπάτια, γιατί θα πρέπει να είμαστε συνεπείς και με αυτούς που
ασχολούνται μαζί μας και δυστυχώς αυτοί είναι στην Αθήνα, εκεί είναι τα κέντρα των

αποφάσεων και αν περιμένουμε από έσοδα του δήμου να κάνουμε πολλά έργα, εγώ
προσωπικά τα επόμενα χρόνια, το θεωρώ πολυτέλεια, διότι τα έσοδα ή τα οικονομικά
του δήμου, δεν μπορούν να κάνουν τόσα έργα, όσα αυτά που κάποιος πρέπει να
διεκδικήσει απ’ τα ξένα λεφτά είτε είναι ευρωπαϊκά είτε είναι από το ΕΣΠΑ είτε είναι
από οτιδήποτε, τα άλλα σίγουρα είναι προγραμματισμένα και ο αντιδήμαρχος
τεχνικών και οι άλλοι αντιδήμαρχοι επόμενο είναι από τα δικά μας τα λεφτά, να το
υλοποιήσουνε, αν θέλετε οι δυνατότητες ή οι ικανότητες, αναμετρούνται στο γήπεδο
το έξω, στο γήπεδο το δικό μας, τα έσοδα είτε δώσουμε 50.000,00 Ευρώ είτε
δώσουμε 100.000,00 Ευρώ θα το υλοποιήσει οποιοσδήποτε. Σε ένα δήμο επίσης που
γιγαντώνεται γιατί χρειάζεται πλέον εξειδίκευση, θέλω να σας πω ότι το τμήμα
προγραμματισμού εδώ και τόσα χρόνια εάν δεν γίνει και ο καινούργιος οργανισμός,
εγώ προσωπικά δεν είμαι ικανοποιημένος όπως σίγουρα δεν θα είστε και εσείς όπως
και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές δηλαδή, απ’ τον προγραμματισμό και την
διεκδίκηση των προγραμμάτων, απ’ αυτά που θα μπορούσανε να ασχοληθούνε να
ετοιμάσουνε, για να σας δώσουν τα εφόδια να διεκδικήσετε, με μελέτες ή με
οτιδήποτε. Αυτά όλα, επειδή χρειάζεται πλέον η εξειδίκευση, είναι ένας δήμος που θα
πρέπει να γιγαντωθεί και να αποκτήσει αυτή την εξειδίκευση, αν θέλετε, με αυτές τις
τεχνολογίες, γιατί έτσι όπως προχωράει η κοινωνία και έτσι όπως απαιτούνται πλέον
από τα προγράμματα, ας πούμε όπως η διαχειριστική επάρκεια που απαιτείται πλέον
στους δήμους, είναι κάτι υποχρεωτικό, που θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να την
εφαρμόσει για την οποιαδήποτε διεκδίκηση του οποιουδήποτε, αλλά χρειάζεται ο
οποιοσδήποτε να έχει μια εξειδίκευση σ’ αυτό και πρέπει να το αντιληφθεί, πρέπει να
ασχοληθεί πρέπει να αρχίσει να εργάζεται. Εμείς σαν πολιτικό όργανο, εδώ το
δημοτικό συμβούλιο, σαν πολιτικό όργανό που είμαστε, τις αποφάσεις μας τις
παίρνουμε και καλά κάνουμε και για την διαχειριστική επάρκεια και αν θέλετε και
στον οργανισμό για το γραφείο προμηθειών, που πλέον πρέπει να οργανωθεί, όπως
έχει βούληση τέτοια και η τεχνική υπηρεσία για να οργανώσει το χώρο όπου πάνε τα
απορριμματοφόρα ή όλα τα μηχανήματα του δήμου ή οτιδήποτε και το βλέπεται αυτό
και στην συντήρηση και στα καύσιμα ότι έχει γίνει μια προσπάθεια, εν συγκρίσει με
τα άλλα χρόνια, όλα αυτά πλέον θα πρέπει να τα κάνουμε και θα είναι χρήσιμα και
για εμάς και για τον οποιοδήποτε, αν μετά από 8 χρόνια, 4 χρόνια, όποτε αποφασίσει
ο κόσμος να έρθει σ’ αυτό το δημαρχείο. Τελειώνοντας θέλω να πω ότι
προσπαθήσαμε σ’ αυτά τα χρόνια να βελτιώσουμε κάποιες καταστάσεις, να
οργανώσουμε κάποιες καταστάσεις, πολλές φορές γίναμε και με τους συναδέλφους
κακοί για να συγκρατηθούν τα έξοδα, ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια
και θα φροντίσουμε και μέσα απ’ τον προϋπολογισμό και στις πολλές τροποποιήσεις
που θα έρθουνε, σας το ξαναλέω αυτό το είχα καταθέσει και άλλη φορά, γιατί
δυστυχώς μπορεί να προβλέψουμε εμείς 20 έργα, 30,100, δυστυχώς όμως το κράτος
δεν έχει σειρά στο πως ανοίγει τα έργα, δηλαδή άμα ανοίξουν αύριο τα έργα που δεν
έχουμε προβλέψει εμείς, τι θα πούνε εδώ μέσα; Ότι δεν θα πάμε να διεκδικήσουμε
τέτοια λεφτά και θα βλέπουμε τους άλλους δήμους να παίρνουνε και εμείς να λέμε,
ααα εμείς αυτό δεν το είχαμε προβλέψει; Εγώ προσωπικά αυτό το θεωρώ πλέον
πολυτέλεια, πρέπει να δούμε, να τρέξουμε, να οργανώσουμε όσο μπορούμε, να
διεκδικήσουμε, να ετοιμαστούμε, γι’ αυτό χρειάζονται μελέτες, χρειάζονται άνθρωποι
που θα βοηθήσουν σ’ αυτή την προσπάθεια και χρειάζονται χίλια δυο άλλα και ένα
τελευταίο, εγώ συμφωνώ με τον κο Δελαβερίδη, δεν το έχω πει ποτέ μέχρι σήμερα με
το τμήμα περιουσία και σ’ όλα όσα λέει μέχρι σήμερα, δεν είχα εκφραστεί ποτέ,
συμφωνώ με τον κο Δελαβερίδη, το τμήμα περιουσίας πρέπει να αναβαθμιστεί και
πρέπει να πάρει και άτομα εξειδικευμένα και πρέπει να ασχοληθούμε ενεργά και
δραστήρια, για να μπορέσει και αυτό το τμήμα να προσφέρει όσα μπορεί στο δήμο,

θέλει εξειδικευμένα, θέλει άτομα με χάρτες, με GIS, με νομικούς που θα ασχοληθούν
με την περιουσία του δήμου και πολλά άλλα πράγματα που θα θέλαμε και εμείς να τα
προβλέψουμε και να οργανώσουμε καλύτερα, αλλά αυτά είναι και θα
προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να τα υλοποιήσουμε και αυτά. Ευχαριστώ.
Σακαλής: Κε πρόεδρε, κα δήμαρχε, κες και κοι συνάδελφοι, αγαπητοί
συμπολίτες, σήμερα συζητούμε δυο κορυφαία θέματα του δήμου, που είναι ο
προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα του 2010. Μπαίνουμε στον τελευταίο
χρόνο αυτής της δημοτικής περιόδου και θα περίμενε κανείς να υπάρχει ένας θετικός
απολογισμός των τριών χρόνων και ένας φιλόδοξος, πραγματικός και ρεαλιστικός
προγραμματισμός, με προοπτική για το 2010. Δυστυχώς όμως γι’ αυτή τη δημοτική
αρχή, αλλά και για την πόλη της Βέροιας, η δραστηριότητες αυτής της δημοτικής
αρχής, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της κας δημάρχου, ακολουθούν μια
συγκεκριμένη χρονική και θεαματική διαδοχή. Το 2008 υπήρχε κατά την εισηγητική
έκθεση εξωστρέφεια και θετική προβολή με τις διοργανώσεις του έτους αθλητισμού,
το 2009 δημιουργήθηκαν κατά την ίδια έκθεση, δομές για την ποιότητα ζωής, την
αλληλεγγύη και την ψηφιακή σύγκληση και βέβαια όλοι εδώ, επειδή μιλάμε για
ψηφιακή σύγκληση, επειδή μιλάμε για δομές, θα ξέρετε ότι πράγματι, την αρχή, την
ένταξη προγραμμάτων πάνω σ’ αυτό το θέμα, την έβαλε η δημοτική αρχή η δική μας
με τις οπτικές ίνες, ξεκίνησε όπως και ο έξυπνος οικισμός και στην συνέχεια αφού
μπήκαν οι βάσεις και τα θεμέλια, πάνω εκεί μπορούν να αναπτυχθούν ένα σωρό
δράσεις και δομές με την ψηφιακή σύγκληση και το 2010, λέει ότι δίνει έμφαση στο
περιβάλλον, αντέχει όμως αυτή η παρουσίαση μια σύγκριση με την χειροπιαστή
καθημερινότητα όπως τη βιώνει τόσο ο δήμος ως οργανισμός, όσο και ο κάθε
κάτοικος αυτής της πόλης προσωπικά; Η έμφαση του 2009 ήταν σύμφωνα με την
εισηγητική έκθεση, η κοινωνική πολιτική, αυτή εκφράζεται μ’ ένα δημοτικό ιατρείο
που υπολειτουργεί κατά την ταπεινή μου άποψη, χωρίς να έχουν τηρηθεί οι τυπικές
και ουσιαστικές προϋποθέσεις της ίδρυσής του και μακάρι να μην συμβεί κάτι
απρόοπτο που θα αποκαλύψει τις ατέλειες που υπάρχουν. Εκφράζεται επίσης, με ένα
κοινωνικό ταμείο, εφαρμόζοντας κοινωνική πολιτική μέσα από έναν ελλιπή κατά την
άποψή μας, κανονισμό λειτουργίας, εκφράζεται με μια λυόμενη κατασκευή που θέλει
να υποκαταστήσει την παροχή εκπαίδευσης στα παιδιά των ΡΟΜ, καλή η προσπάθεια
δε λέω, αλλά όχι μ’ αυτόν τον τρόπο, γιατί ουσιαστικά δημιουργεί ένα γκέτο γι’ αυτή
την ευπαθή ομάδα και το λέω αυτό μ’ όλη τη σημασία της λέξεως, διότι ξέρετε η
πολιτεία προσπαθεί να αφομοιώσει και να εντάξει τις όποιες ευπαθείς ομάδες, είτε
είναι ΡΟΜ ή οτιδήποτε άλλο, μέσα στα σχολεία, ζητώντας εμείς ένα σχολείο
ξεχωριστώ, αυτομάτως μπαίνουμε απέναντι, κάνουμε ένα γκέτο, κάνουμε διακρίσεις,
κάνουμε ρατσισμό. Με κοινωνική μέριμνα, με πρακτικές και μεθόδους που δεν
αρμόζουν με τους δρόμους της πόλης πλημμυρισμένους από εισαγόμενη και μη,
επαιτεία. Με τα τιμολόγια της ΔΕΥΑΒ να κάνουν επιδρομή στο εισόδημα των
συμπολιτών μας, διπλάσιες αυξήσεις, το γνωρίζεται όλοι, με πολλά λόγια από μέρους
της δημοτικής αρχής και ελάχιστα αποτελέσματα και βέβαια δεν θα σταθούμε στις
μεγάλες κουβέντες της δημοτικής αρχής για την ψηφιακή σύγκληση την οποία,
είπαμε προηγουμένως, απλός το είπα πριν θα το θυμίσω και τώρα, ότι οι ψηφιακές
δράσεις του δήμου ξεκίνησαν με πρωτοβουλίες και ενέργειες της προηγούμενης
δημοτικής αρχής. Πρωτοβουλίες που πάρθηκαν έγκαιρα, υποβλήθηκαν και
υποστηρίχθηκαν επίμονα, όταν κάποιοι άλλοι, αλώνιζαν τα πεζοδρόμια και
ανεβοκατέβαιναν τα σκαλοπάτια των δικαστηρίων, αυτά απλός για να μην ξεχνάμε
την αλήθεια και περνάμε στην έμφαση του 2010, που θα είναι όπως υπόσχεται η κα
δήμαρχος στην εισηγητική της έκθεση, το περιβάλλον. Αυτό και αν μοιάζει με
αστείο, αλήθεια πώς και με ποιο τρόπο; Με την διαρκή υποβάθμιση της

καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων; Με την πρωτοφανή εγκατάλειψη των
πεζόδρομων και πεζοδρομίων; Των πάρκων, των παιδικών χαρών; Των πλατειών;
Των χώρων αναψυχής, στην πόλη και σ’ όλα τα τοπικά διαμερίσματα ανεξαιρέτως; Ή
μήπως με τον τραγέλαφο στο κρίσιμο και ίσως το μεγαλύτερο ζήτημα, της
διαχείρισης των απορριμμάτων; Όπου οι λόφοι των σκουπιδιών εξακολουθούν να
υψώνονται μέσα στην κοίτη του Αλιάκμονα και όπου η κα δήμαρχος ψηφίζει ότι και
όπως θέλει στον ΕΣΔΑ, περιφρονώντας τις αποφάσεις και το θεσμό του Δ.Σ, να σας
θυμίσω ότι στον περσινό προϋπολογισμό η κα δήμαρχος έλεγε, βεβαίως ξέρετε πάρα
πολύ καλά ότι στις 17 του μήνα, τελειώνει αυτή η υπόθεση με την διαχείριση
απορριμμάτων, είτε μαύρο είναι, είτε άσπρο, έτσι ακριβώς καταγράφεται στα
πρακτικά τα περσινά, είτε μαύρο είτε άσπρο, τελειώνει αυτή η υπόθεση. Από την ίδια
εισηγητική έκθεση φαίνεται ότι στον προϋπολογισμό υπάρχουν προτεινόμενα έργα,
μελέτες και δράσεις που δεν μπόρεσε να κάνει μέχρι τώρα, ενδεικτικά να αναφέρω τα
έργα τα οποία, αν πάρετε τον προϋπολογισμό του 2006 και του 2010, κατά 80% είναι
τα έργα που υπήρχαν το 2006, κατά 80% δεν χρειάζεται να απαριθμήσω. Βέβαια
υπάρχει η γέφυρα κτηνιατρείου ή Κούσιου όπως λέγεται, η αξιοποίηση δωρεών,
δασών, λατομείων, το κέντρο πολιτισμού και ενότητας Καραναστάση, το λαογραφικό
μουσείο Σαράφογλου, υπόγειοι χώροι στάθμευσης, που δεν έγινε τίποτα, ο
βρεφονηπιακός σταθμός Κυψέλης και ένα σωρό άλλα και να σκεφτείτε ότι σ’ αυτή
την περίοδο υπάρχουν και δωρεές και της Καραναστάση και των Κούσιων που σε
παρένθεση θα μου επιτρέψετε να πω, υπάρχει ανικανότητα να αξιοποιηθούν αυτά τα
λεφτά και παραμένουν εδώ, αλλά και άλλα παρόμοια, έρχονται, επανέρχονται,
ξανάρχονται στις εισηγητικές εκθέσεις και τους απολογισμούς της δημάρχου, ίσα ίσα
για να γεμίζουν σελίδες και να κοιμίζουν ελπίδες. Οι ίδιες υποσχέσεις για τέταρτη
συνεχή χρονιά και επειδή πολύς λόγος έγινε και για την κυκλοφοριακή μελέτη, πέρσι
κατά τον δημόσιο απολογισμό να σας θυμίσω, στο χώρο τεχνών, είχατε ανακοινώσει
κα δήμαρχε ότι μέχρι τέλους του 2008 θα προκηρυχθεί η κυκλοφοριακή μελέτη,
λαμβάνοντας λέτε, υπόψη και την τελεσίδικη απόφαση του συμβουλίου της
επικρατείας και λέγατε μάλιστα χαρακτηριστικά, είμαστε πολύ μικροί για να
αγνοήσουμε την απόφαση του συμβουλίου επικρατείας, μέχρι σήμερα όμως δεν έχει
προκηρυχθεί αυτή η μελέτη, πέρσι την είχατε, τώρα πάλι την έχετε την μελέτη για το
2010, παρόλο που λέγατε ότι ήταν προτεραιότητα πέρσι η κυκλοφοριακή μελέτη και
επειδή τώρα του ανατέθηκε πολλές φορές και δεν πήραμε ποτέ μα ποτέ απόφαση και
λέμε γιατί δεν εφαρμόζεται η απόφαση του συμβουλίου επικρατείας; Μας επικαλείται
όλο την κυκλοφοριακή μελέτη, σας το είπε προηγουμένως ο κος Σκουμπόπουλος, η
ομιλών το έχει καταθέσει τρεις και τέσσερις φορές, εάν η κυκλοφοριακή μελέτη
δείξει ότι πρέπει να παραμείνει η αμφιδρόμηση, τι θα κάνετε; Θα εφαρμόσετε το
συμβούλιο της επικρατείας, που λέτε ότι είστε πολύ μικροί και σέβεστε τις αποφάσεις
ή θα δείτε τι λέει η κυκλοφοριακή μελέτη; Να προχωρήσουμε και στο άλλο θέμα,
προϋπολογισμός του 2010, δεν θα βρούμε ούτε ένα έργο που να αποτελεί έμπνευση,
πρόταση και δημιουργία αυτής της δημοτικής αρχής. Μια δημοτική αρχή που
προσπαθεί με άγχος να συνεχίσει και να ολοκληρώσει έργα των προηγούμενων
δημοτικών αρχών και ιδίως της δημοτικής μας θητείας, δικής μας θητείας. Αλλά
τελικά δεν έχει καταφέρει να βάλει τη σφραγίδα σε ένα δημοτικό έργο, μα σε κανένα,
αυτή όμως η δημοτική αρχή κατάφερε να ποινικοποιήσει τη δημοτική ζωή, με την
περιφρόνηση και υποβάθμιση της περήφανης, όμορφης και καθαρής πόλης, δυστυχώς
όμως, ούτε όμορφη ούτε καθαρή μα ούτε περήφανη είναι αυτή η πόλη γι’ αυτή τη
δημοτική αρχή. Εμείς αλλά και οι πολίτες της Βέροιας, περιμέναμε η πόλη να πάει
μπροστά όχι να μείνει στάσιμη, πόσο μάλλον να πάει πίσω, όπως γίνεται επί των
ημερών σας. Υποβάθμιση των δημοτικών θεσμών, με την απαξίωση του δημοτικού

κύρους, με τους φθηνούς εντυπωσιασμούς και τα συνεχή ψέματα, με μια
καταστροφική θητεία που ευτυχώς ολοκληρώνεται, το 2010 κρίμα και δυστυχώς για
το Βεροιώτικο λαό, που πίστεψε στις ελπίδες και τα οράματα αυτής της δημοτικής
αρχής, ευτυχώς όμως είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός της κα δημάρχου και του
συνδυασμού της και θα απαλλαγή απ’ αυτά σύντομα η πόλη της Βέροιας. Ευχαριστώ.
Ακριβόπουλος: Κε πρόεδρε, κες και κοι δημοτικοί σύμβουλοι, κα δήμαρχε,
συνήθως όταν γίνεται συζήτηση επί θέματος προϋπολογισμού, χρησιμοποιούνται
επίθετα, πλασματικός και διάφορα άλλα, είναι η πρώτη φορά που αν κάποιος
επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει επίθετα και να χαρακτηρίσει αυτόν τον
προϋπολογισμό και αυτός που τον ακούσει δεν έχει γνώση αυτής της εισηγήσεως σε
συνδυασμό με τα προηγούμενα χρόνια, θα κινδυνέψει να τον χαρακτηρίσουν
αντιφατικό, διότι αφενός μεν έχουμε έναν φτωχό, φτωχότατο προϋπολογισμό και από
την άλλη ενώ είναι τόσο φτωχός είναι εξίσου και πλασματικός και εδώ έγκειται μια
περαιτέρω ανάλυση, πως είστε ικανοί να εισάγεται αυτόν τον φτωχότατο
προϋπολογισμό και αφού είναι φτωχός τουλάχιστον έπρεπε τρία τέσσερα πράγματα
να μπορεί να τα προβλέψει και να υλοποιηθούν, πλην όμως είναι μια επανάληψη,
είναι μια έκθεση ιδεών ποιο κακογραμμένη από προηγούμενες χρονιές, η οποία σας
ξεγυμνώνει και σας απογυμνώνει έναντι της Βεροιώτικης κοινωνίας και του
δημοτικού συμβουλίου, διότι θα είχαμε διάθεση και να τον ψηφίσουμε ακόμα, αν
σήμερα εδώ στην τελευταία σελίδα σας που καταλήγετε στους ρεαλιστικούς στόχους,
όπως λέτε, του 2010 αιτιολογούσατε γιατί αυτά τα ίδια έργα, πλην ελαχίστων
εξαιρέσεων, τα είχατε προβλέψει και το 2007 και το 2008, τα είχατε προβλέψει και το
2009 και αν σας άφηνε ο Βεροιώτικος λαός του χρόνου, θα τα προβλέψετε και για
άλλα 5-10 χρόνια. Ποια είναι η εξήγηση, και άντε για το κολυμβητήριο είναι γνωστή
η εξήγηση και είναι γνωστό και στον πολίτη ακόμα, από κει και πέρα λέτε την
κατασκευή του υπόγειου πάρκινγκ των Αγίων Αναργύρων και πιστεύω, δεν ξέρω αν
πείτε κάτι άλλο γιατί με εσάς δεν μπορεί κάποιος να σας παρακολουθήσει στον τρόπο
με τον οποίο προσπαθείτε να ξεγλιστρήσετε, αυτό το υπόγειο πάρκινγκ θα γίνει με
την προμελέτη την οποία είχε κάνει ο Τζεκάκης επί των ημερών της δικής μας
δημοτικής ομάδας ως πλειοψηφία και λέω εγώ, απ’ το 2006 αυτή την έχετε στα χέρια
σας και έρχεστε τώρα και εξαγγείλετε με βάση αυτή την προμελέτη, με όσα
σφάλματα που μπορείτε να πείτε, τρία χρόνια, δεν δικαιολογείτε για να έρχεστε τώρα
να εξαγγείλετε την υλοποίηση αυτού του έργου, που είναι αμφίβολο κατά πόσο θα
μπορέσετε να το καταφέρετε. Άλλο έργο, κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην
Κυψέλη, δεν αιτιολογείτε γιατί το βάζετε τρία χρόνια, να πούμε, υπήρχε αυτός ο
λόγος, υπήρχε εκείνος, υπήρχε κάτι άλλο να σας δούμε με συμπάθεια, τίποτα απ’
αυτά, ανάδειξη λέει του παλιού δικαστηρίου και ολοκλήρωση του πύργου στην
πλατεία Ωρολογίου, μα είναι δυνατόν να λέτε τέτοια πράγματα δημόσια και να τα
γράφετε, ανάδειξη του παλιού δικαστηρίου, ποιο παλιό δικαστήριο; Το παλιό
δικαστήριο θα κάνει τουλάχιστον 2-3 έτη για να δοθεί και αν δοθεί στο δήμο, που
πιστεύω ότι θα δοθεί, εσείς πως θα το αναδείξετε το 2010 και το γράφετε κιόλας, τι
να πω, χωρίς ίχνος ντροπής. Γράφετε για την δεύτερη πανεπιστημιακή σχολή κ.τ.λ,
τρία χρόνια ολόκληρα δεν προχωρήσατε ούτε ένα βήμα, ενώ τα πράγματα ήταν πολύ
προχωρημένα και αυτό δεν το λέω εγώ το λένε τα έγγραφα που σας παρουσίασε ο κος
Σκουμπόπουλος κατ’ επανάληψη και έρχεται στις 4 Δεκεμβρίου η υφυπουργός η κα
Χριστοφιλοπούλου και λέει ότι εμείς διασπορά τμημάτων δεν κάνουμε και το θέμα
σχεδόν έκλεισε, να μην πω για μένα, έκλεισε και εσείς το βάζετε ως στόχο και όραμα
της δημοτικής σας αρχής για το 2010; Πρέπει να απολογηθείτε πρώτα, για το τι
κάνατε επί τρία χρόνια πάνω σ’ αυτό το θέμα, που ήταν κορυφαίο για την πόλη και
από επιστημονικής άποψης αλλά και από άποψη του εισοδήματος των πολιτών οι

οποίοι θα είχανε κάποια βελτίωση στο εισόδημα τους από την εισροή άλλων 300 σε
μια πενταετία φοιτητών, τι έχετε να πείτε για όλα αυτά; Τίποτα και τα ξαναβάζετε
χωρίς ίχνος ντροπής, έπρεπε τουλάχιστον να τα καμουφλάρεται καλύτερα, δεν ξέρω
πως θα το συντάσσατε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι πραγματικά δύσκολο αλλά
έτσι όπως τα στοχοποιήσατε και τα εισάγετε με την προτελευταία σελίδα της
εισηγητικής έκθεσης, εκτίθεστε και εκτίθεστε ανεπανόρθωτα. Και να πάμε τώρα σε
κάτι άλλο το οποίο που αναφέρεστε ότι, το έχετε και με μαύρο, το 2010
υποστηρίζουμε και διευρύνουμε τα προαναφερθέντα και δίνουμε έμφαση στο
περιβάλλον, μα εσείς τρία χρόνια τώρα, στο βασικό θέμα του ΧΥΤΗ και στον χώρο
κατασκευής του, δεν πήρατε θέση ως δημοτική παράταξη, παρά κρυβόσασταν, το
φέρατε μια φορά, το αναβάλατε λέει γιατί θα έβγαινε η απόφαση του συμβουλίου
επικρατείας, πόσο σχέση θα είχε η απόφαση με την απόφαση του δημοτικού ιατρείου,
δεν το ξαναφέρατε ποτέ και έρχεστε εσείς να μιλήσετε για έτος περιβάλλοντος; Μα
στο σπίτι του κρεμασμένου, νομίζω δεν μιλάμε για σκοινί, ποια είναι η θέση σας και
σήμερα, επιτρέπετε αυτό το πράγμα, να μην πάμε στην εποχή του Περικλή, που έλεγε
στον επιτάφιο, αχρείο αυτόν που δεν μετέχει στα πολιτικά, νομίζομεν έλεγαν τότε,
στην αρχαία Αθήνα. Είναι δυνατόν δήμαρχος πόλης που ψηφίστηκε με 48% που
εκπροσωπεί ένα δημοτικό συμβούλιο με 27 άτομα να πηγαίνει στο συμβούλιο του
ΕΣΔΑ και να ψηφίζει λευκό; Αυτό το πράγμα δηλαδή δεν το κάνουνε ούτε
πρωτοετής φοιτητές στα πανεπιστήμια, λευκό, δεν έχει θέση ο δήμος Βέροιας; Και
την στιγμή, η δικαιολογία είναι χειρότερη της πράξεως, την στιγμή που λέτε δημόσια
ότι δεν είναι επωφελεία του δήμου η σύμβαση, μα αν η σύμβαση δεν είναι επωφελεία
του δήμου, εσείς που εκπροσωπείτε το δήμο τι κάνετε εκεί; Γιατί δεν φέρνεται θέμα
στο Δ.Σ να αποφασίσει το σώμα και να πάτε εκεί με απόφαση Δ.Σ να υπερασπίσετε
τα συμφέροντα του δήμου; Εκεί ποιόν εκπροσωπείται κα δήμαρχε; Τον εαυτό σας;
Εκπροσωπείται τον δήμο Βέροιας, εκπροσωπείται 60.000 κατοίκους, είναι ντροπή η
λέξη λευκό. Και να πάμε και σ’ ένα άλλο θέμα, είναι στο θέμα ότι αυτός ο
προϋπολογισμός, βγάζει μια φτωχή διαχείριση, μια μιζέρια, αναδεικνύει ότι η
δημοτική σας ομάδα και εσείς ειδικότερα, είστε μια κουρασμένη ομάδα που δεν έχετε
ούτε όραμα, ούτε έμπνευση, ούτε πλέον σας ενδιαφέρει η πόλη και δήμος, απλά
θέλετε να ολοκληρωθεί αυτή η διαχείριση και να πάτε να ξεκουραστείτε, διότι δεν
βλέπουμε κάτι σ’ αυτόν τον προϋπολογισμό, που να δείχνει ότι υπάρχει η διάθεση
του δήμου, να πραγματοποιήσει ένα μεγάλο έργο και καλά τρία χρόνια τώρα,
καλυφθήκατε γιατί υπήρχαν συνεχιζόμενα έργα τα οποία είχαμε εμείς ωριμάσει και
κάνατε και κάτι. Σήμερα δεν έχετε, τρία χρόνια μετά, ένα έργο που να έχει το στίγμα
σας ολοκληρωμένο και ξεκινημένο από τη δική σας δημοτική αρχή, παρά
διατυμπανίζετε τα δυο προγράμματα των 145. 000,00 Ευρώ ως ευρωπαϊκό
πρόγραμμα, ενώ στα μπαλκόνια και στις γειτονιές και εδώ και εκεί το 2006,
μιλούσατε για άνοιγμα της ευρωπαϊκής ένωσης και θα άπλωνε τα χρήματα και θα τα
έδινε στο δήμο Βέροιας και φτάσατε να πάρετε 145.000,00 Ευρώ στα τρία χρόνια,
και όταν σας είπα πέρσι, τι γίνεται εσείς μας είπατε για χρήματα που θα φέρετε απ’
την ευρωπαϊκή ένωση και μας μιλάτε για δάνειο και είπατε ότι άλλαξαν τα πράγματα
και ότι μπορούμε να φέρουμε και δάνειο και τα είπατε αυτά, τέτοια εποχή πέρσι και
σήμερα έρχεστε και πάλι μιλάτε για το δάνειο της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας
και σας ρωτώ εγώ, ένα χρόνο τώρα από πέρσι που το εξαγγείλατε, σε ποιο στάδιο έχει
φτάσει αυτή, σε ποια ωριμότητα έχει φτάσει αυτή η αίτηση για να δανειοδοτηθείτε;
Και πάλι μας την εξαγγέλλετε ότι μες στο 2010 θα γίνει αυτό το πράγμα, πέρσι το
είπατε, σας ψάξαμε γι’ αυτό το πράγμα παρόλα ταύτα όμως πήρατε απόφαση να
προχωρήσετε, φτάνετε φέτος να εξαγγέλλετε πάλι το ίδιο πράγμα, δηλαδή δεν έχουμε
καμία βελτίωση από πέρσι μέχρι φέτος, δεν έχει φτάσει δεν έχει προχωρήσει καθόλου

ούτως ώστε να προσδοκείτε απ’ αυτό το κονδύλιο της ευρωπαϊκής ένωσης κάποια
χρήματα για να μπορέσετε να κάνετε κάποιο έργο και εσείς; Θα φύγετε και θα φύγετε
χωρίς την στάμπα, ακόμα και τις δωρεές τις οποίες είχατε την ευτυχία να έχετε και
αυτές με τον τρόπο που τις χειριστήκατε, με τις παλινωδίες και τις καθυστερήσεις, μ
α και αυτές δεν ξέρω αν θα ξεκινήσουν και σε ποιο στάδιο θα έχουν φτάσει και αυτά
τα έργα. Και να πούμε και κάτι ακόμα, περί πλασματικότητας του προϋπολογισμού,
αν δούμε την δική σας εισηγητική έκθεση, όλοι οι κωδικοί που προβλέψατε για το
2009, υστερήσανε και πάρα πολλοί υστερήσανε και θεαματικά στα έσοδα του δήμου,
προϋπολογίζετε φέτος να κάνετε αρκετά έργα με έσοδα του δήμου, ενώ το
μαρτύρησε, δεν κάνω σχόλιο στην πρωτομιλία του κου Παυλίδη, το μαρτύρησε ότι τα
έσοδα θα είναι σε υστέρηση διότι δεν έγιναν αυξήσεις τελών και όλα αυτά, πως είναι
δυνατόν εσείς να προγραμματίζετε μεγαλύτερα έργα με έσοδα του δήμου, όταν εξ’
αντικειμένου είναι γνωστό ότι τα έσοδα του δήμου θα είναι λιγότερα και έσοδα τα
οποία δεν έχουν και την ασφάλεια ότι θα είναι τελικά έσοδα, αυτό αποδεικνύει η
είσπραξη των προηγούμενων ετών. Κατά συνέπεια το να σας χαρακτηρίσει κάποιος
ότι φέρατε έναν πλασματικό προϋπολογισμό, δεν θα έχει άδικο κανένας από τους
δημοτικούς συμβούλους γιατί όσον αφορά κάποια μεγάλα έργα που προτάσσετε, τρία
χρόνια ολόκληρα τα προτάσσετε. Να ρωτήσω κάτι, κυκλοφοριακή μελέτη, την είπατε
πρόπερσι, είπατε για το τέλος του 2007, την ανακοινώσατε για το 2008, περιμένατε
να τελειώσει η πλατεία Ωρολογίου να τα συνδυάσετε, είχε βγει και η απόφαση του
συμβουλίου επικρατείας, ήρθατε το 2008 και είπατε θα την κάνουμε το 2009,
φτάσαμε στο 2009 και την εξαγγέλλετε για το 2010 και ρωτάω εγώ, γιατί; Τι ήταν
αυτό το δύσκολο, απ’ το 2007 μέχρι τώρα, να ανατεθεί, να προχωρήσει, να δούμε που
μπορεί να πάμε γιατί πραγματικά άλλος ήταν ο όγκος το 2000, άλλος ο όγκος το 1990
και άλλος ο όγκος το 2010, τι σας εμπόδισε να την φέρετε και να την αναθέσετε και
την φέρνετε τώρα; Να σας πω εγώ τη σας εμπόδισε, η σκοπιμότητα. Η σκοπιμότητα
να μεταθέσετε το χρόνο που θα δημοπρατηθεί, που θα ολοκληρωθεί, που θα γίνει για
να πάτε στις εκλογές μ’ αυτήν την κατάσταση που υπάρχει σήμερα γιατί φοβόσασταν
μια άλλη κατάσταση, γιατί σε όλα τα θέματα του δήμου τα μεγάλα, από τότε που
ήσασταν αντιπολίτευση μέχρι και σήμερα, δεν έχετε θέση. Αν είχατε θέση, δεν είναι
κακό, να σας πω εμείς είπαμε για την αμφιδρόμηση της Μητροπόλεως,
αγωνιστήκαμε, κατηγορηθήκαμε, κυνηγηθήκαμε, περάσαμε μέσα από δικαστικές
αίθουσες, κάναμε αυτό το οποίο κάναμε, για άλλους καλό για άλλους κακό, εάν βγει
μια κυκλοφοριακή μελέτη που θα πει ότι δεν μπορεί να πάει έτσι η πόλη πρέπει να
πάει και με πεζοδρόμηση, δεν είμαστε δογματικοί να πούμε, επειδή εμείς το είπαμε το
1998, το υλοποιήσαμε το 2005, θα είμαστε αρνητικοί το 2010. Γιατί εμείς και θέση
έχουμε και μπορούμε στα πράγματα να διαφοροποιηθούμε διότι αυτά τα οποία λέμε,
τα δικαιολογούμε και δεν είμαστε, για να το καταλάβετε, στείροι και αρνητές, εσείς
όμως στην Μητροπόλεως κρυβόσασταν πίσω από την κίνηση πολιτών, δεν είχατε
θέση, οπότε τώρα τι πρέπει να κάνετε, κάτι πρέπει να πείτε. Στο θέμα του ΧΥΤΗ
ήσασταν πίσω, κρυφτήκατε με λευκά και αποχωρίσεις, έχετε τρία χρόνια, το έφερε ο
πρόεδρος θέμα, το πήρατε πέρσι και με άκομψο τρόπο το πήρατε το θέμα, στο θέμα
της πανεπιστημιακής σχολής, τρία χρόνια προσπαθούμε, πάμε, ερχόμαστε, κάνουμε,
ράνουμε, αποτέλεσμα κανένα, δηλαδή σε όλα τα μεγάλα, στο θέμα του πάρκινγκ των
Αγίων Αναργύρων, δεν σας έκανε η προμελέτη του Τζεκάκη, για τρία χρόνια, τώρα
σας κάνει και ετοιμάζεστε να την κάνετε μελέτη για να το κάνετε, είσαστε
ανακόλουθοι από την αρχή ως το τέλος, γι’ αυτό και κανένας δεν μπορεί να σας δει
με καλοπροαίρετο τρόπο, γι’ αυτό και κανένας δεν μπορεί να δώσει λευκή επιταγή
και ψήφο σ’ αυτόν τον προϋπολογισμό, γιατί είναι μια επανάληψη από τα ίδια και

είναι απολύτως βέβαιο, ότι δεν πρόκειται να εισφέρετε τίποτα άλλο στην πόλη παρά
να περάσετε το χρόνο σας και να πάτε να ξεκουραστείτε.
Μιχαηλίδης: Κα δήμαρχε, κες και κοι συνάδελφοι, πραγματικά είναι το
κορυφαίο ζήτημα που συζητάμε σήμερα στο Δ.Σ, μιας και είναι ο προϋπολογισμός
του τελευταίου έτους της θητείας αυτής της δημοτικής αρχής η οποία όμως θα είναι η
αρχή μιας νέας τετραετίας, όσο και αν θέλουν κάποιοι εδώ μέσα να μηδενίσουνε και
να πούνε πράγματα που δεν αγγίζουν την πραγματικότητα. Ένας προϋπολογισμός
επίσης ο οποίος εκ των πραγμάτων μπορεί να είναι και ο τελευταίος σε αυτή την πόλη
με την μορφή που έχει, μιας και σύντομα θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις για να πάμε
σε ένα νέο Καποδίστρια, σε ένα νέο σχήμα, όπου θα προκύψουν νέα δεδομένα και
αντιλαμβάνεστε ότι αρχίζει μια άλλη, ποιο δύσκολη προσέγγιση στη πραγματικότητα.
Ένας προϋπολογισμός ο οποίος όσο και αν θέλουν κάποιοι σε αυτή την αίθουσα να
τον υποβαθμίσουνε ή να πούνε επίθετα που δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια,
πρέπει να δηλώσω κα δήμαρχε ότι κατανοώ πλήρως την όποια επιθετικότητα, την
όποια γνώμη της αντιπολίτευσης, κατανοώ τον τρόπο χειρισμού των επιθέτων αυτών
με τα οποία χαρακτηρίζουν τον προϋπολογισμό, κατανοώ επίσης τη θέση τους, μιας
και αυτό πρέπει να κάνουν έστω και συντονισμένα, όμως πρέπει να κατανοήσουν και
αυτοί και να καταλάβουν ότι αυτός ο προϋπολογισμός, είναι ένας προϋπολογισμός ο
οποίος εκ των πραγμάτων είναι ρεαλιστικός, το είπε και η δήμαρχος, έχει
αναπτυξιακό βλέμμα, είναι ειλικρινής, ρεαλιστικός, πραγματικός και αυτό θα
αποδειχθεί όχι από τη σημερινή ψήφισή του τόσο, όσο απ’ την υλοποίηση του, γιατί
ξεχνάμε όλοι ότι ο προϋπολογισμός είναι ένα εργαλείο, πραγματικά, στα χέρια της
δημοτικής αρχής, στα χέρια της διοίκησης του δήμου, το οποίο προσαρμόζεται και
πολλές φορές διαφοροποιείται στην διάρκεια της χρονιάς. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι
αυτός ο προϋπολογισμός, το τεχνικό πρόγραμμα, έχουν τέτοια στοιχεία τα οποία
ουσιαστικά επενδύουνε και στον συμπολίτη μας, τον συνάνθρωπό μας, στο γείτονά
μας, επενδύουνε στο περιβάλλον, επενδύουνε στην καθημερινότητα, αλλά
ουσιαστικά έχει και τα μεγάλα τα έργα τα οποία είναι χρήσιμα για τον τόπο μας.
Έχουνε ειπωθεί πάρα πολλά πράγματα κατά καιρούς, λέγονται διάφορα ή κάποιοι
προσπαθούνε να βάλουνε μέτρα σύγκρισης και να συγκρίνουνε παλιότερες
διοικήσεις, προϋπολογισμούς άλλων ετών, νομίζω ότι αυτό είναι άστοχο γιατί ο κάθε
προϋπολογισμός έχει τη δική του χροιά, η κάθε χρονιά είναι τελείως διαφορετική,
αυτή η χρονιά αγαπητοί συνάδελφοι και η περσινή αλλά η φετινή κυρίως, είναι μια
χρονιά η οποία βρίσκετε σε μια δίνη, μια δίνη οικονομική, σ’ ένα τεράστιο πρόβλημα,
μιας και πρέπει αυτός ο προϋπολογισμός, κυρίως αυτός ο προϋπολογισμός, θα πρέπει
να αντέξει σ’ αυτές τις μεγάλες πιέσεις της διεθνούς και όχι μόνο, οικονομικής
κρίσης. Έτσι λοιπόν, βλέποντας ότι απ’ το 2008, το 2009 υπήρχε μια σταθερότητα
στην υλοποίηση μιας, αλλά αυτό δεν το βλέπει η αντιπολίτευση, μια σταθερότητα
στην εφαρμογή των προϋπολογισμών που είχαν ψηφιστεί από το Δ.Σ και εγώ θα
σταθώ στο 2009 μιας και είναι η χρονιά που διανύουμε και τελειώνει σε λίγο, το 2009
που σημαδεύτηκε από την προσπάθεια που έχει γίνει για την κοινωνική πολιτική, μια
προσπάθεια στην οποία μέσα εντάσσεται και το δημοτικό ιατρείο και το κοινωνικό
ταμείο, η προσπάθεια που έχει γίνει επίσης για τους συνδημότες μας ΡΟΜ και πολλές
πολλές άλλες ενέργειες και νομίζω ότι είναι άδικο να καταφερόμαστε κατά αυτής της
πολιτικής, της οποίας τα αποτελέσματα είναι απτά και έχουν γίνει κατανοητά από το
σύνολο της τοπικής κοινωνίας. Επίσης είμαστε σε μια διαφορετική, από κάθε άλλη
χρονιά, συγκυρία, μιας και ουσιαστικά το δημοτικό τοπίο έχει αλλάξει και έχουμε την
μείωση των επιχειρήσεων αλλά και την δημιουργία των κοινωφελών επιχειρήσεων
όπως επίσης και την δημιουργία και λειτουργία της αναπτυξιακής εταιρείας, η οποία
θα βοηθήσει και στην εκπόνηση μελετών αλλά και στην συνολικά θετική πορεία του

δήμου μας και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι είναι διαφορετική αυτή η χρονιά και η
χρονιά που έρχεται, γιατί πέρα απ’ τα οικονομικά προβλήματα και την οικονομική
κρίση, βλέπουμε ότι υπάρχει και μια έντονη κοινωνική κρίση την οποία καλούμαστε
πάλι εμείς να την αντιμετωπίσουμε με τις πολιτικές μας, με τις δράσεις μας, με όλα
αυτά τα οποία, βέβαια ο δήμος δεν είναι αυτός ο μεγάλος γιατρός, δεν μπορεί να
λύση το θέμα της ανεργίας, αλλά η ανεργία είναι μεγάλη και χτυπάει την πόρτα και
αν δεν χτύπησε ακόμα την πόρτα την δικιά μας, χτυπάει την πόρτα του διπλανού μας.
Μεγάλα κοινωνικά ζητήματα, μεγάλα κοινωνικά προβλήματα στα οποία ο δήμος
πρέπει να ανταπεξέλθει. Θα διαπιστώσουμε και θα δούμε μέσα, από το τεχνικό
πρόγραμμα, ότι υπάρχουνε έργα τα οποία πράγματι είναι αυτά τα λεγόμενα μικρά
έργα αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμα, είναι πάρα πολύ χρήσιμα γιατί, είναι αυτά τα
οποία βελτιώνουνε την ποιότητα ζωής, είναι αυτά τα οποία βελτιώνουν την
καθημερινότητα του συμπολίτη μας, είναι αυτά τα οποία κάνουν την ζωή μας ποιο
εύκολη, δεν είναι απαραίτητο ένα τεχνικό πρόγραμμα πρέπει να είναι πλούσιο μόνο
αν σ’ αυτό εμπεριέχεται ένα μεγάλο, ένα τεράστιο τεχνικό έργο, υπάρχουν και αυτά
και έχουν ειπωθεί απ’ τους συναδέλφους είτε είναι χρήματα που διεκδικούνται απ’
αλλού είτε είναι χρήματα τα οποία είναι από έσοδα του δήμου, αλλά ακόμα ακόμα
και αν είναι χρήματα από δωρεές, αυτά όλα μεταφράζονται σε έργα υποδομής,
χρήσιμα για την τοπική κοινωνία, αλλά και έργα τα οποία είναι έργα αειφορίας και
αειφόρου ανάπτυξης για τις επόμενες γενιές. Υπάρχουνε προσπάθειες, γίνονται
προσπάθειες για να μπορέσουμε να αντλήσουμε ευρωπαϊκά προγράμματα και να τα
υλοποιήσουμε, δεν είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ή το σύνολο των ευρωπαϊκών
προγραμμάτων, δεν θα τα κρίνουμε αγαπητοί συνάδελφοι από το ύψος του
προϋπολογισμού του ή από τη συμμετοχή του δήμου σ΄ ένα τέτοιο πρόγραμμα, αυτό
το οποίο έχει σημασία και νομίζω το καταλαβαίνετε όλοι σας, είναι ότι ο δήμος, δεν
θα πω για πρώτη φορά, θα πω ότι για ακόμα μια φορά διερευνάει να δει που και ποια
προγράμματα είναι αυτά που τρέχουνε, τα διεκδικεί και τα υλοποιεί και μακάρι στην
πορεία να μπορέσουμε στην πορεία να διεκδικήσουμε και να υλοποιήσουμε και άλλα
προγράμματα με όλες τις πτυχές που έχουνε, είτε αναφέρονται στην τοπική
αρχιτεκτονική είτε αναφέρονται στην νεολαία μας είτε αναφέρονται σε οποιαδήποτε
άλλη κοινωνική ομάδα είτε αναφέρονται σε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι
αναπτυξιακό, εάν υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα, με οποιοδήποτε κόστος είτε η
συμμετοχή είναι μεγάλη είτε είναι μικρή, νομίζω και πρέπει αυτή την προσπάθεια να
την αγκαλιάσουμε και να την υποστηρίξουμε όλοι μας. Έτσι λοιπόν η διάθεση
διεκδίκησης υπάρχει, σ’ αυτόν τον προϋπολογισμό, στο τεχνικό πρόγραμμα και θα
υπάρχει φαντάζομαι και σε κάθε άλλο προϋπολογισμό, γιατί εκ των πραγμάτων
πρέπει να συμπορευτούμε με αυτή την πολιτική. Στο τεχνικό πρόγραμμα, είχα πει,
υπάρχουν έργα, τα οποία είναι μικρά και μεγάλα, θα διαπιστώσουμε όμως ότι
υπάρχουν έργα, τα οποία δεν αφορούν μόνο τον μεγάλο αστικό ιστό της πόλης αλλά
θα δείτε και μια σειρά από έργα τα οποία γίνονται ή θα γίνουνε και αφορούν την
ποιότητα ζωής κάθε συνδημότη μας είτε στην πόλη είτε στα δημοτικά διαμερίσματα.
Θέλω να πω επίσης για τις μελέτες, ειπώθηκε για την κυκλοφοριακή μελέτη, αν
υπήρχανε θέσεις, τότε της αντιπολίτευσης τώρα της σημερινής διοίκησης, μα φυσικά
υπήρχε θέση και πάντοτε θα υπάρχει θέση και ήταν κρυστάλλινη η θέση η δική μας,
να την πω ακόμα μια φορά, εμείς λέγαμε αγαπητοί συνάδελφοι ναι σε οποιαδήποτε
λύση προτείνει η κυκλοφοριακή μελέτη όπως αυτή ερμηνεύεται από τους μελετητές
και όχι σε κατά παραγγελία μελέτες οι οποίες ορίζανε εκ των προτέρων στον
μελετητή να κάνει το ένα ή το άλλο ότι προκύπτει μέσα από την επιστημονική
διατριβή, αυτό ακριβώς υλοποιήσαμε και αυτή ήταν η θέση μας και αυτή είναι η θέση
μας και σήμερα, θα γίνει και θα προκηρυχθεί η κυκλοφοριακή μελέτη, δεν θα

κάτσουμε να πούμε εμείς ότι θέλουμε την μελέτη αλλά κάνε την οδό Περικλέους
αμφίδρομη ή μονόδρομη, όπως ακριβώς προκύπτουν τα στοιχεία από τις μελέτες και
τις μετρήσεις, αυτή είναι η πραγματικότητα και αν ο μελετητής θα πει ότι η
Μητροπόλεως πρέπει να είναι αμφίδρομη ή η πεζοδρόμηση ή μονόδρομη, αυτό θα
υλοποιηθεί, βέβαια πάντοτε έχοντας γνώση των αποφάσεων του συμβουλίου
επικρατείας τις οποίες τις λαμβάνει και οφείλει η διοίκηση να τις δώσει σε γνώση του
μελετητή, έτσι λοιπόν μελέτες, εφαρμογή μελετών οι οποίες είναι ακέραιες και
αντικειμενικές και όχι μελέτες μετά από παραγγελία. Μια σειρά λοιπόν από έργα
μεγάλα τα οποία είχαν εγκλωβιστεί στο παρελθόν και τέτοιο έργο εγκλωβισμού ήταν
το κολυμβητήριο το οποίο ουσιαστικά και ευτυχώς απεγκλωβίζετε γιατί θα είμαστε
πολύ άτυχοι εάν είχαμε αυτά τα προβλήματα και συνεχιζόντουσαν και δεν δίναμε
λύσεις και να βλέπουμε μια πόλη η οποία διεκδίκησε, πολύ αργότερα από εμάς, το
κολυμβητήριο, δίπλα η Νάουσα, να έχει την χαρά να το εγκαινιάσει και εμείς
σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, μετά από τόσες προσπάθειες, μετά από τόσες άστοχες
κινήσεις, να είμαστε ακόμα στο πρώτο στάδιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης
και το ανέφερε η δήμαρχος και αναφέρθηκε μέσα στην εισηγητική έκθεση, η
ορθολογική διαχείριση των δημοτικών χώρων, κατηγορηθήκαμε για την αμμοληψία
στην Αγία Βαρβάρα, ειπώθηκαν χίλιες δυο κουβέντες εδώ πέρα, δικαιωνόμαστε και
δικαιωθήκαμε και βλέπουμε ότι έρχεται ξένο χρήμα πλέον και εισρέει στα ταμεία του
δήμου και εκμεταλλευόμενοι το χρήμα αυτό μπορούμε να κάνουμε έργα και
παρεμβάσεις στην Αγία Βαρβάρα, κατηγορηθήκαμε για την εκμετάλλευση της
δημοτικής αγοράς η οποία ήταν ένα ερείπιο ενώ σήμερα είναι ένα κόσμημα για την
πόλη μας και είναι πραγματικά πανέμορφο και όχι μόνο αυτό αλλά ουσιαστικά
έρχονται πάλι έσοδα στο ταμείο του δήμου και για τα μάρμαρα και χίλια δυο ακόμα
έχουν ειπωθεί. Το επενδυτικό δάνειο, για το οποίο έγινε αναφορά και νομίζω ότι
πρέπει να μας απασχολήσει πάρα μα πάρα πολύ, να μην υπάρχει κάποια προσπάθεια
να παρερμηνευτεί και να στρέψουμε τα βλέμματα των συμπολιτών μας αλλού. Το
επενδυτικό δάνειο, δεν είναι ένα δάνειο το οποίο θα το φορτώσουμε στην καμπούρα
του συνδημότη μας, το επενδυτικό δάνειο είναι μια προσπάθεια να μπορέσουν να
γίνουν έργα μεγάλα αναπτυξιακά και όχι μόνο, τα οποία εκ των πραγμάτων θα
μπορέσουνε να αποζημιώσουνε τα χρήματα αυτά, μέσα από τη λειτουργία τους, αυτή
είναι η πραγματικότητα και έτσι είχε τοποθετηθεί στο Δ.Σ και ως τέτοιο το ψηφίσατε
και εσείς και όλοι μας και αυτή θα είναι η πορεία του. Κλείνοντας θέλω να πω το
εξής, είναι πάρα πολύ καλό και δόκιμο να ασκούμε κριτική, να κριτικάρουμε την
συμπολίτευση για χίλια μύρια τόσα, αλλά θέλω να θυμίσω και να πω σ’ όλους αυτούς
οι οποίοι εύκολα κάνουν την κριτική, ότι η κριτική θα γίνει στο τέλος της τετραετίας,
θα μας κρίνουν αυτοί που μας έκριναν ακόμα μια φορά, αυτοί οι οποίοι έκριναν την
τότε συμπολίτευση η οποία λέει σήμερα μεγάλες μεγάλες κουβέντες για τις ημέρες
της αλλά δυστυχώς αποφάσισε τότε ο λαός, να είναι στην αντιπολίτευση. Έτσι
λοιπόν, θα κριθούμε όλοι μας και για τους προϋπολογισμούς μας, για το τεχνικό μας
πρόγραμμα και για το βλέμμα μας αν είναι αναπτυξιακό ή όχι, σε λίγο καιρό και
νομίζω ότι για ακόμα μια φορά θα δικαιωθεί η προσπάθειά μας και αυτό το οποίο
έχουμε χαράξει ως πολιτική, αυτό δηλαδή που έχουμε ως όραμα, να μπορέσουμε να
φέρουμε την ανάπτυξη στην πόλη και ουσιαστικά με τις δράσεις μας και για τα έργα
μας, να βοηθήσουμε για την καλύτερη ποιότητα ζωής του συμπολίτη μας. Αγαπητοί
συνάδελφοι νομίζω και στην προσπάθεια αυτή πρέπει να κινηθούμε όλοι μας, πρέπει
να υπερψηφίσουμε τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα, για να μπορέσει
να είναι ποιο ουσιαστικό και ποιο δυνατή η φωνή μας.
Γιαννουλάκης: Κε πρόεδρε, κα δήμαρχος, κα και κοι συνάδελφοι, η ευθύνη
μιας δημοτικής αρχής για τον προϋπολογισμό έχει δυο σκέλη. Το ένα σκέλος είναι η

κατάρτιση του και αυτό είναι το πολύ εύκολο κομμάτι, το δεύτερο σκέλος που είναι
και η μεγαλύτερη ευθύνη για κάθε δημοτική αρχή, είναι να εργαστεί σκληρά ώστε να
υλοποιηθεί αυτός ο προϋπολογισμός. Για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για τον
σημερινό προϋπολογισμό κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να ρίξουμε μια ματιά στο
πως περπάτησε ο περσινός προϋπολογισμός, δυστυχώς είμαι αναγκασμένος να πω
κάποια νούμερα, αν και οι αριθμοί δεν αρέσουν, για να δούμε πως περπάτησε ο
περσινός προϋπολογισμός, ήταν πλασματικός όπως λέγαμε στην περσινή μας
τοποθέτηση ή όχι; Ο περσινός προϋπολογισμός αγαπητοί συνάδελφοι, υλοποιήθηκε
κατά 50% το δε είχε 27.710,00 Ευρώ βεβαιωθέντα στα 50.116.000,00 Ευρώ το δε
τεχνικό πρόγραμμα από τα 22.711.000,00 Ευρώ υλοποιήθηκαν τα 5.422.000,00
Ευρώ. Αυτά είναι χονδρικά. Δεν μπαίνω σε επιμέρους κωδικούς γιατί αν μπούμε σε
επιμέρους κωδικούς, θα δούμε ότι υπήρχαν κωδικοί για τους οποίους προβλέφθηκαν
100 και 120.000,00 Ευρώ και δεν πάρθηκε ούτε μια δραχμή. Βέβαια η κα δήμαρχος
είπε ότι πληρώθηκαν κάποιες οφειλές αλλά ξέχασε να πει ότι οι οφειλές αυτές
πληρώθηκαν γιατί αυξήθηκαν οι ΚΑΠ. Όταν αφήσαμε εμείς την διοίκηση του δήμου,
οι ΚΑΠ ήταν 7.000.000,00 Ευρώ και σήμερα έχουν φτάσει τα 10.500.000,00 Ευρώ
πέρα από τα χρήματα που επιστρέφονται από τα παρακρατηθέντα και βέβαια σήμερα
σας ενοχλεί που χαρακτηρίζεται ο σημερινός προϋπολογισμός πλασματικός,
ανεφάρμοστος, αναξιόπιστος, ότι λέμε μεγάλα λόγια και βέβαια ξεχάσατε τι λέγατε
εσείς στους προϋπολογισμούς της προηγούμενης θητείας, της δικής μας δημοτικής
αρχής, σε προϋπολογισμούς στους οποίους υπήρχαν έργα πραγματικά μεγάλα, όπως
είναι η πανεπιστημιακή σχολή, όπως είναι το Μουσείο Εκπαίδευσης, όπως είναι τα
πολιτιστικά κέντρα σχεδόν σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου μας. Και
επειδή μιλούσατε για νοικοκύρεμα όταν θα ‘ρθείτε στη διοίκηση, θέλω να σας πω ότι
τα έσοδα που εισπράττει ο ταμίας του δήμου, τα οίκοθεν, που είναι από κλήσεις, που
είναι από πεζοδρόμια, που είναι από προσκυρώσεις, που είναι από διάφορες
πληρωμές, την πρώτη τριετία την δική μας ήταν 6.286.000,00 Ευρώ και την πρώτη
τριετία τη δική σας είναι 5.275.000,00 Ευρώ, δηλαδή 1.011.000,00 Ευρώ λιγότερα.
Αυτό το λέω γιατί κυκλοφορούσε την περίοδο που ήμασταν εμείς στη διοίκηση του
δήμου ότι εμείς χαϊδεύουμε αφτιά, ότι δεν ζορίζουμε τους δημότες να πληρώσουν τις
οφειλές τους. Δυο λόγια θέλω να πω για το τεχνικό πρόγραμμα: είναι μια φωτοτυπία
του περσινού τεχνικού προγράμματος. Από τα 19.000.000,00 Ευρώ που προβλέπει το
φετινό τεχνικό πρόγραμμα τα 13.000.000,00 Ευρώ περίπου, είναι έργα τα οποία είχαν
προγραμματιστεί και στο περσινό τεχνικό πρόγραμμα. Και βέβαια για εσάς το χωριό
Άμμος δεν πρέπει να υπάρχει, γιατί δεν είδα ούτε ένα ευρώ να υπάρχει στο τεχνικό
πρόγραμμα για την Άμμο. Σε ένα χρόνο από σήμερα κα δήμαρχε,λήγει η θητεία σας.
Θα περιμέναμε και απ’ την εμπειρία την οποία θα έπρεπε να έχετε αποκτήσει τα τρία
αυτά χρόνια, ότι θα συντάσσατε ένα προϋπολογισμό, ο οποίος αν μη τι άλλο θα ήταν
πραγματικός, έναν προϋπολογισμό ο οποίος θα αποτύπωνε την πραγματικότητα. Αντί
αυτού, και πάλι φέρατε έναν προϋπολογισμό πλασματικό.
Δελαβερίδης: Κε πρόεδρε, κες και κοι συνάδελφοι, πράγματι είναι μια από τις
κορυφαίες συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, μιας και συζητάμε εδώ για τον
προϋπολογισμό. Εκείνο που παρατηρώ είναι το εξής, σ’ όλες τις τοποθετήσεις, εμείς
και εσείς. Λέτε και δεν υπάρχει συνέχεια στο δήμο, άκουσα, δικές μας μελέτες,
κατασκευάζετε εσείς, από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει συνέχεια στο δήμο; Επί
Χασιώτη γίνανε μελέτες, επί κου Σκουμπόπουλου, υλοποιηθήκανε, τώρα θα γίνουν
μελέτες, υλοποιούνται, οι άλλες μελέτες θα υλοποιηθούν όποιος και αν είναι
δήμαρχος την άλλη τετραετία, έτσι πάει, υπάρχει συνέχεια, δεν θα σταθώ πολύ εδώ,
εγώ τα τρία χρόνια αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έστειλα πάρα πολλά
μηνύματα, για πάρα πολλά θέματα, έκανα πάρα πολλές επισημάνσεις, έκανα πάρα

πολλές ερωτήσεις, το γνωρίζετε, έκανα και προτάσεις, προτάσεις οι οποίες, κατά την
άποψή μου, έπρεπε να υλοποιηθούν τουλάχιστον να μπουν στο τραπέζι να
συζητηθούν, οι απαντήσεις ήταν στερεότυπες, περιμένουμε μελέτη, αυτή η μελέτη
τέλος πάντων μας έχει στείλει από κει που ήρθαμε, πάντα περιμένουμε μελέτες λες
και εμείς δεν έχουμε, είναι ορισμένα πράγματα τα οποία αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι
δεν πάει καλά και πρέπει να το δούμε, το συζητάμε, είμαστε 30 άτομα εδώ, πόσοι
είμαστε, σ’ ένα τραπέζι καθόμαστε, το συγκεκριμένο θέμα το συζητάμε, τώρα βλέπω
και προχθές έκανα την ερώτηση για την ελεγχόμενη στάθμευση, χάσαμε δηλαδή
λεφτά, προβλεπότανε 100.000,00 Ευρώ, 54.000,00 Ευρώ, 50.000,00 Ευρώ είπα εγώ
ενδεχομένως στο μήνα αυτό εδώ να εισπραχθήκαν οι 4.000,00 Ευρώ, θέλει μελέτη
αυτό το πράγμα; Όταν ξέρουμε ότι καθημερινά δεν βάζουμε κάρτες στάθμευσης;
Ήθελε μελέτη; Να πει η μελέτη τι; Δεν το καταλαβαίνω ή στο προηγούμενο Δ.Σ,
ρώτησα την κα δήμαρχο για το κτηματολόγιο και πάλι, απάντησε η κα δήμαρχος και
έμεινα αν θέλετε ικανοποιημένος, ότι δεν μπορούμε να πάρουμε προσωπικό,
τοπογράφους μάχιμους, ήρθε ο κος Δάσκαλος και μου λέει, ενιαία μελέτη, θα
κάνουμε ενιαία μελέτη, τρελάθηκα, δηλαδή τι θα κάνει η ενιαία μελέτη; Τι θα
προβλέπει; Θα τακτοποιήσει τα οικόπεδά μας στο κτηματολόγιο; Όταν εδώ έρχεται
και κε Δάσκαλε 10.000,00 Ευρώ βάζετε στο τεχνικό πρόγραμμα για δαπάνες και
διορθώσεις κτηματολογίου, φαίνεται ότι θα έχετε άγνοια πέρα για πέρα, αυτό είναι
για να κάνουμε κάποιες αιτήσεις ενδεχομένως, να πάρουμε κτηματογραφικά
διαγράμματα από το κτηματολόγιο, τίποτα άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε, ούτε
τοπογράφους μπορούμε να πληρώσουμε, ούτε δικηγόρους, τίποτε άλλο, ούτε
δικαστικούς επιμελητές. Γενικά για τα έσοδα, κα δήμαρχε, είπα και προηγουμένως ας
έρθουμε στο συγκεκριμένο, στο τέλος ελεγχόμενης στάθμευσης, προβλέφθηκε ότι θα
πάρουμε 100.000,00 Ευρώ, εισπράξαμε 54.500,00 Ευρώ, φέτος προβλέπουμε
70.000,00 Ευρώ γιατί, του χρόνου θα πάμε 50.000,00 Ευρώ; Τον άλλο χρόνο
30.000,00 Ευρώ και στο τέλος θα πούμε δεν παίρνουμε έσοδα απ’ αυτά εδώ; Ή είναι
ανάλογα με το τι εισπράξαμε, να βάλουμε σαν προβλεπόμενη και αυτά είναι σε όλα
τα έσοδα και μην απορείτε, να βάλουμε για τα ενοίκια αν θέλετε να πούμε και για τα
ενοίκια; Σας είχα κάνει ερώτηση για το κατάστημα που είναι ακριβώς κάτω από την
πολεοδομία, έπρεπε να την αφήσουμε για 2-3 χρόνια να μην πληρώνει καθόλου για
να μειώσουμε στην συνέχεια; Δεν μπορούμε να πάρουμε άρα μειώνουμε, αυτά πως
θα γίνουν; Έσοδα είναι, άρα οι υπηρεσίες μας, η οικονομική υπηρεσία, η τεχνική
υπηρεσία αυτά πρέπει να τα κυνηγήσουνε, τα έσοδα, τα κυνηγάμε όχι όσα πάνε και
όσα έρθουνε, σε όλα λοιπόν τα έσοδα βλέπω ότι υπάρχει μείωση προβλεπόμενη και
δεν ξέρω για ποιόν λόγο, στα έξοδα θα πρέπει να αποφύγουμε τις σπατάλες, ποιες
είναι οι σπατάλες; Στο προηγούμενο Δ.Σ το είπατε όταν μιλήσαμε για τον εορταστικό
στολισμό, κάποιοι λέτε εξαφανίζουνε τα υλικά του εορταστικού στολισμού, ποιοι;
Μέσα από τον δήμο ή από τα δέντρα επάνω τα κατεβάζουνε στην πορεία, μόλις
τελειώσουν οι γιορτές και φεύγουν στα σπίτια τους ή πριν να ανέβουν στο δέντρο
εξαφανίζονται, αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα δούμε, εγώ σας λέω ότι θα πρέπει να
κατέβουν απ’ τα δέντρα, τελείωσε η περίοδος των εορτών, κατεβαίνουν απ’ τα δέντρα
και ξανά την άλλη χρονιά, γιατί πάει στη συνέχεια ο κλαδευτής, κλαδεύει και
κλαδεύει και τα καλώδια. Στα έργα, οι μηχανικοί δεν θα πρέπει να είναι εκεί, θα
πρέπει να καλουπώνουν, θα περιμένουν ο τεχνίτης να παραγγείλει το μπετόν και
περιμένουνε και αν θα έρθει μπετό, τέτοια πράγματα να προσέξουμε εγώ δεν θα πάω
πάρα πολύ στο πόσα έργα θα γίνουνε, όλοι κάνουν έργο και όλοι οι προϋπολογισμοί
είναι, τα τόσα χρόνια που είμαι δημοτικό σύμβουλος, όλοι οι προϋπολογισμοί
στοχεύουν στην ανάπτυξη, ανάλογα με τα έσοδα βάζουν και έργα και δεν
υλοποιούνται όλοι, είναι αλήθεια, δεν υλοποιείται κανένας προϋπολογισμός, έτσι,

αλλά να μην έχουμε μεγάλη απόκλιση. Να έρθουμε στο τεχνικό, ήταν πάρα πολύ
σωστό αυτό που είπατε, πολλά έργα προγραμματίζονται όμως είναι αδύνατο να
γίνουν όλα, λογικότατο, κάπου να υπάρχει ένα πρόβλημα σε μια έγκριση που θέλει να
πάρει ο δήμος, δεν την πήρε πάει στην άλλη χρονιά ή έλλειψη χρημάτων ή πολλά,
άρα πάρα πολύ σωστό. Να δούμε όμως κάποια έργα τα οποία ήταν επί σειρά ετών
στο τεχνικό πρόγραμμα γιατί τα βγάζουμε σιγά σιγά, δεν είναι πλέον στόχος μας; Η
οδός Κίμωνος, αναφέρω έναν από τους δρόμους, ήταν από τότε που θυμάμαι εγώ τον
εαυτό μου δημοτικό σύμβουλο, φέτος δεν είναι η οδός Κίμωνος, είναι ένα τοιχίο της
οδού Κίμωνος, θυμάται η κα Καραχατζή, ήταν στο τεχνικό πρόγραμμα, είχε φτάσει
μέχρι ένα ορισμένο σημείο μετά το περίπτερο, της είπα να κάνει διαγραμμίσεις,
έγιναν οι διαγραμμίσεις με ελάχιστο κόστος, γιατί αν περιμέναμε να γίνει μέχρι
σήμερα που δεν θα γίνει, δεν θα γίνει το έργο αυτό ποτέ, λοιπόν, δεν θα είχαμε ούτε
διαγράμμιση, να πούμε και για την Ακροπόλεως, πρόσφατα περάσαμε την μελέτη της
γέφυρας Κούσιου, μέσα εκεί ήταν και η Ακροπόλεως, τσιμουδιά για την Ακροπόλεως
άρα λοιπόν αυτά που έλεγα και σε εκείνη την τοποθέτηση ήταν μόνο τα 2.500.000,00
Ευρώ ήταν μόνο για τον φορέα της γέφυρας και δεν βάζαμε την οδό Ακροπόλεως,
βάλτε την επιτέλους, μέσα σε εκείνο το έργο ήταν από την μελέτη της τεχνικής
υπηρεσίας, ήταν και η οδός Ακροπόλεως και από την άλλη πλευρά το κτηνιατρείο,
για να μπορεί πλέον να λειτουργήσει ως γέφυρα. Το κτηματολόγιο, πόσες φορές το
είπα και θα το επαναλάβω, μου είπε ο κος Δάσκαλος προχθές, θα γίνει ενιαία μελέτη
και τι θα συμπεριλάβει αυτή η μελέτη κε Δάσκαλε; Θα καθορίσει ενδεχομένως
ρυμοτομικές και οικοδομικές και τι βγήκε απ’ αυτό; Εμείς θέλουμε να
εξασφαλίσουμε την δημοτική περιουσία, σε πάρα πολλούς πίνακες, φαίνονται
άγνωστος ή φαίνεται ότι είναι του Δελαβερίδη, ενώ είναι του δήμου, αυτά δεν θα
πρέπει να τα δει η τεχνική υπηρεσία; Εγώ τουλάχιστον δίνω πάρα πολλές φορές
στοιχεία στην δημοτική περιουσία και γίνεται έλεγχος, γίνεται έλεγχος, διαπιστώνεται
ότι αυτό το τμήμα είναι δημοτικό αλλά από κει και πέρα αδυνατούμε, αφού δεν
έχουμε τοπογράφους. Σχετικά με τις μελέτες, θέλετε κυκλοφοριακό, τα είπα εξάλλου,
μελέτες, περιμένουμε μελέτες, αυτές οι μελέτες δεν ξέρω πότε θα έρθουν, εγώ ξέρω
όταν θέλεις να αναστείλεις κάποια υπόθεση, κάποιο θέμα, λες να περάσει από
επιτροπή, τουλάχιστον έτσι ήξερα, τώρα να περάσει να γίνει μελέτη, έτσι να
παραταθεί για κάποιο χρονικό διάστημα. Για τις τιμές μονάδος, γνωρίζεται ότι είμαι
αντίθετος και είναι έσοδα του δήμου, προχθές μου έτυχε μια περίπτωση, υλοποίηση
πράξης τακτοποίησης, ακούστε το παράδοξο, προσκυρώνεται από τον δήμο 107τ.μ
έκανε αίτηση διακανονισμού, πήρε τα 107τ.μ από το δήμο και για τους υπόλοιπους
προσέφυγε στα δικαστήρια, 107τ.μ η τιμή ήταν 282 Ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και
στα δικαστήρια πέτυχε 450 Ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, άρα λοιπόν πήρε από εδώ,
ευτυχώς όμως ο δήμος συμψήφισε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, 107τ.μ ήταν η
διαφορά, λοιπόν δεν έχει χάσιμο ο δήμος; Αυτά θα πρέπει να κυνηγήσουμε και αυτά
πολλές φορές τα είπα αλλά στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα, πάμε εκεί έτσι
όπως πάμε, διαχειριζόμαστε και δεν διαχειριζόμαστε σωστά. Εδώ άκουσα για
ευρωπαϊκά προγράμματα, είμαι υπέρ, μπορούμε έστω και 20 Ευρώ και να έχουμε και
ίδια συμμετοχή, είμαι σύμφωνος να πάρουμε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, για
οτιδήποτε, να έρθουν λεφτά στη Βέροια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα
επισέλθω σε λεπτομέρειες, εγώ θα ψηφίσω τον προϋπολογισμό, θα ψηφίσω το
τεχνικό πρόγραμμα και τις δράσεις, όμως σ’ αυτά που ειπώθηκαν από μένα θα πρέπει
λίγο να τα δείτε τουλάχιστον, χωρίς επιφύλαξη αυτή τη στιγμή θα ψηφίσω, όμως
θέλω να τα βάλετε κάτω και τουλάχιστον να τα μελετήσετε, μήπως αυτός ο
Δελαβερίδης έχει κάποιο μικρό δίκιο; Αυτό το μικρό δίκιο θέλω εσείς να

αντιληφθείτε και από κει και πέρα να αποφασίσετε τι θα κάνετε. Δεν θα
δευτερομιλήσω, δεν θα τριτομιλήσω, θα το ψηφίσω.
Τσιάρας: Κε πρόεδρε, κα δήμαρχε, αξιότιμοι συνάδελφοι, οι προϋπολογισμοί
έχουν μια ιδιαίτερη δυσκολία και στον τρόπο με τον οποίο θα συνταχθούνε και
κυρίως στο πως θα εφαρμοστούν. Αυτές τις μέρες, περισσότερο από κάθε άλλη
χρονιά, ακούμε το πρόβλημα της Ελληνικής κυβέρνησης, να δημιουργήσει έναν
προϋπολογισμό ο οποίος θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτά που ζητούνε οι
ευρωπαίοι εταίροι από εμάς, κατ’ αναλογία το ίδιο συμβαίνει και στον
προϋπολογισμό ακόμα και του σπιτιού μας, όταν τα οικονομικά δεν πάνε καλά,
οφείλουμε να κάνουμε εκεί που πρέπει οικονομία, εκεί που πρέπει επενδύσεις για να
προσδοκούμε, εκεί που πρέπει να ετοιμαστούμε για το μέλλον καλύτερα και ούτω
κάθε εξής. Ο δήμος λοιπόν, όπως και η ΔΕΥΑΒ που έχω την τιμή να προεδρεύω
όπως ξέρετε, οφείλουν να κάνουνε τα προφανή, πρέπει λοιπόν να κάνουμε οικονομία,
πρέπει να κάνουμε οικονομία μειώνοντας το προσωπικό εφόσον και αν το έκτακτο
προσωπικό που παίρνεται κάθε χρόνο είναι παραπάνω από όσο πρέπει, πρέπει να
κάνουμε οικονομία στις υπερωρίες που παίρνουν οι μόνιμοι υπάλληλοι, πρέπει να
κάνουμε οικονομία στους τακτικούς υπαλλήλους, υπό την έννοια ότι αν
συνταξοδοτούνται 5 πρέπει να μπαίνουν 2 στην θέση τους και ούτω κάθε εξής,
εφόσον δεν διαταράσσεται, εννοείται, η λειτουργία της υπηρεσίας, εφόσον δεν
δημιουργούνται προβλήματα στην εκτέλεση των έργων προκειμένου να κερδίσουμε
από κει χρήματα, επίσης οφείλουμε να εισπράξουμε τα οφειλόμενα, οφείλουμε να
εισπράξουμε από όπου μπορούμε, από όποιον χρωστά στο δήμο. Ο δήμος είναι ένας
τεράστιος οργανισμός ο οποίος καλώς ή κακώς έχει να παίρνει χρήματα με τον ένα ή
των άλλο τρόπο από τους δημότες, οφείλουμε λοιπόν να εντείνουμε τις προσπάθειες
μας για την είσπραξη των οφειλομένων, επίσης να κάνουμε καλύτερα τεχνικά έργα,
εννοώ ότι ένα τεχνικό έργο μπορεί να γίνει η επίβλεψή του καλύτερα, να έχει
καλύτερα αποτελέσματα, αν έχει καλύτερη μελέτη θα έχει και λιγότερες κακοτεχνίες,
θα έχει και λιγότερα απρόβλεπτα και ούτω κάθε εξής. Επίσης πρέπει να φτάσουμε
στο σημείο, θεωρώ το προσωπικό, να φτάσουμε σε τέτοιο σημείο συνεργασίας ώστε
να περάσουμε από το απλό όριο της εργατικότητας του απαιτούμενου από έναν
εργαζόμενο να δουλεύει και να φτάσουμε σε ένα σημείο να πάρουμε από τους
εργαζόμενους ακόμα και το κάτι παραπάνω ακόμα και από το φιλότιμο τους το
καθημερινό, προκειμένου να βοηθηθούμε όλοι, καλώς ή κακώς οι καιροί είναι πάρα
πολύ δύσκολοι, δεν μπορούμε τις εποχές αυτές να καθόμαστε και να ακούμε
υπαλλήλους, προσωπικό, ο καθένας να λέει το δικό του, δηλαδή να λέει ο «χ»
δήμαρχος ότι θα κάνω αυτά τα έργα, ενώ δεν πρέπει να γίνουν γιατί είναι σπατάλη,
δεν μπορεί να λέει ο «χ» τεχνικός υπάλληλος ότι δεν προλαβαίνω, γιατί ενώ πρέπει να
απορροφηθούνε χρήματα για να δουλέψουμε λίγο παραπάνω όλοι για να επέλθει μια
γενική προκοπή στην πόλη. Πρέπει να φτάσουμε στο επίπεδο του φιλότιμου, πρέπει
όλοι πραγματικά να δουλέψουμε παραπάνω απ’ ότι δουλεύουμε για το καλό του
δήμου μας, πρέπει να γίνουν νέα έργα, να γίνουν νέες επενδύσεις, πρέπει να
ωριμάσουν το συντομότερο μελέτες, το ΕΣΠΑ καθυστέρησε πάρα πολύ,
προγραμματική περίοδος λεγόταν 2007 – 2013 και το 2009 βγήκανε οι πρώτες
προκηρύξεις του ΕΣΠΑ, απ’ ότι ξέρω εγώ και διορθώστε με αν κάνω λάθος, το 2009
επαναλαμβάνω, τα δυο πρώτα χρόνια δεν είχε βγει ούτε μια προκήρυξη, το 2009
λοιπόν βγήκανε, για παράδειγμα, οι πρώτες προκηρύξεις των έργων υδρεύσεων και
αποχετεύσεων τα οποία είμαι σε θέση να τα γνωρίζω καλά λόγω της τριβής μου με
την ΔΕΥΑΒ. Πρέπει λοιπόν να γίνουνε, όσο γίνεται, ποιο πολλές εργασίες τέτοιες
προκειμένου ο κόσμος να έχει δουλειά στην πόλη, να πέσουνε χρήματα στην πόλη τα
οποία δεν θα έρθουν από εδώ, κάποιος άλλος θα μας βοηθήσει να τα κάνουμε, να

συμμετέχουμε και εμείς, να ετοιμάσουμε έργα, να ετοιμαστούμε όλοι για να
μπορέσουμε να περάσουμε τα επόμενα χρόνια που είναι δύσκολα, το 2010 το 2011,
δεν το λέω εγώ ούτε κάνω τον έξυπνο, καλώς ή κακώς θα είναι πολύ δύσκολα χρόνια.
Πρέπει λοιπόν όλοι να αφήσουμε το εγώ μας και να σκεφτούμε ότι οι ανάγκες που
έχει αυτή τη στιγμή είτε η πόλη είτε το κράτος γενικότερα, είναι πολύ μεγαλύτερες,
μας χρειάζεται πρέπει όλοι μας λοιπόν, ο καθένας από τη θέση που είναι, να κάνει
αυτά που πρέπει απέναντι στις υποχρεώσεις του. Είτε αυτά είναι οφειλέτες είτε αυτά
είναι δημοτικοί υπάλληλοι είτε αυτά είναι δημοτικοί σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι,
οφείλουμε όλοι να κάνουμε μια παραπάνω προσπάθεια. Για το κολυμβητήριο και την
γέφυρα Κούσιου, ελπίζουμε του χρόνου και μεν το κολυμβητήριο το οποίο
κατασκευάζεται είναι σίγουρο ότι του χρόνου τα χρήματα τα οποία θα μπούνε στον
επόμενο προϋπολογισμό θα είναι πολύ λιγότερα γιατί θα έχουν απορροφηθεί πολλά
χρήματα το 2010 και όσον αφορά τη γέφυρα Κούσιου ελπίζω μέσα στο 2010 να έχει
δημοπρατηθεί, να υπάρχει εργολάβος και να κάνει αρκετές εργασίες προκειμένου να
φανεί μια μεγάλη διαφορά στο τεχνικό πρόγραμμα, ελπίζουμε επίσης και ευχόμαστε
να μπορέσουμε να ενταχθούμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα, να ανοίξουν επιτέλους
ευρωπαϊκά προγράμματα για την πόλη και να μπορέσουμε να ενταχθούμε σ’ αυτά και
η νέα κυβέρνηση οφείλει και αυτή να μην κάνει τις ίδιες παλινωδίες με την
προηγούμενη, να μην καθυστερήσει και αυτή. Δηλαδή αν η προηγούμενη κυβέρνηση
έκανε τόσα χρόνια να οργανώσει το ΕΣΠΑ και η νέα κυβέρνηση και αυτή πει ότι δεν
το οργάνωσαν καλά, φάγαμε 5 χρόνια αλλά δεν πειράζει, θα το ξαναοργανώσουμε, θα
πάμε πάλι πίσω. Η δημοτική επιχείρηση ύδρευσης-αποχέτευσης περιμένει απ’ το νέο
περιφερειάρχη μια υπογραφή για να δημοπρατήσει ένα έργο, το έργο αυτό, για το
τεχνικό πρόγραμμα της ΔΕΥΑΒ είναι υπερδιπλάσιο, το τεχνικό πρόγραμμα της
ΔΕΥΑΒ κάθε χρόνο είναι 500 – 550.000,00 Ευρώ, το έργο αυτό μόνο του, είναι
άλλες 700.000,00 Ευρώ, είναι το έργο ύδρευσης Ασωμάτων – Βαρβάρες εξωτερικός
αγωγός, εάν επιτέλους μας δώσουν άδεια να το δημοπρατήσουμε, για μεν την
επιχείρηση θα είναι μια επιτυχία υπό την έννοια ότι θα αυξήσει το τεχνικό της έργο
κατά 140% αλλά για δε την πόλη θα είναι μια επιτυχία γιατί τα χρήματα θα πέσουν σ’
αυτή, για δε τα χωριά επίσης, εννοείται ότι θα υπάρχει μια οριστική επαναλαμβάνω
λύση στο πρόβλημα της ύδρευσης τους, που είχανε τόσα χρόνια με τον σύνδεσμο.
Επίσης, οφείλουνε αυτοί οι οποίοι μας διοικούνε να καταλάβουνε ότι πρέπει γρήγορα
να αξιολογήσουνε τις νέες προτάσεις μας, έχουμε υποβάλει έργα 6.000.000,00 Ευρώ
για αποχετεύσεις, περιμένουμε το ο.κ για να δημοπρατήσουμε, δεν υπάρχει κάτι να
περιμένουμε άλλο, μας είπαν ότι από την Νέα Δημοκρατία, βρήκαμε, συγνώμη κε
πρόεδρε για τα πανελλαδικά αλλά καλώς ή κακώς αυτή είναι η πραγματικότητα, μια
διοίκηση είπε ότι έχουμε μόνο 2% απορρόφηση από το ΕΣΠΑ στα πρώτα τρία
χρόνια, ναι όμως τώρα εδώ πέρα έχουμε αλλάξει κυβέρνηση, εδώ τώρα υπάρχουν
άλλοι οι οποίοι μαζί με εμάς κάνανε αντιπολίτευση, κάναμε έναν αγώνα, τώρα είναι η
σειρά μας, οφείλουνε μέσα στην άνοιξη τα έργα αυτά να είναι ενταγμένα όλα, δεν
υπάρχει καμία δικαιολογία, για την κεντρική διοίκηση να μην εντάξει, για την
ΔΕΥΑΒ συγκεκριμένα μπορώ να μιλήσω, γι’ αυτήν μιλάω, 7.000.000,00 Ευρώ και,
στο ΕΣΠΑ προκειμένου να γίνουνε όλα, θα λυθούν τα προβλήματα της ύδρευσης
Βαρβάρες αλλά και Ασωμάτων και αποχέτευσης, όλων των ημιορεινών χωριών. Είπα
και άλλη φορά Γεωργιανοί, Τριπόταμος, Ράχη, Ασώματα, Βαρβάρες, Μέση, Άμμος,
όλα αυτά τα χωριά θα συγκεντρώσουμε τις αποχετεύσεις και θα τις πάμε στον
βιολογικό καθαρισμό, αυτά πρέπει να γίνουν, δεν μπορεί του χρόνου τέτοια εποχή και
πάλι να λέμε ότι κάτι καθυστέρησε, ότι θα το ξαναπροκηρύξουμε το πρόγραμμα, ότι
θα το ξαναδούμε γιατί τα χρόνια περνάνε και τα χρόνια τα δύσκολα είναι τώρα, δεν
έχουμε καμία προοπτική να περιμένουμε ούτε το 2011 ούτε το 2012 ούτε το 2023 και

ούτω κάθε εξής. Πρέπει λοιπόν όλοι μας εκεί που μπορούμε να βοηθήσουμε, γιατί η
κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, από το πολύ μικρό να βοηθήσουμε και εμείς με
την δική μας δουλειά, με την πίεσή μας την καλοπροαίρετη στους συναδέλφους και
στους υπαλλήλους, να κάνουν 5 πράγματα παραπάνω, έτσι πρέπει να πιέσουμε και
όπου αλλού μπορούμε, στα κέντρα αποφάσεων να μας στηρίξουνε για να πάει
καλύτερα το πράγμα γιατί είναι δύσκολη η κατάσταση. Ευχαριστώ.
Δάσκαλος: Κε πρόεδρε, κοι συνάδελφοι, συνηθίζεται σ’ αυτές τις
συνεδριάσεις να μηδενίζεται η πρόταση της δημοτικής αρχής, να μηδενίζεται το
τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός. Συνήθως σ’ αυτές τις διαδικασίες
ψηφίζονται από την αντιπολίτευση μόνο οι ανελαστικές δαπάνες. Θα σταθώ σε
κάποια πράγματα που ειπώθηκαν γιατί ειπώθηκαν και ξανά ειπώθηκαν τα έργα και το
τεχνικό πρόγραμμα και όλα, θέλω να πω ότι είναι ευτυχής συγκυρία ότι αργήσαμε να
ωριμάσουμε κάποια έργα και τα αργήσαμε εσκεμμένα, θέλω να σας πω γιατί. Γιατί
ενισχύαμε κάποιους κωδικούς, δεν μπορεί δηλαδή να κάνεις τον εξωτερικό αγωγό
αποχέτευσης Λαζοχώρι-Ταγαροχώρι-Κρεββατά να έχεις 200.000,00 Ευρώ και να
στοιχίζει 422.000,00 Ευρώ, πως θα το δημοπρατήσεις αυτό το έργο; Από κάπου
πρέπει να ενισχύσεις τον κωδικό, έτσι λοιπόν είναι ευτυχής συγκυρία που έχουμε
κάποια έργα του ΘΗΣΕΑ για του χρόνου και για φέτος, σε εξέλιξη, και έχουμε και
ένα αξιόλογο τεχνικό πρόγραμμα, σκεφτείτε να μην είχαν ολοκληρωθεί τα έργα του
ΘΗΣΕΑ, τι έργα θα είχαμε; Από ΣΑΤΑ η οποία θα είναι αν δεν κάνω λάθος 20%30% μειωμένη του χρόνου, για το 2010 και ότι έχουμε από έσοδα δήμου. Δυστυχώς,
το ΕΣΠΑ δεν έτρεξε για το δήμο, γιατί δεν άνοιξαν προγράμματα, η αστική
ανάπλαση η οποία επανασχεδιάζεται, επανεγράφεται διότι προοριζόταν για το
δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ξαναγράφεται, μόλις ανοίξει είμαστε έτοιμοι να
ετοιμάσουμε μελέτη και να την υποβάλουμε, θα δούμε που θα κινηθεί, πως θα
κινηθεί για να μπορέσουμε να υποβάλουμε προτάσεις. Ειπώθηκαν πάρα πολλά για
την κυκλοφοριακή μελέτη, ακούστηκε προηγουμένως απ’ τον κο Τσιάρα για την
υπογραφή του περιφερειάρχη, έτσι λοιπόν έχω να πληροφορήσω, ότι αύριο
εγκαθίσταται η νέα περιφερειάρχης, από εβδομάδα βγαίνει σε ΦΕΚ ο ορισμός της και
θα μπορεί να υπογράφει πλέον, από βδομάδα θα έρθουν οι εγκρίσεις, έτσι λοιπόν θα
πάρουμε και την έγκριση για να δημοπρατηθεί, γιατί απ’ την δημαρχιακή και δεν
ξέρω δεν μπορώ να καταλάβω, απ’ τον κο Σακαλή και την κα Τσιαμήτρου έχει
περάσει η κυκλοφοριακή μελέτη πριν ένα μήνα απ’ την δημαρχιακή επιτροπή, οι όροι
δημοπράτησης και δεν μπορώ να καταλάβω, συγνώμη που αναφέρθηκα σε κάποια
ονόματα, έχουν εγκριθεί οι όροι δημοπράτησης της κυκλοφοριακής μελέτης,
περιμένουμε την έγκριση απ΄ την περιφέρεια για να την βγάλουμε στον αέρα, είναι
έτοιμη ο τίτλος κυκλοφοριακής μελέτης την οποία ενισχύσαμε γιατί την είχαμε με
100.000,00 Ευρώ έγινε 145.000,00 Ευρώ είναι νέα κυκλοφοριακή μελέτη και μελέτη
χώρων στάθμευσης, ευτυχώς αργήσαμε γιατί βάλαμε και ένα μοντέλο το οποίο είναι
ένα εργαλείο που θα μπορούμε να το χρησιμοποιούμε και δεν θα την πετάξουμε
κάποια στιγμή στα συρτάρια. Μέσα απ’ το μοντέλο θα μπορούμε να ανταποκριθούμε
ή να βελτιώσουμε ή να βάζουμε κάποιες παραμέτρους στο μοντέλο, για να δούμε τι
θα μας προταθεί και όπως πολύ σωστά είπε ο συνάδελφος αντιδήμαρχος, είπε πολύ
σωστά πολύ ορθά, ότι δεν θα κάνουμε καμία παρέμβαση το μόνο που θα προτείνει,
φαντάζομαι, αυτός που θα είναι χρεωμένος με την μελέτη, θα πει ότι υπάρχει μια
απόφαση του συμβουλίου επικρατείας για τον συγκεκριμένο λόγο. Πάμε στο
κτηματολόγιο, γιατί πολλά ειπώθηκαν για το κτηματολόγιο, βεβαίως, όταν
αναλάβαμε στο κτηματολόγιο υπήρχε ο Μοσκωτάς και η Γεωργία η Σδράλη, κανένας
άλλος, υπήρχε ένα τέλειο χάος εκεί πέρα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο
κτηματολόγιο δυο πολιτικοί μηχανικοί, τρεις τοπογράφοι μηχανικοί και ένας

γραμματέας, δηλαδή πόσους ακόμα να βάλουμε; Καλώς ή κακώς δρομολογούνται
κάποια πράγματα, δεν μπορούν να λυθούν με ένα μαγικό ραβδάκι όλα τα
προβλήματα του κτηματολογίου. Βεβαίως, βάλαμε και 10.000,00 Ευρώ για τις
δαπάνες κτηματολογίου, δεν είναι για να κάνουμε τοπογραφικά, είναι αυτά που
χρειάζονται για να πάρουμε αποσπάσματα από τον Λαχανόπουλο και βεβαίως, τα
ανώνυμος όλα μετά από την επίσκεψή μας κάτω στην Αθήνα και μετά από την
σύσκεψη στο γραφείο μου, λυθήκανε και όλα τα άγνωστος μπορούν να περιέλθουν
στο δήμο χωρίς καμία διαδικασία. Δεν έχω καμία άγνοια κε Δελαβερίδη και γνωρίζω
πολύ καλά τα προβλήματα του κτηματολογίου, μακάρι να υπήρχαν δυνατότητες να
βάλουμε και να αναθέσουμε σε τοπογράφους να κάνουν τοπογραφικές μελέτες,
μακάρι να υπήρχε δυνατότητα, σας το είπα και την προηγούμενη φορά, μέσα από μια
μελέτη η οποία θα καθορίζει τις ρυμοτομικές γραμμές και μέσα από οποιαδήποτε
μελέτη χρειαστεί, θα κάνουμε παρέμβαση κάτω στον αρμόδιο υπουργό, αν μπορεί να
χρηματοδοτηθεί αυτή η μελέτη μέσα απ’ το κτηματολόγιο και να λυθεί το πρόβλημα,
η μελέτη αυτή κε Δελαβερίδη και κύριοι συνάδελφοι είναι πάνω από 1.000.000,00
Ευρώ, δεν θα κοστίσει λιγότερο από 1.000.000,00 Ευρώ. Ακούστηκε ότι στο χωριό
Άμμος δεν έχει προβλεφθεί τίποτα, έχει προβλεφθεί, κατασκευή τοιχίου, κρασπέδωση
πλακόστρωτη, οδού Άμμου-Αγίας Βαρβάρας, ουσιαστικά είναι η είσοδος της Άμμου,
το έργο 47, για την γέφυρα Κούσιου, καλώς ή κακώς εγκρίθηκε η μελέτη από εδώ,
από εμάς, καλώς ή κακώς δεν αργήσαμε να την δημοπρατήσουμε και είναι έτοιμη να
δημοπρατηθεί, για την γέφυρα Κούσιου, η εκτίμηση η δική μου, ευτυχώς που
αλλάξαμε την μελέτη, γιατί θα στοίχιζε το τριπλάσιο και δεν θα γινόταν ποτέ. Εγώ
πιστεύω ότι θα έρθει και εργολάβος και θα δώσει και έκπτωση, αξιόλογη έκπτωση,
άποψή μου είναι το 20%, πιστεύω ότι πριν τα Χριστούγεννα θα είναι στον αέρα η
γέφυρα Κούσιου. Για τα στρατόπεδα, έχετε δίκιο, κάναμε μια μελέτη έγινε κάποια
ανάθεση μελέτης, την οποία δεν την παραλάβατε επί θητείας σας, πιέσαμε να
παραληφθεί η μελέτη, η οποία μελέτη υποβλήθηκε στο αρμόδιο τμήμα και
περιμένουμε τις απαντήσεις ήδη στάλθηκε υπόμνημα και στον νέο υπουργό, στον κο
Μπεγλίτη. Για το πάρκινγκ των Αγίων Αναργύρων, πολύ ωραία, το πάρκινγκ των
Αγίων Αναργύρων είχε γίνει μια προκαταρκτική μελέτη από τον Τζεκάκη, δεν είχε
γίνει η μελέτη η κυκλοφοριακή, ολοκληρώθηκε επί θητείας μας, έγινε ένα πακέτο το
οποίο προτάθηκε στην περιφέρεια για να ωριμάσει, να πάρουμε
περιβαλλοντολογικούς όρους και άδεια χωροθέτησης, δεν χωροθετήθηκε,
διορθώθηκαν τα σχέδια του Τζεκάκη, κοπήκαν τα καταστήματα εκείνα που υπήρχαν
πάνω στο αυτό, είναι ένα υπόγειο πάρκινγκ, έχουμε ολοκληρώσει την διαδικασία
είμαστε περίπου έτοιμοι και με τα τεύχη δημοπράτησης, δυστυχώς όμως ο
αναπτυξιακός νόμος δεν είναι σε ισχύ, έχει παγώσει. Η πληροφορίες είναι ότι ο
αναπτυξιακός νόμος για την επιδότηση των θέσεων στάθμευσης, θα ανοίξει στα μέσα
της χρονιάς, παρόλα αυτά είμαστε έτοιμοι μήπως υπάρχει κάποιος επενδυτής και δεν
θέλει της επιδότηση, να συνεχίσει την διαδικασία να κατασκευάσει το πάρκινγκ με
σύμβαση παραχώρησης. Έτσι λοιπόν είμαστε έτοιμοι, εκτιμώ ότι θα πρέπει να έρθει
στη δημαρχιακή επιτροπή να εγκριθούν οι όροι δημοπράτησης και να περπατήσουμε.
Ταυτόχρονα θα υποβληθεί και αίτημα στο υπουργείο ανάπτυξης για να έχουμε σειρά
προτεραιότητας για την χρηματοδότηση των θέσεων στάθμευσης. Τροποποίηση των
ΖΟΕ, έγινε μια μελέτη, μια προκαταρκτική μελέτη, γιατί δεν ήταν μελέτη αυτή που
έγινε από την κα Πάπαρη, έγινε μια καταγραφή των τάσεων, την οποία την ψάξαμε
στο αρμόδιο υπουργείο, στην Αμαλιάδος 17, δεν βρέθηκε τίποτα και σε κανένα
γραφείο, δεν υποβλήθηκε πουθενά, παρόλα αυτά κάναμε συζητήσεις, κάναμε επαφές
με τον τότε γενικό γραμματέα και τον διευθυντή, ο οποίος μας κατεύθυνε να
αντιμετωπίσουμε την τροποποίηση των ΖΟΕ, μέσα απ’ το γενικό πολεοδομικό, έτσι

λοιπόν βάλαμε στο νέο τεχνικό πρόγραμμα, μπορεί να έχει 10.000,00 Ευρώ γιατί θα
γίνει με τον 3316 και δεν ξέρουμε αν θα περπατήσει και θα πρέπει να το ξεκινήσουμε
μετά τον Ιούνιο του 2010, βάλαμε το νέο γενικό πολεοδομικό στο διευρυμένο δήμο
Βέροιας και τις τροποποιήσεις των ΖΟΕ, να περάσουν ταυτόχρονα, αν μπορέσουμε
να τις περάσουμε. Για να τροποποιήσουμε όμως τις ΖΟΕ θέλω να πω, ότι κάναμε μια
προσπάθεια να δούμε σε πόσες πόλεις της Ελλάδος υπάρχουν ΖΟΕ, έτσι λοιπόν,
υπάρχουν εκτός από έναν οικισμό της Καστοριάς, όλες οι άλλες περιοχές που έχουνε
ζώνες οικιστικού ελέγχου, είναι σε νησιά, προσπαθήσαμε να μαζέψουμε όλους για να
αντιδράσουμε, να τροποποιήσουμε υπουργικές αποφάσεις και τα υπόλοιπα, δυστυχώς
οι νησιώτες δεν θέλουν να τροποποιήσουν τους όρους των ΖΟΕ, έτσι λοιπόν θα
προσπαθήσουμε μέσα από το νέο γενικό πολεοδομικό να αντιμετωπίσουμε και την
τροποποίηση των ΖΟΕ. Για την προκαταρκτική μελέτη των πανεπιστημιακών
σχολών, έγινε προκαταρκτική μελέτη των πανεπιστημιακών σχολών, προχωράμε για
να αναθέσουμε ή να δημοπρατήσουμε, όχι νέες πανεπιστημιακές σχολές, νέα
πανεπιστημιακά κτίρια. Θα κάνουμε ένα αμφιθέατρο, θα κάνουμε ότι άλλους χώρους
χρειάζεται για να μπορέσουν να φοιτήσουν οι φοιτητές γιατί αυτή τη στιγμή δεν
χωράνε ούτε τα μαθήματα να κάνουν. Βρεφονηπιακός σταθμός Κυψέλης, τα είπαμε
και σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο να το ξαναπώ, καλώς ή κακώς
δημοπρατήθηκε, μόλις δημοπρατήθηκε και πήγαμε σκάψαμε, διαπιστώθηκε ότι
σκάβαμε σε ξένο οικόπεδο, έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σημείο να έχουμε δικαστική
διαμάχη με τις τρεις αδερφές που είναι ιδιοκτήτριες του οικοπέδου και πάμε τώρα να
βρούμε μια μεσοβέζικη λύση, να κάνουμε μια ανταλλαγή να περπατήσει ποιο
γρήγορα η διαδικασία, γιατί αν κάνουμε ένα δικαστήριο, πάρουμε δυο παρατάσεις θα
πάει 4 χρόνια πίσω, παρόλα αυτά πιστεύω ότι θα περπατήσει. Στα Γιοτζαλίκια έχουμε
τελειώσει τη μελέτη του βρεφονηπιακού σταθμού και περιμένουμε τη νέα διοίκηση
του οργανισμού εργατικής εστίας, να την χρηματοδοτήσει και να κατασκευαστεί,
έχουμε ανοίξει και τους δρόμους στο σημείο, στο συγκεκριμένο οικόπεδο, που είναι
χωροθετημένος ο βρεφονηπιακός σταθμός στα Γιοτζαλίκια. Για το κολυμβητήριο, το
έργο όπως γνωρίζεται περπατάει, εκτιμώ μέσα στο καλοκαίρι θα βλέπουμε και το
κτίριο, ήδη ολοκληρώθηκαν οι επιχώσεις, έπεσε το μπετό καθαριότητος και ξεκινάει
η θεμελίωση του έργου. Αυτή τη στιγμή δουλεύουνε πυρετωδώς, πιστεύω ότι θα
αρχίσει να φαίνεται το έργο και αν υπάρχει ομαλή χρηματοδότηση του έργου, αυτά
που έλεγε και ο προηγούμενος συνάδελφος, θα απορροφηθούν αρκετά χρήματα την
επόμενη χρονιά. Για το Σέλι – Άνω Σέλι γνωρίζεται τη διαδικασία, πιστεύω ότι θα
έρθει σε ένα επόμενο δημοτικό συμβούλιο, πλήρης ενημέρωση μόλις ολοκληρωθούν
οι διαδικασίες επιμετρήσεων και τα υπόλοιπα, θα έρθει σε επόμενο δημοτικό
συμβούλιο για να ενημερωθεί όλο το σώμα και όλοι μας. Για το έργο της
αντιθορυβικής προστασίας, πρέπει να αρχίσω να γελάω εδώ, ναι, ήταν στο συμβούλιο
επικρατείας, βρήκαμε τους εργολάβους, που πήγανε οι αντίδικοι δυο εργολάβους στο
συμβούλιο επικρατείας, τους είπαμε να τα βρούνε, τα βρήκανε, για να κάνουμε το
έργο και κακώς, δεν πρέπει να γραφτούν αυτά κα γραμματέας, έτσι λοιπόν
συμβασιοποιήσαμε, πάμε όμως να κάνουμε το έργο και δεν έχουμε έγκριση της
ΕΓΝΑΤΙΑ, μπαίνουμε στην ΕΓΝΑΤΙΑ κάνουμε επαφές με την ΕΓΝΑΤΙΑ και μας
λέει ότι αυτά που έκανε ο κος Τζεκάκης, οι μετρήσεις, δεν ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα δεν χρειάζονται ηχοπετάσματα στον οικισμό Ασωμάτων, διότι οι
μετρήσεις μας είναι οι χαμηλότερες, δεν απαιτούνται, έτσι λοιπόν έχουμε αίτηση από
τον εργολάβο για διάλυση σύμβασης. Ωραία μελέτη κάνατε, το παγώσαμε το έργο.
Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι, όπως είπε και η δήμαρχος και οι συνάδελφοι, το τεχνικό μας
πρόγραμμα είναι το μεγαλύτερο δυνατό που μπορούμε να παρουσιάσουμε στο Δ.Σ
και πως συντάσσετε ένα τεχνικό πρόγραμμα; Πόσα έσοδα έχεις, τι χρηματοδοτήσεις

έχεις, τι εγκρίσεις έχεις, έτσι, αυτό φέραμε, έχουμε καμία χρηματοδότηση και δεν την
βάλαμε; Θα έπρεπε να δείτε όμως το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, που δεν άκουσα
κανέναν σας να μιλήσει, δεν άκουσα κανέναν σας να κάνει παρατηρήσεις γιατί δεν
βάλατε αυτό και βάλατε εκείνο; Γιατί βάλατε τα πεζοδρόμια Γεωργιανών, γιατί δεν
βάλατε τα πεζοδρόμια της Άμμου ή της Αγίας Βαρβάρας; Ευχαριστώ.
Δήμαρχος: Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη, όμως πρέπει να δοθούν
κάποιες απαντήσεις, αν κάποιος ακούσει όσα ειπώθηκαν εδώ σίγουρα, χωρίς να ξέρει
την πόλη, χωρίς να ξέρει εμάς, θα νομίσει ότι εδώ είναι η κόλαση, ότι είναι το άντρο
της ρεμούλας, της ανικανότητας, υπάρχει μια θλίψη, μια βρωμιά και μια δυσωδία
αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ ζούνε οι Βεροιείς, καλώς ή κακώς και έτσι δεν
χρειάζεται να μιλήσω εγώ περισσότερο. Όσον αφορά τα διαδικαστικά αυτού του
συμβουλίου, όλα έγιναν όπως έπρεπε να γίνουν και όλα ήταν έτοιμα στην ώρα τους,
επίσης θα έλεγα στους συναδέλφους να μην ανησυχούν για τα έργα, γιατί όλοι
μπορούν να επισκεφθούν αυτά που υλοποιούνται και επίσης όλοι μπορούν να έρθουν
στις υπηρεσίες να δούνε που βρίσκονται τα υπόλοιπα και τι δυσκολίες
αντιμετωπίζουν αν αντιμετωπίζουν, σε ποια θέση βρίσκονται. Τα ευρωπαϊκά
προγράμματα τα υποτιμούν κάποιοι, δεν θα τους κρίνω και δεν θα το σχολιάσω, εν
πάση περιπτώσει εν έτη 2009 τι να πω για αυτό το θέμα; Ακούστηκε ότι όλα είναι
μετέωρα ούτε αυτό θα το σχολιάσω γιατί νομίζω ότι κάποια πράγματα αν θέλεις να
δεις τα βλέπεις, αν δεν θέλεις δεν θα τα δεις ποτέ και επειδή κάποια πράγματα
ορισμένοι δεν θέλουν να τα δουν για να μην απογοητευτούν και θέλουν να κρατούν
την θετική τους διάθεση, εγώ δεν θα τους το απαγορεύσω. Ακούστηκε μια απορία για
το θέμα του δικαστηρίου, ναι το δικαστήριο θα ανακαινιστεί εξωτερικά, είναι κάτι
που το ζήτησε και ο πρόεδρος των πρωτοδικών και οι δικαστές, αλλά ούτως ή άλλος,
προβλέπονταν να γίνει διότι θα πρέπει να αναδειχθεί, είναι μέρος της πλατείας, θα
πρέπει να φωτιστεί και να έχει μια πολύ καλύτερη εικόνα. Για τα στρατόπεδα, δεν θα
έλεγα ότι πρέπει να ανησυχείτε γιατί ήδη η νέα κυβέρνηση εξήγγειλε ότι τα ανενεργά
θα δοθούν στους δήμους, ξέρετε ότι επανειλημμένα έγιναν επισκέψεις στον κ.
Τασούλα στην προηγούμενη διοίκηση, εν πάση περιπτώσει ήδη έχει κατατεθεί αίτημα
και ζητούμε την παραχώρηση των ανενεργών στρατοπέδων, πάντως δόθηκε ήδη
εντολή και οφείλω να σας το πω, να μην γίνει καμία κίνηση σε σχέση με το
στρατόπεδο που βρίσκεται στο σιδηροδρομικό σταθμό, θυμάστε ότι είχαμε κάποιες
περιπέτειες με την αλλαγή της διοίκησης, δόθηκε και αυτή η εντολή στον αρμόδιο κο
Λυμπέρη, να πάψει να στέλνει επιστολές προς το Β΄ Σώμα Στρατού και τη Βέροια.
Όσο για τα πανεπιστήμια, μην ανησυχείτε, αυτά που πρέπει να γίνουν, γίνονται και
ελπίζω ότι θα έχουμε νέα, οφείλω όμως να σας πω με αυτή την ευκαιρία, ότι πριν από
πολύ λίγες ημέρες, πριν 2-3 μέρες, ήρθε να διδάξει στο μεταπτυχιακό ο πασίγνωστος
και στην Ευρώπη και στον κόσμο ο Έλληνας στην καταγωγή, ο κος Μιτακίδης, ο
οποίος ήρθε από τις Βρυξέλες, μόνο για να διδάξει στο μεταπτυχιακό το δικό μας και
μας είπε ότι θεωρείται σύμφωνα με τις συζητήσεις που έγιναν σε πρόσφατη σύνοδο
στις Βρυξέλες, θεωρείται παρότι ξεκίνησε τώρα, το καλύτερο μεταπτυχιακό στο είδος
του και γι’ αυτό ανακοινώθηκε στις Βρυξέλες και μας το ανακοίνωσε, ανεπίσημα μεν
αλλά θα δείτε ότι θα προχωρήσει άμεσα, ότι στη Βέροια δημιουργείτε και το κέντρο
ερευνών που θα έχει εμβέλεια πανευρωπαϊκή και βαλκανική φυσικά. Γι’ αυτά όμως
θα έχετε συστηματικότερη και λεπτομερέστερη ενημέρωση στο επόμενο χρονικό
διάστημα. Να πω για τις πράξεις εφαρμογής, τα ξέρετε καλά και δεν περίμενα ότι θα
αναφερθείτε σε κάποια πράγματα που ξέρετε την πορεία τους, το ράβε ξήλωνε της
Μητροπόλεως, ξέρετε πολύ καλά ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει, γιατί δυστυχώς
πορευόμαστε με σταθερά βήματα, δεν έχουμε θυμό να βγάλουμε, δεν έχουμε
κασμάδες και αξίνες για να βγούμε έξω και να παλεύουμε με τα έργα της πόλης,

κάνουμε τα βήματα που πρέπει να κάνουμε με αγάπη και όνειρα για αυτόν τον τόπο,
τίποτε περισσότερο, για τις ΖΟΕ σας απάντησα, ακούσαμε διάφορες αναλήθειες,
ήλπιζα ότι δεν θα ακούσω για το θέμα του βρεφονηπιακού στην Κυψέλη γιατί αυτό
το ανέκδοτο το ανέφερε ο κος Δάσκαλος, δικό σας έργο είπε η κα Καραχατζή,
βεβαίως, ήτανε το οικόπεδο ιδιωτών και εμφανίστηκαν οι δυο κυρίες από την
Θεσ/νίκη, σαν τους μάγους με τα δώρα, μέρες που είναι, ζητώντας το οικόπεδό τους,
τέλος πάντων. Επίσης δεν περίμενα ότι θα ακούσω αναφορά στην είσοδο της πόλης,
είναι γνωστές οι ιστορίες, οι διαδικασίες και όλα τα προηγούμενα, δεν περίμενα ότι
θα ακούσω κριτική για τις δωρεές, γιατί εντάξει δεν ακούσαμε έναν καλό λόγο που
κάποιοι μας τίμησαν, κάποιοι μας εμπιστεύθηκαν, αυτή είναι η λέξη, αλλά εν πάση
περιπτώσει και κριτική δεν την περίμενα, τι να κάνουμε, η αντιπολίτευση τα έχει
αυτά, ακόμη δεν περίμενα αναφορά στα θέματα της κοινωνικής πολίτικής, θα έλεγα
όμως γιατί είναι προκλητικό, στείλτε αγαπητοί συνάδελφοι όποια μέρα θέλετε,
κάποιον στην κοινωνική αλληλεγγύη για να διαπιστώσετε πως λειτουργεί και να
σταματήσει αυτό το τροπάρι εδώ. Να δει λοιπόν ότι υπάρχουν συγκεκριμένες
καρτέλες, ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία και ότι όλα λειτουργούν πάρα
πολύ τυπικά και νομίζω ότι επειδή ειπώθηκαν και διάφορα και για δημοτικό ιατρείο
και άλλα, αν ήθελε και ο κος Χατζηαθανασίου, θα μπορούσε να απαντήσει. ΕΣΔΑ,
πάλι ακούσαμε μπαλόνια, πάλι ακούσαμε φούσκες, πρόταση, πρόταση δηλαδή μας
κρίνετε, ποια είναι η πρότασή σας; Κάνετε μια πρόταση η οποία είναι παρωχημένη
για ΧΥΤΑ στον Άγιο Γεώργιο και βγήκε ο κος Τσούντας, είπε όχι, δεν ξέρω
ακούγονται λίγο ανερμάτιστα αυτά που ακούγονται διότι εσείς στηρίξατε αυτή τη
διοίκηση στον ΕΣΔΑ η οποία πραγματικά, δεν ξέρω αν της αρκεί ένα λευκό, πάντως
σίγουρα η μομφή της ταιριάζει. Δεν θα ήθελα όμως να έρθω σ’ αυτό το γήπεδο, σ’
αυτό το γήπεδο που προσπαθείτε να με φέρετε, διότι είναι άνυνδρο, είναι άεργο, είναι
τέλος πάντων χωρίς προτάσεις και είναι και χωρίς ενδιαφέρον, για μένα τουλάχιστον.
Διότι όταν εμείς πολλές ώρες την ημέρα αγωνιζόμαστε εδώ για κάτι καλύτερο,
αντικειμενικά ή υποκειμενικά καλύτερο, εν πάση περιπτώσει βάση αυτών των
σχεδίων που βγήκαν από τις όποιες διαβουλεύσεις βγήκανε, όταν εμείς αγωνιζόμαστε
νυχθημερόν εδώ, κάποιοι συσκέπτονται εντός ή εκτός του δήμου, για να βάλουνε
τρικλοποδιές, με συνταξιούχους υπαλλήλους, με εν ενεργεία υπαλλήλους, δεν έχει
σημασία πάντως αυτό που λέω εγώ συνέχεια στους συνεργάτες μου, αυτό που
πιστεύω, το ξέρουν είναι εδώ, είναι, κοιτάτε μόνο μπροστά, κοιτάτε μόνο τη δουλειά
σας και αφήστε τα όλα τα άλλα, μην ζυμώνεστε, μην μπαίνετε στην διαδικασία να
δείτε τι απεργάζεται όποιος απεργάζεται, κοιτάτε μπροστά και κάνετε τη δουλειά σας
και αυτό κάνουνε. Ακουστήκανε κάποιες ανακρίβειες για το δάνειο από της
ευρωπαϊκή ένωση, ίσως υπάρχει ελλιπής ενημέρωση, δεν είναι μια απλή διαδικασία
μιας δανειοδότησης από μια τράπεζα που πας και παίρνεις ένα καταναλωτικό,
τελείως διαφορετική διαδικασία, γι’ αυτό θέλει χρόνο, θέλει ωρίμανση έργων τα
οποία βεβαίως προβλέπονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα και εκτός από μια
διερευνητική απόφαση, σαφώς θα έρθουνε και στο Δ.Σ. τώρα, για τα κουρασμένα
παλικάρια, μάλλον είναι κουραστική η εμμονή σε αντιπολίτευση στείρα και από κει
και πέρα εμείς δεν νιώθουμε κουρασμένοι. Κύριε Γιαννουλάκη, για την Άμμο, είπατε
όπως και όλα τα χωριά όχι μόνο η Άμμος, έχουνε και έργα τα οποία σε πολύ μεγάλο
βαθμό έχουν ήδη μελετηθεί και περιμένουμε ΟΠΑΧ και LEADER, είναι φυσικό,
εκτός απ’ όλα τα άλλα και εκτός απ’ αυτά που αναγράφονται στο τεχνικό πρόγραμμα
για τα τοπικά διαμερίσματα και δεν είναι λίγα. Όσον αφορά την υλοποίηση του
προϋπολογισμού κατά 50%, θα παρακαλούσα να ανατρέξετε και σε προηγούμενους
προϋπολογισμούς άλλων ετών, για να δείτε ότι κάπως έτσι κινούνται πάντα τα
πράγματα, δεν είναι περίεργο δηλαδή, δεν θα σας διαψεύσω αλλά έτσι κινούνται

πάντα τα πράγματα, αυξήθηκαν οι ΚΑΠ, όχι δεν αυξήθηκαν οι ΚΑΠ, απλώς,
ενσωματώθηκαν όλα μέσα στους ΚΑΠ, δηλαδή δεν έρχονται χωριστά χρήματα πλέον
για νομικά πρόσωπα, παιδικούς σταθμούς και λοιπά και λοιπά, έρχονται όλα μαζί γι’
αυτό φαίνεται σαν να αυξήθηκαν οι ΚΑΠ ενώ δεν είναι έτσι. Ξέρω ότι δεν ειπώθηκαν
σκόπιμα αυτά τα πράγματα, απλός σας ενημερώνω και ελπίζω ότι δεν κάνω λάθος,
είναι εδώ και ο κος Δαούλας, μπορεί να μας διαφωτίσει. Η απάντηση για τα έσοδα
είναι απλούστατη, απλούστατη πραγματικά, όσο δεν έχει ο κόσμος χρήματα, τόσο και
η αγορά δεν θα δουλεύει και ο δήμος δεν θα εισπράττει και θα διαμαρτύρονται
γραμμάτια και θα υπάρχουνε δόσεις στην εφορία απλήρωτες και γενικώς θα υπάρχει
μια κακοπληρωμή και αυτό οφείλετε στην γενικότερη οικονομική κατάσταση. Εκτός
εάν κάποιος μας συστήνει να πάμε σε κατασχέσεις τέτοιες μέρες και τέτοιες ώρες και
τέτοια χρόνια, πραγματικά δεν θα ήθελα να το κάνω. Έγινε μια ερώτηση για την οδό
Ακροπόλεως, το επενδυτικό δάνειο προβλέπει και οδοποιία και ενισχύει το έργο της
γέφυρας Κούσιου, γιατί ακριβώς προβλέπει και την ίδια συμμετοχή που μας την δίνει
η δωρεά, άρα εκεί ολοκληρώνεται και το πακέτο. Γέφυρα πρώην κτηνιατρείου, νυν
Κούσιου και Ακροπόλεως που μέχρι στιγμής προβλέπετε ένα μικρό κομμάτι αλλά με
αυτόν τον τρόπο καλύπτεται όλο το έργο άρτια, οι μελέτες δεν είναι πρόσχημα έγιναν
αλλαγές και γι’ αυτό νομίζω απάντησε ο κος Δάσκαλος σχετικά με την
κυκλοφοριακή, που πλέον θα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο γιατί θα μπορεί να
αναπροσαρμόζετε και να μην είναι πεπερασμένη μετά από κάποια χρόνια, τα λέω
αυτά, είναι πολύ χρήσιμη η εμπειρία σας κε Δελαβερίδη και αυτά που καταθέτετε
εδώ. Θέλω να πω κύριοι συνάδελφοι ότι τουλάχιστον πληρώνονται οι προμηθευτές
και ο δήμος δεν είναι αφερέγγυος στην αγορά. Αυτό το θεωρώ επιτυχία, αν μη τι
άλλο.
Πρόεδρος: Δευτερομιλίες.
Σκουμπόπουλος: Κε πρόεδρε, θα ξεκινήσω την δευτερομιλία μου από την
κουβέντα του κου Δελαβερίδη, ότι οι δημοτικές αρχές πρέπει να έχουν συνέχεια, ναι
πρέπει να έχουν συνέχεια, αλλά πρέπει να έχουν και συνέπεια κε Δελαβερίδη. Η
παρούσα δημοτική αρχή, ξεκίνησε νέα ήθη στον χώρο της αυτοδιοίκησης
τουλάχιστον για το δήμο της Βέροιας, γιατί δεν έχει ούτε συνέχεια ούτε συνέπεια,
θεωρεί ότι ο δήμος ξεκινάει απ’ την ίδια, το ακούσατε στην προηγούμενη συνεδρίαση
και δεν έχει και συνέπεια, όταν δεν εκτελείς έργα της προηγούμενης δημοτικής αρχής
ή επιλεκτικά εκτελείς έργα, όποια σ’ αρέσουνε, από την προηγούμενη δημοτική αρχή,
τότε δεν έχεις ούτε συνέχεια ούτε συνέπεια, τι να θυμηθώ, την Κίμωνος; Τι να
θυμηθώ τη Μάρκου Μπότσαρη; Τι να θυμηθώ την Ηλιάδος; Δεν ήθελα σήμερα, σ’
αυτή την κορυφαία συνεδρίαση ούτε να υψώσω τόνους φωνής ούτε όμως και να
κλείσω τα αφτιά μου σε όλες τις ανακρίβειες και τις αναλήθειες που λέχθηκαν
ηθελημένα ή μη και από την δήμαρχο και από ο ορισμένους συναδέλφους. Θα
περίμενα απ’ την κα δήμαρχο να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις στις γενικές
τοποθετήσεις που κάναμε όλοι οι πρωτομιλήσαντες, στα θέματα που αναφερθήκαμε,
δυστυχώς πήραμε πάλι αφηρημένες και θολωμένες απαντήσεις σε αρκετά θέματα, θα
γίνω ποιο σαφής στη συνέχεια. Με λύπη μου που για πρώτη φορά δεν ψηφίσουμε το
τεχνικό πρόγραμμα, αναγκαζόμαστε όμως να το κάνουμε αυτό και πρέπει να
τεκμηριώσουμε γιατί αναγκαζόμαστε να μην ψηφίσουμε για πρώτη φορά, εμείς, γατί
εσείς δεν ψηφίσατε ποτέ ούτε τον προϋπολογισμό ούτε το τεχνικό πρόγραμμα το δικό
μας. Εντάξει κε Δελαβερίδη, εσείς το ψηφίσατε, πως όμως να ψηφίσουμε, κύριοι
συνάδελφοι, εμείς ένα τεχνικό πρόγραμμα όταν το κονδύλι το μεγάλο που πήραμε
που αντιστοιχούσε στο δήμο μας το 35% - 40% από το ΘΗΣΕΑ, σχεδιάσαμε
μελετήσαμε και εντάξαμε στο πρόγραμμα του ΘΗΣΕΑ κάποια έργα, όταν εσείς φέτος
το 2009, το τροποποιήσατε αυτό και απεντάξατε έργα που για εμάς ήταν κορυφαία

για την πόλη και ήταν κορυφαίο το έργο του πολιτιστικού κέντρου της Καλλιθέας και
τώρα εσείς θέλετε να τους κοροϊδέψετε, να τους πάρετε ένα διαμερισματάκι τους
ανθρώπους. Είναι κορυφαίο το έργο του αθλητικού πυρήνα κάτω από την Εληά,
γενεές όλες, όσοι τουλάχιστον νέοι-νεολαίοι εδώ μέσα την πόλη κατοικούν στο
κέντρο, πάντα βλέπαμε κάτω απ’ την Εληά και πηγαίναμε εκεί να παίξουμε στην
αλάνα, χρόνια θέλαμε να το κάνουμε εμείς, το βάλαμε, εσείς το βγάλατε. Ήταν
κορυφαίο το έργο για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, η διάνοιξη της οδού
Παυσανίου και η διάνοιξη της οδού Ερμού και της Στρατού και εσείς τα απεντάξατε.
Ήταν και εκεί κορυφαίο το έργο αν και δεν φαίνεται, το ποσό που βάλαμε για την
ολοκλήρωση των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Ταγαροχώρι, το απεντάξατε και
αυτό, όταν εμείς διαφωνήσαμε γι’ αυτήν σας την πράξη, πως σήμερα θα ψηφίσουμε
το τεχνικό σας πρόγραμμα; Θέλουμε να το ψηφίσουμε, πέστε μας τι πρέπει, ή τότε
κάναμε λάθος που δεν το ψηφίσαμε όταν το τροποποιούσατε ή σήμερα θα κάνουμε
λάθος και δεν θα μπορούμε να σταθούμε, ποια είναι η συνέπεια μας; Γέφυρα
Κούσιου, δεν ξέρω που άκουσε η κα δήμαρχος να κατηγορούμε και να λέμε διάφορα
για τις δωρεές, εμείς πάντα ευχαριστήσαμε εδώ μέσα και τους μικρούς και τους
μεγάλους δωρητές, όμως έγινε κακή διαχείριση του όλου θέματος και το αναδείξαμε
δεν χρειάζεται, δεν μπορείτε να κρυφτείτε πίσω από το δάκτυλο σας, αλλά σας ρωτώ
κε αντιδήμαρχε που είστε τεχνικός, το πάθημα του ηρώου δεν σας έγινε μάθημα; Πως
λοιπόν θα βγάλετε στον αέρα την δημοπρασία της γέφυρας Κούσιου και σας το λέω
τώρα και θέλω απευθείας απάντηση από εσάς όχι απ’ τη δήμαρχο, όταν έχετε
2.500.000,00 Ευρώ γραμμένα εδώ ενώ ο προϋπολογισμός του έργου είναι
2.838.000,00 Ευρώ η μελέτη, αυτή που μας παρουσιάσατε και έξω τα κάγκελα, είπε η
κα δήμαρχος ότι θα βρείτε ένα σιδερά να πάει να τα κάνει τα κάγκελα, τόσο απλό
νομίζει ότι είναι τα κάγκελα και ο ηλεκτροφωτισμός και η φωτεινή σηματοδότηση
της γέφυρας, πως λοιπόν θα το δημοπρατήσετε το έργο, απαντήστε μου, όταν δεν
έχετε πίστωση στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα, δεν επαρκεί, θα σας
το ακυρώσει πάλι και θα ψάχνει η κα δήμαρχος, ποιος κακός διευθυντής
συνεργάστηκε με τον κακό τον Σκουμπόπουλο να ακυρώσει το έργο, μα σας το λέω
από τώρα, δεν μπορείτε να το βγάλετε σε δημοπρασία, γιατί το βάλατε; Γιατί δεν
βάλατε άλλες 400.000,00 Ευρώ; Πώς θα το δημοπρατήσετε; Μια που μας είπατε ότι
είναι στον αέρα η δημοπρασία. Τρίτων, προσβάσεις, θα κάνετε μόνο τη γέφυρα; Που
είναι το ποσό, το κονδύλι για να γίνουν οι προσβάσεις και από τη μια μεριά και από
την άλλη, στην Ακροπόλεως και στην περιοχή του κτηνιατρείου. Τέταρτων, που είναι
το ποσό για τις αποζημιώσεις των ακινήτων και απ’ τη μια πλευρά και απ’ την άλλη
γιατί υπάρχουν τέτοιες αποζημιώσεις, πότε θα κάνετε τις διοικητικές αναβολές των
αυθαιρέτος κατεχομένων εκτάσεων, πότε λοιπόν θα μπει αυτός ο εργολάβος για να το
δημοπρατήσετε; Ποιόν κοροϊδεύετε και πόσες φορές πρέπει να μας κοροϊδέψετε, αν
υποτεθεί ότι μπορείτε να μας κοροϊδέψετε; Οδική σύνδεση οικισμού Κάτω Βερμίου
με οικισμό Άνω Βερμίου, 890.000,00 Ευρώ, που τις βρήκατε; Από πότε τις έχετε
αυτές εξασφαλισμένες και τις γράφετε εδώ; Όταν το κατακρεουργήσατε το έργο, δεν
είναι μόνο που δεν εκτελέστηκε, δεν είναι μόνο που δεν ακούσατε την εισήγηση της
υπηρεσίας, δεν ακούσατε και τις δικές μας εδώ μέσα τοποθετήσεις, για να
συνεχίσουμε με εκείνο τον εργολάβο, μπας και το σώσουμε το έργο, πως θα το
συνεχίσετε το έργο και πως το γράφετε το ποσό εδώ μέσα, όταν δεν είναι
εξασφαλισμένο; Κατασκευή βάσης στήριξης πύργου πλατείας Ωρολογίου, μα αυτό το
έργο εκτελέστηκε όταν σας ρώτησα και κάνει 39.000,00 Ευρώ βλέπω, κάνατε
τριγωνική βάση ενώ ο πύργος ήταν τετραεδρικός ή τετραεδρική βάση και ο πύργος
τριγωνικός, είναι λυμένο το θέμα το έχουμε προσαρμόσει και εγώ βλέπω καινούργιο
ποσό εδώ μέσα, για να φτιάξετε ποια βάση τώρα; Κατασκευή ηρώου πλατείας

Ωρολογίου, μα το έργο το εκτελέσατε, παρανόμως και περιμένετε όταν θα
συνεδριάσει η επιτροπή του άρθρου 152 για να δούμε αν σας δικαιώσει που δεν θα
σας δικαιώσει γιατί ήταν καραμπινάτη η παρανομία σας, γιατί βάζετε 60.000,00
Ευρώ για το έργο του ηρώου; Εργασίες βελτίωσης του δημοτικού σταδίου Βεροίας,
800.000,00 Ευρώ, πίστωση γραμμένη από το δικό μας τελευταίο έτος όταν είχαμε την
έγκριση στα χέρια μας, τρία χρόνια τώρα έχετε έγκριση και το γράφετε; Πήγατε,
εξασφαλίσατε ξανά, επικαιροποιήσατε εκείνη την έγκριση που είχαμε εμείς για τις
800.000,00 Ευρώ; Και τι κάνατε τρία χρόνια, γιατί δεν φτιάξατε τη μελέτη;
Πολεοδομικές μελέτες, σας το είπε και ο κος Δελαβερίδης, είναι δυνατόν να
πιστεύετε ενώ ξέρετε ότι οι μελέτες αυτές, κάτω από την Εληά και μέχρι το
νοσοκομείο κάνουν από 350.000,00 Ευρώ η μια, εσείς βάζετε 10.000,00 Ευρώ, είναι
δυνατόν να λέτε ενώπιον Θεού και ανθρώπων ότι θα συντάξετε γενικό πολεοδομικό
σχέδιο και τροποποίηση των ΖΟΕ με 10.000,00 Ευρώ; Αυτά είναι ούτε για να
πληρωθούν οι τοπογράφοι για να συντάξουν τα τοπογραφικά διαγράμματα της
μελέτης. Είναι δυνατόν να βάζετε 22.000,00 Ευρώ για να ανταλλάξετε τα ακίνητα της
περιοχής που θα γίνει η εκκλησία, ξέρω τι είναι εγώ, θέλω να σας δώσω το λόγο να
πείτε τι είναι, αλλά μια που ξέρετε τι είναι οι 22.000,00 Ευρώ, ήθελα να σας πω το
επόμενο, που είναι τα χρήματα για όλες τις και δεν βγήκε η τιμή μονάδος ακόμα στο
δικαστήριο; Εμείς είχαμε καταθέσει την έκθεση, τότε, μαζί με την πρώτη δόση που
είχαμε καταφέρει και το πήραμε μετά από αγώνες από το υπουργείο οικονομικών,
εμείς είχαμε καθορίσει και τις δόσεις, τις 10 δόσεις, αλλά εμείς καταθέσαμε και έτσι
στο δικαστήριο για να καθοριστεί η τιμή μονάδος για να απαλλοτριώσουμε και όλα
τα ακίνητα, δεν είδα κανένα κονδύλιο εδώ, μια που θέλετε και προτάσεις. Τι όμως να
πω, ότι η είσοδος της πόλης ήταν ενταγμένη από εμάς και το λέω και το ξαναλέω και
θα το ακούτε αν και σας πονάει, ενταγμένο στο έργο σκούπα Γρεβενά – Κλειδί, δεν
το εκτελέσατε, γιατί δεν πήγατε να εκτελέσετε όπως πήγαμε εμείς, από τα δύσκολα
και πήγατε στα εύκολα; Γιατί θα μου πείτε, είχε καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών ο
κος Σαράφογλου και εσείς πήγατε συνεννοηθήκατε μαζί και αποσύρατε τα
ασφαλιστικά μέτρα, να ακούτε κε αντιδήμαρχε, το αποσύρατε λοιπόν και το στείλατε
στις καλένδες το θέμα και τι κάνατε φέτος; Ο εργολάβος, η ΕΓΝΑΤΙΑ, έκανε το
εύκολο κομμάτι, έφυγε, πριν από λίγο καιρό όταν σας το ρώτησα είπατε ότι θα το
ξαναβάλουμε στο καινούργιο έργο που θα φτιάξει η ΕΓΑΤΙΑ σκούπα και λοιπά και
αντί να το εντάξετε και εσείς θα σας έλεγα μπράβο αν το καταφέρνατε, έρχεστε και
βάζετε 200.000,00 Ευρώ και τι κάνετε; Χρήματα του ΘΗΣΕΑ παρακαλώ, παίρνετε τα
χρήματα απ’ την Ερμού και τα βγάζετε για να κάνετε το πεζοδρόμιο της οδού, που
δεν φτάσει κιόλας, 150.000,00 Ευρώ είχε μόνο το τοιχίο, αν θυμάμαι καλά, μόνο το
κομμάτι τοιχίου από το Γιαζέ μπροστά στους Λαδομύλους, όχι στη γέφυρα, αυτό το
έργο 150.000,00 Ευρώ και έτοιμο για δημοπράτηση ήταν τότε όταν μας πιέζατε , τι
κάνουμε με το θέμα εκείνο, τα στοιχεία είναι εκεί. Αλλά επειδή κε αντιδήμαρχε
τελειώνει η θητεία σας και βλέπω ότι δεν βρήκατε τους φακέλους όλους, κατά
καιρούς τους βρίσκετε όμως, σαν να πρέπει να κουραστείτε λίγο παραπάνω. Ήξερα
ότι η κα δήμαρχος λέει μόνο ψέματα, τίποτα άλλο, αυτό το ξέρουν όλοι οι Βεροιώτες,
αλλά και εσείς ψέματα, γιατί; Και εσείς ψέματα, γιατί; Λοιπόν ρωτήστε την
πολεοδομική υπηρεσία να σας δώσει το έγγραφο που στείλαμε την προμελέτη,
προκαταρκτική, όπως θέλετε πέστε την, εγώ θα σας πω μελέτη τεκμηρίωσης, είναι ο
ορθός όρος, μελέτη τεκμηρίωσης για τροποποίηση των ΖΟΕ έτσι είναι το σωστό,
τεχνική έκθεση ότι θέλετε πέστε εσείς, με έγγραφο υποβλήθηκε στο ΥΠΕΧΩΔΕ
Αμαλιάδας, εγώ μπορώ να σας πάω και στο γραφείο και ξέρω και την υπάλληλο που
έχει το φάκελο, εσείς πήγατε και σας είπε ότι δεν υποβλήθηκε ποτέ ο φάκελος; Πάρτε
το έγγραφο από εδώ από την υπηρεσία η πάτε κάτω, αριθμός πρωτοκόλλου υπάρχει,

τα βιβλία υπάρχουν, τα κομπιούτερ υπάρχουν, σκληροί και μαλακοί δίσκοι υπάρχουν,
αλλά πρέπει να υπάρχουν και ευέλικτα μυαλά. Και ερχόμαστε στα πρόστιμα του
ΚΟΚ, είδα το ιλιγγιώδες ποσό, εισπράχθηκε φέτος 381.000,00 Ευρώ ενώ είχατε
προβλέψει 400.000,00 Ευρώ και είναι βεβαιωμένα άλλα 588.000,00 Ευρώ, θα ήθελα
να ξέρω 1.000.000,00 Ευρώ που πληρώνουν οι Βεροιώτες σε πρόστιμα στο δήμο της
Βέροιας, τι έργα αντίστοιχα κάνατε απ’ αυτά τα χρήματα; Τι προβλέψατε; Βγάλτε τη
μισθοδοσία της δημοτικής αστυνομίας που τώρα ξέρω είναι αυξημένη γιατί πήραμε
και προσωπικό παραπάνω και πέστε μας τα άλλα τα χρήματα που τα πάτε; Γιατί δεν
τα βάζετε σε διανοίξεις οδών, γιατί δεν τα βάζετε σε απαλλοτριώσεις ακινήτων, να
ανοίξουμε δρόμους, να μην είναι στη μέση η οδός Ηλιάδος μέχρι το κέντρο Φέρωνας
και παραπάνω αφήσατε τα χώματα όπως τα αφήσαμε εμείς, αντί να ανοίξετε το
δρόμο εκείνο. Τον τέταρτο χρόνο θυμηθήκατε να κάνετε κάτι και εκεί. Ξέρετε πόσα
παίρνετε από την εισφορά σε γη σε χρήμα; Πάνω από 300.000,00 Ευρώ, που πήγανε
αυτά τα χρήματα; Γιατί τα διαθέτετε σε άλλες δαπάνες και όχι για τον σκοπό που τα
προβλέπει ο νόμος; Μια μόνο λέξη για αυτόν τον όγκο, για αυτή την φούσκα κύριοι
δημοσιογράφοι και κύριοι συνάδελφοι, αυτό εδώ είναι μια φούσκα, αυτό είναι το
ετήσιο πρόγραμμα δράσης, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά το τεχνικό πρόγραμμα
του δήμου, που κάποιος σοφός του υπουργείου εσωτερικών έβαλε το επιχειρησιακό
πρόγραμμα, αυτός μπορεί σωστά να είχε μελετήσει αλλά τι το κάνουμε εμείς και
αυτές οι 4 σελίδες του τεχνικού προγράμματος, αναγκάζουν υπηρεσίες, διοικήσεις,
δακτυλογράφους, χαρτιά, μελάνες να το αναπαράγουμε και να το γράφουμε και να
γράφουμε αντί 4.000 λέξεις που έχει εδώ, 104.000, ενώ στην ουσία είναι το ίδιο
πράγμα, τα έργα αυτού του τεχνικού προγράμματος γραμμένα και στο επιχειρησιακό
πρόγραμμα, αυτό είναι, η μόνη διαφορά που έχει το ένα από το άλλο είναι αυτό το
συστημένο γράμμα προς το Θεό και ξέρετε τι σημαίνει συστημένο γράμμα προς το
Θεό, τα προτεινόμενα έργα προς ένταξη του έτους 2010, αυτό είναι το τυράκι για
εμάς, για τους δημοσιογράφους και για τον κοσμάκη, αν θέλετε κύριοι
δημοσιογράφοι μην παίρνετε τίποτα απ’ αυτήν την φούσκα, την διογκωμένη, πάρτε
μόνο αυτό, αυτό διαφέρει, αυτό είναι το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και αυτό είναι το
τεχνικό πρόγραμμα, τίποτε άλλο. Η μόνη τους διαφορά είναι αυτά εδώ, τα
προτεινόμενα έργα, αυτά που στέλνουνε στο Θεό συστημένο γράμμα και διαβάστε να
δείτε τι προτείνει η κα δήμαρχος, τι θα προτείνει όταν ανοίξουν τα προγράμματα του
ΕΣΠΑ, του ΟΠΑΧ του έτσι του αλλιώς και λοιπά, ασφαλτοστρώσεις σε γεωργικές
εκμεταλλεύσεις, διαμόρφωση χώρων κ.τ.λ, δεν χρειάζεται να το διαβάσω λοιπόν.
Τσιαμήτρου: Κε πρόεδρε, καλύφθηκα απ’ τον κο Σκουμπόπουλο, μόνο μια
απορία έχω: πώς είναι δυνατόν να εκτελεστούν εργασίες τοπογραφικές και
πολεοδομικές, όπως είπε και ο κος Δελαβερίδης, με 10.000,00 Ευρώ, όταν πριν από
λίγο καιρό ο κ. αντιδήμαρχος μας έφερε στη δημαρχιακή επιτροπή να πληρωθεί
τοπογράφος ιδιώτης 60.000,00 Ευρώ για να κάνει τις επιμετρήσεις της σύνδεσης της
οδού Άνω Σέλι – Κάτω Σέλι;
Παυλίδης: Θέλω να απαντήσω σε μερικά πράγματα που ειπώθηκαν, ένα είναι
για τον Μακεδονικό πολιτισμό και πως προέκυψε αυτό, θέλω να θυμίσω ότι όταν
υπήρχε ο Ξένιος Δίας, αποφάσισε το συμβούλιο του, για να προχωρήσει πάνω σ’
αυτό το πράγμα και αυτό το συμβούλιο όπως θυμάστε αποτελούταν από
επαγγελματίες της πόλης, από κάποιους δημοτικούς συμβούλους, ήρθε εδώ στο
δημοτικό συμβούλιο και εγκρίθηκε και τώρα απλώς, συνεχίζετε εκείνη η προσπάθεια.
Πρέπει να ωριμάσει, πρέπει να στοιχειοθετηθεί ένας φάκελος, πρέπει να διεκδικηθούν
κάποια πράγματα, επομένως πρέπει να το βάλουμε, θέλω όμως να απαντήσω σε
μερικά πράγματα, να θυμίσω επειδή ακούμε εδώ πέρα για διάφορα πράγματα,
Ευρυζωνικότητα και διάφορα όπως τα ερμηνεύει ο καθένας και όλα απαξιώνονται,

θέλω να θυμίσω ότι υπάρχει μια συνεργασία του δήμου με άλλες 10 πόλεις, σε μια
κοινή εταιρεία, επειδή συζητάμε για εξωστρέφεια και χίλια δυο, εγώ θυμάμαι πόρτα
δημαρχείου κλειστεί σε υπουργό, όταν υπουργός ερχότανε και πήγαινε δίπλα στη
νομαρχία, ενώ ξέρω ότι τώρα, επειδή είδα και μερικά χαμόγελα ειρωνείας όταν
ειπώθηκε το όνομα του κου Μιτακίδη, απλώς να πω ότι για κάποιους μπορεί να είναι
ασήμαντος αυτός ο άνθρωπος, αλλά δυστυχώς ήταν ο διευθυντής έρευνας στις
Βρυξέλες για όλη την Ευρώπη και αν θέλετε, ήταν ο άνθρωπος που χειριζόταν όλα τα
κονδύλια για την έρευνα και αν θέλετε είναι ο άνθρωπος που ήρθε εδώ στην πόλη και
μόνο να κερδίσει έχει αυτή η πόλη από το να κάνει την έρευνα ή κάποια άλλα
πράγματα ή να επενδύσει πάνω σ’ αυτά, γιατί αν ξέρουμε, αν ξέρουμε δεν έχουν
υποδομές τα προγράμματα από δω και πέρα, έχουν υπηρεσίες και έρευνες, αν θέλετε
η πόλη να μείνει πίσω, ας απαξιώσουμε τις έρευνες, ας απαξιώσουμε τις υπηρεσίες
και να πούμε ότι όλα είναι άχρηστα. Λοιπόν, άκουσα από τον κο Σακαλή ότι μπήκανε
οι βάσεις επειδή είχανε κάνει τις προτάσεις τους κ.τ.λ, θέλω να πω το εξής, όταν
διεκδικείς ένα έργο, δεν σημαίνει ότι μπαίνουν οι βάσεις, εγώ αναγνωρίζω ότι τότε το
έργο εντάχθηκε από εσάς, δηλαδή εμείς που τώρα κάνουμε το εξοικονομώ, βάζουμε
τις βάσεις για το εξοικονομώ που θα κάνει η επόμενη διοίκηση; Και αν θέλετε, αφού
βάλαμε τις βάσεις και βάζουμε τις βάσεις, για να ακούσω τις βάσεις που βάλαμε όταν
τα έργα που είχαν ενταχθεί επί δημαρχίας Χασιώτη, πέρασαν 4 χρόνια και δεν
υλοποιήθηκαν και τα υλοποιήσαμε μόλις ήρθαμε και να πω και ποια είναι, οι μπάρες,
οι πινακίδες στην είσοδο της πόλης κ.τ.λ κ.τ.λ, δηλαδή επί δημαρχίας Χασιώτη είχανε
μπει τα έργα, περάσανε από εσάς, επειδή ακούω μπήκαν οι βάσεις και μπήκαν οι
βάσεις. Δηλαδή τώρα που εμείς καταθέσαμε 20 έργα, τι να πούμε; Βάζουμε τις
βάσεις; Λοιπόν θέλω να πω για την κυκλοφοριακή μελέτη δυο λόγια, ποιο σοβαρή
αντιμετώπιση από μια κυκλοφοριακή μελέτη δεν νομίζω ότι υπάρχει, διαφορετικά θα
μπορούσε οποιοσδήποτε να προτείνει, εγώ να την ακούσω ευχαρίστως αλλά ξέρω ότι
κυκλοφοριακό δεν είναι μια Μητροπόλεως, κυκλοφοριακό δεν είναι να αιφνιδιαστεί ο
επαγγελματίας, ο επιχειρηματίας και να πει αύριο ο δρόμος σου γίνεται μονόδρομος,
πάρε δρόμο από δω ή εδώ θα παρκάρεις και έτσι και αλλιώς, γιατί στο κάτω κάτω και
μονόδρομος να γίνει η Μητροπόλεως θα πρέπει να βρεθεί ένας άλλος δρόμος όπου θα
εξυπηρετεί τις ανάγκες και αν θέλετε αυτό που κάνει τώρα για να γίνουν οι
Λαδόμυλοι και να βάλει το οποιοδήποτε ποσό, είναι κάτι που εξυπηρετήσει την
κίνηση, την οποιαδήποτε κίνηση. Η οποιαδήποτε κυκλοφοριακή μελέτη έχει
παρεμφερή έργα, δεν είναι, άντε πάω να κάνω μια μελέτη την οποία παραγγέλνω και
μου τη βγάζει έτσι αλλιώς αλλιώτικα, δεν σημαίνει ότι μόλις βγει μια κυκλοφοριακή
μελέτη επειδή την ακούω και την αναμένουμε, δεν είναι θέμα πολιτικής μια
κυκλοφοριακή μελέτη, γίνεται για τις ανάγκες της πόλης, εκτός αν θέλουμε πάλι να
πάμε να διχάσουμε τον κόσμο και να πούμε όχι έτσι όχι αλλιώς όχι αλλιώτικα, εάν
ενδιαφερόμαστε για το ατομικό καλό η για το συμφέρον της πόλης. Το επενδυτικό
δάνειο, επειδή ακούγονται χίλια δυο, είναι θέμα που προκύπτει από το επιχειρησιακό
και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, είναι θέμα που πρέπει να ωριμάσει δεν μπορείς
να απευθύνεσαι σε μια ευρωπαϊκή τράπεζα, με πληροφορίες ή με σχέδια, πρέπει να
είναι ωριμασμένο και προφανώς και εσείς προφανώς και όλοι μας, θα θέλουμε να
συμμετάσχουμε σε μια προσπάθεια, όπου τέτοιο δάνειο σε τέτοια εποχή που υπάρχει
κρίση, όπου υπάρχει ανεργία, ελπίζουμε να καταπολεμήσει και την ανεργία αλλά
ταυτόχρονα θα δώσει λύση στα προβλήματα της πόλης, τι θα κάνει το δάνειο το
επενδυτικό; Θα προτείνει αυτά που συμφωνήσαμε εδώ για κάποια πράγματα, σ’
αυτές τις εποχές τις δύσκολες και να δώσει και λύση στα προβλήματα ταυτόχρονα, τι
άλλο πρέπει να κάνουμε για να βγούμε απ’ το αδιέξοδο. Ειπώθηκε απ’ τον κο
Γιαννουλάκη, δεν ξέρω γιατί ακούστηκε, λέει ότι τα έσοδα οίκοθεν, είναι

6.286.000,00 Ευρώ στην τετραετία σας, σημειώστε το έτσι όπως το ανέφερα, στην
τριετία μας, είναι 5.275.000,00 Ευρώ άρα λέει υπολειπόμαστε κατά 1.000.000,00
Ευρώ, άρα αυτό την επόμενη χρονιά θα το μαζέψουμε, ωραία, εγώ επειδή ξέρω
διαφορετικά μαθηματικά, τα 6.286.000,00 Ευρώ στα 4 χρόνια είναι 1.700.000,00
Ευρώ περίπου το χρόνο, άρα δεν λείπει 1.000.000,00 Ευρώ άρα έχω να μαζέψω άλλο
1.700.000,00 Ευρώ, εγώ το διαίρεσα σωστά, τα 6.286.000,00 Ευρώ είναι ετησίως
1.700.000,00 Ευρώ στην τριετία εγώ μάζεψα 5.275.000.00 Ευρώ, πόσο μου
αντιστοιχεί στην τριετία στα 5.275.000,00 Ευρώ; Αυτά που υπολείπονται είναι αυτά
που εμείς διεκδικήσαμε από τα οίκοθεν και τα πήραμε και με το παραπάνω, αυτά τα
παραπάνω που λείπουνε, από εσάς, σ’ αυτή την τριετία, εμείς στο τέλος της
τετραετίας δεν θα έχουμε 5.275.000,00 Ευρώ. Όπως σας είπε και ο άλλος
συνάδελφος, το επιχειρησιακό δυστυχώς είναι αυτό που πρέπει να περιγράψει αυτά
που θα έρθουνε μεθαύριο στον προϋπολογισμό, δεν μπορούνε να μπούνε στον
προϋπολογισμό, άκουσα τον κο Γιαννουλάκη, το είπε και πέρσι, 50% κάτω είναι ο
προϋπολογισμός, σίγουρα σ’ ένα προϋπολογισμό ελπίζεις να πας να διεκδικήσεις απ’
τα υπουργεία, να εντάξεις, να βάλεις, να κάνεις, αλλιώς θα πρέπει να πάμε και εμείς
και οποιαδήποτε δημοτική αρχή στα 19.000.000,00 Ευρώ στα 20.000.000,00 Ευρώ
όπως πάει κάθε χρόνο ο προϋπολογισμός και να σταματάμε εκεί άμα δεν έχουμε
όραμα και στόχους, αλλά να ερχόμαστε μετά και να λέμε πήρατε το 50% είναι
ουτοπία και 80.000.000,00 Ευρώ να βάζαμε έργα, γιατί ακούμε δεν μπαίνουν έργα,
δεν υπάρχουν οράματα, δεν … δεν….. Να τα κάνουμε 80.000.000,00 Ευρώ, με
οράματα και με έργα, θα τα πάρουμε; Σε αυτή την κρίση που έχει το κράτος κ.τ.λ;
λοιπόν, θέλω επίσης να παραλληλίσω δυο πράγματα, αυτή την τριετία προέβλεψε η
δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο, εγώ θα το παραλληλίσω και ας είναι μεγάλος
παραλληλισμός, να αντιμετωπίσει την οικονομία με την ανάπτυξη, με έβαλε
αντιδήμαρχο ανάπτυξης και οικονομικών, μήπως αυτό δεν κάνει το Ελληνικό κράτος
αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα που έχει; Αλλά δεν το λέω
επειδή το σκέφτηκε, το λέω γιατί αυτός είναι ο τρόπος για να αντιμετωπίσεις μια
κατάσταση, το λέω γιατί αυτό που πρέπει να γίνει εκείνη την στιγμή, αυτό έγινε.
Θέλω επίσης να απαντήσω σε άλλα δυο πράγματα, το πάρκινγκ όπως είχε προβλεφθεί
τότε που το είχατε φέρει και σας απάντησε ο αντιδήμαρχος ότι δεν υπήρχε ούτε
κυκλοφοριακή μελέτη για εκείνο το πάρκινγκ, για τον όγκο των αυτοκινήτων και
λοιπά, είχε μαγαζιά, μήπως τα μαγαζιά αυτά δεν θα κατέστρεφαν τους ιδιώτες εκείνης
της περιοχής; Δηλαδή ήταν επιθυμία εκείνο το πάρκινγκ; Αν θυμάστε, τότε είχε έρθει
άλλου είδους πάρκινγκ και τελικά να ρωτήσω, όλες αυτές τις μελέτες που κάνατε, τις
πληρώσατε; Ποιος τις πλήρωσε; Επειδή λέμε εδώ που πήγαν τα λεφτά, που πήγαν
αυτά, που πήγαν τα άλλα, συγνώμη δηλαδή για να συζητήσουμε που πήγαν, γιατί
άκουσα τον κο Σκουμπόπουλο που έλεγε γιατί δεν τα διαθέσατε για εκεί, δεν τα
διαθέσατε για το άλλο, που πήγαν; Να το συζητήσουμε που πήγαν; Θέλετε να βρούμε
που πήγαν; Εγώ δέχομαι την πρόκληση, που πήγαν , ποιος πλήρωσε; Εμείς ξέρω ότι
όταν κάνουμε τώρα έργα και κάνουμε απαλλοτριώσεις, της πληρώνουμε, αλλά στο
δήμο αυτές οι απαλλοτριώσεις που έρχονται από πότε έρχονται; Από πού βρίσκεται ο
δήμος να χρωστάει τόσα; Και γιατί πληρώνουμε απαλλοτριώσεις απ’ τα παλιά; Από
ποια λεφτά πρέπει να πληρώσουμε απαλλοτριώσεις; Απ’ τα έσοδα του δήμου δεν
πληρώνουμε; Πήραμε κανένα δάνειο για να πληρώσουμε τόσες απαλλοτριώσεις, πως
τα βγάζουμε πέρα; Λοιπόν, έχουμε δίκιο στο να λέμε ότι το επιχειρησιακό είναι μια
μεγαλύτερη ανάλυση του προϋπολογισμού κ.τ.λ, έχουμε δίκιο σ’ αυτό και εμείς το
ξέρουμε, αλλά θέλω να σας πω το εξής, δυστυχώς αν εφαρμοστεί αυτό που πρέπει να
εφαρμοστεί, όποια υπηρεσία σήμερα δεν ακολουθεί αυτά που πρέπει, αν αύριο έρθει
έλεγχος, θα πέσουνε τα έργα και θα φταίει αυτός που δεν τα ακολούθησε, δηλαδή

έργο που δεν είναι στο επιχειρησιακό, θα πέσει, γιατί σημαίνει ότι δεν το ήθελε η
πόλη. Δυστυχώς πρέπει να γίνουν αυτές οι ενέργειες, αυτή είναι η ερμηνεία τους,
αυτό λένε αυτό επιδιώκουνε, επομένως πρέπει να βάλουμε αυτά που θα
διεκδικήσουμε. Γι’ αυτό και δεν είναι έτοιμο το κράτος όταν βγάζει τις μελέτες,
ερχόμαστε εδώ και κάνουμε αμέσως τροποποιήσεις για να προλάβουμε να
συμμετάσχουμε, αυτή είναι η αλήθεια, έτσι είναι, δεν διαφωνεί κανένας με αυτά που
είπε ο κος Σκουμπόπουλος, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η υποχρέωση και αν θέλετε,
έργο που δεν θα έχει ακολουθήσει την ακολουθία του ISO που σήμερα κάποιοι
ακόμα περιφρονούνε και αυτό θα πέσει και αν έρθει ξαφνικά αύριο ένας έλεγχος και
ρωτήσει το ISO πως το ακολουθήσατε, θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Επειδή
μίλησε και ένας συνάδελφος για το προσωπικό του δήμου, εγώ ειλικρινά θα το πω,
υπάρχουνε πάντα διαφορετικές νοοτροπίες στον τρόπο αντιμετώπισης κάποιων
πραγμάτων, είναι θετικό και θεμιτό και να υπάρχουν και διαφορετικές νοοτροπίες,
αυτό δεν σημαίνει ότι θα σκοτωνόμαστε και με κάποιον υπάλληλο έτσι, είναι θεμιτό
και να διαφωνούμε στον τρόπο αντιμετώπισης, είναι θεμιτό να αντιμετωπίζουμε
πολλές φορές και τα ίδια. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ να ακούω άλλη πρόταση και να
με προβληματίζει, όμως δεν πιστεύω να διαφωνεί κανένας ότι υπάρχουν άτομα που
αγωνίζονται για το δήμο, αγωνίζονται στη δουλειά τους και υπάρχουν άτομα που δεν
προσφέρουν και τόσο και οποιοσδήποτε προϋπολογισμός αν θέλετε, για να
ευδοκιμήσει ή να εισπραχθούνε κάποια έσοδα ή οτιδήποτε, χρειάζεται όλες εκείνες
τις συνεργασίες, δηλαδή μπορεί μόνο του το οικονομικό τμήμα να κάνει
προϋπολογισμό αν δεν συνεργαστεί η τεχνική υπηρεσία; Εγώ θα πρέπει για
παράδειγμα όλη την τεχνική υπηρεσία, εδώ μια οικογένεια 4 άτομα είναι και δεν
μπορεί εύκολα να ρυθμίσει το παιδί του, θα πάμε να ρυθμίσουμε οπωσδήποτε και
υποχρεωτικά όλους τους εργαζόμενους; Κάποιοι αποδίδουν όσο μπορούν, κάποιοι
μπορούν περισσότερο αποδίδουν λιγότερο, κάποιοι εγκλωβίζονται σε άλλα στεγανά,
κάποιοι έχουνε προβλήματα με τον εαυτό τους και κάποιοι προσφέρουν περισσότερα
απ’ όσο μπορούν, ειλικρινά. Ευχαριστώ.
Σακαλής: Αγαπητοί συνάδελφοι μετά την τοποθέτηση των συναδέλφων και
ακούγοντας τόσο την δήμαρχο όσο και τον αντιδήμαρχο τεχνικών και είμαι
πεπεισμένος, σχεδόν βέβαιος ότι κανένα έργο απ’ αυτά που ακούσαμε δεν θα
πραγματοποιηθεί, εδώ θα είμαστε του χρόνου να δούμε αυτά τα μεγάλα έργα τα
οποία συμπεριλαμβάνεται κάθε χρόνο, εάν τελειώσει και αν πραγματοποιηθεί κανένα.
Με ευχές, ας με συγχωρήσει ο κος Τσιάρας ο οποίος στην πρωτομιλία του μόνο ευχές
έκανε, καλές είναι βέβαια οι ευχές αλλά τα προβλήματα δεν λύνονται με ευχές,
βεβαίως πρέπει να υπάρχει παραγωγή από τους υπαλλήλους, βεβαίως πρέπει να
περιορίσουμε τις δαπάνες, βεβαίως πρέπει να δουλέψουμε όλοι αλλά με ευχές δεν
λύνονται ούτε τα προβλήματα ούτε τα έργα κατασκευάζονται κύριοι συνάδελφοι. Με
το αν ανοίξει το ΕΣΠΑ που ακούσαμε, με το αν ξεπαγώσει ο αναπτυξιακός νόμος, με
το αν εντάξουμε τα έργα, με το αν υπογράψει ο υπουργός ή ο περιφερειάρχης που
περιμένουμε, να περιμένουμε το LEADER και τον ΟΠΑΧ, δεν προχωράνε τα έργα
κύριοι. Για την γέφυρα Κούσιου, τι να πω; Μάλιστα ο κος Δάσκαλος προέβλεψε ότι
θα υπάρχει ανάδοχος σύντομα και θα έχουμε και έκπτωση 20%, προέβλεψε και τη
έκπτωση θα έχουμε, σας τα είπε αναλυτικότατα ο κος Σκουμπόπουλος, τα ψέματα
τελείωσαν κύριοι, για το κυκλοφοριακό που είπε ο κος Παυλίδης, εννοώ την
κυκλοφοριακή μελέτη, είναι σοβαρό το θέμα και δεν λύνεται από την μια μέρα στην
άλλη, συμφωνούμε κε Παυλίδη και επειδή λέτε ότι η μελέτη γίνονται κατά
παραγγελιά, για πέστε μας, έγινε καμιά μελέτη κατά παραγγελία και εσείς δεν κάνατε
κατά παραγγελία; Πότε έγινε τέτοια μελέτη; Εμείς συμφωνούμε, ότι είναι σοβαρό το
θέμα της μελέτης, αλλά εσείς και μάλιστα η κα δήμαρχος, πέρσι το 2008 είπε ότι θα

δημοπρατήσουμε την κυκλοφοριακή μελέτη, δεν το είπαμε εμείς, δεν αμφισβητήσαμε
εμείς, εσείς είπατε ότι το 2008 θα δημοπρατήσετε τη μελέτη, σήμερα ακούμε ότι είναι
πολύ σοβαρό αυτό το θέμα και χρειάζεται και άλλος χρόνος, περιμένουμε. Κανένας
δεν σας ψέγασε για το θέμα της κυκλοφοριακής μελέτης, απλώς περιμένουμε, εσείς
δώσατε ελπίδες και είπατε το 2008 θα τελειώσει η κυκλοφοριακή μελέτη. Λέγατε ότι
δεν ήταν καλές, οι δικές μας είτε προμελέτες, σ’ αυτές βασίζεστε και κάνετε εσείς,
δεν κάνετε μια από την αρχή υπόγειο πάρκινγκ, κάπου εκεί βασίζεστε, απλώς κάνετε
τροποποιήσεις και σωστό είναι, μετά από 3 και 4 χρόνια, να γίνονται κάποιες
τροποποιήσεις και στην γέφυρα Κούσιου την παλιά μελέτη την τροποποιήσατε και τη
μελέτη στο πάρκινγκ την παλιά μελέτη και στα στρατόπεδα την δικιά μας μελέτη, τις
τροποποιείτε, επομένως δεν μπορείτε να λέτε ότι δεν υπάρχει τίποτα, τότε γιατί πάνω
εκεί χτίζεται και βασίζεστε σ’ αυτές τις μελέτες. Βέβαια εμείς συμφωνούμε όπως είπα
με την σοβαρότητα των μελετών, εκείνο όμως που πραγματικά δεν μπορούμε να
πούμε σήμερα, είναι ότι ο φετινός προϋπολογισμός, εννοώ το 2010 είναι
πλασματικός, είναι ανεφαρμόσιμος και εξωπραγματικός, μετά και την δευτερομιλία
του κου Σκουμπόπουλου ο οποίος στοιχειοθέτησε και αιτιολόγησε τους λόγους για
τους οποίους δεν μπορούμε να ψηφίσουμε, για πρώτη φορά, τον προϋπολογισμό και
το τεχνικό πρόγραμμα συμφωνούμε μαζί και μένουμε σ’ αυτό κε πρόεδρε.
Ακριβόπουλος: Ειλικρινά κε πρόεδρε δεν ξέρει κανείς από πού να αρχίσει και
πού να τελειώσει. Ο κ. Δάσκαλος με όλη την ειλικρίνεια παραδέχθηκε και πάλι ότι
καλά που είχαμε εντάξει στο ΘΗΣΕΑ και έχουμε να παρουσιάσουμε και ένα χαρτί με
έργα που θα γίνουν το 2010, γιατί τα μόνα σίγουρα έργα που θα γίνουν το 2010, θα
είναι τα έργα του ΘΗΣΕΑ και τίποτε άλλο απ’ αυτή την έκθεση που παρουσιάσατε
σήμερα εσείς εδώ, γιατί όσα έργα έχετε με έσοδα του δήμου, υπάρχει η εξής
αντίφαση, από την μια έρχεται ο αντιδήμαρχος ανάπτυξης και οικονομικών και λέει
ότι τα έσοδα μας θα υστερήσουν και θα υστερήσουν γιατί δεν αυξήσαμε τα τέλη, δεν
έχουμε αυξήσεις εδώ και φαίνεται η υστέρηση από το προηγούμενο έτος όπου ενώ
έχουν προϋπολογιστεί 10 Ευρώ έσοδα έχουμε είσπραξη εσόδων 5 Ευρώ, άρα γιατί το
2010 θα είναι τα προϋπολογισθέντα και πραγματοποιηθέντα, πως είναι δυνατόν να
υλοποιηθεί ένα τεχνικό πρόγραμμα σχεδόν 2.000.000,00 Ευρώ με έσοδα του δήμου,
όταν είναι απολύτως βέβαιο ότι τα έσοδα του δήμου δεν θα φτάσουνε σ’ αυτό το
ποσό, από κει και πέρα, έρχεται ο κος Παυλίδης και λέει, ακούστε τη λέει
αντιδήμαρχος ο οποίος ασκεί εξουσία, στην παρατήρηση του κου Δελαβερίδη για το
γραφείο περιουσίας, πολύ σωστή, λέει, η παρατήρηση του κου Δελαβερίδη, θα
έπρεπε να το κάνουμε, μα είναι δυνατόν, εσείς κύριοι δεν είστε αντιπολίτευση μήπως
ακόμα πιστεύετε ότι δεν έχετε παρελθόν, πιστεύετε ότι είστε στα έδρανα της
αντιπολίτευσης και λέτε θα τα κάνουμε; Αυτό το πράγμα, ο κος Δελαβερίδης τρία
χρόνια σας το λέει, τρία χρόνια λέτε ναι ναι έχετε δίκιο και βάζετε 10.000,00 Ευρώ
και δείχνετε την φιλοσοφία σας και να πάω και κάπου παραπέρα, βεβαίως ο
προϋπολογισμός θα τροποποιηθεί και κάποια άλλα έργα μπορεί να γίνουν στην
πορεία κ.τ.λ εμείς εδώ κρίνουμε και κατακρίνουμε την πολιτική σας φιλοσοφία η
οποία πολιτική σας φιλοσοφία είναι κάλπικη, διότι έρχεστε 4 χρόνια και βάζετε τα
ίδια έργα και όταν σας ρωτάμε γιατί η κυκλοφοριακή μελέτη άργησε τόσο, αφού
κατά την στιγμή την οποία λέγατε, ότι περιμένουμε να τελειώσει η πλατεία
Ωρολογίου, η πλατεία Ωρολογίου τελείωσε το 2007, έστω το 2008 κα δήμαρχε,
έρχεστε το 2009 για το 2010 και λέτε θα την βάλουμε τώρα, ενώ το είπατε και το
2008, τι σας εμπόδισε, εμείς δεν σας λέμε αν η Μητροπόλεως θα πάει πάνω ή κάτω,
αρχή, τέλος, εμείς ρωτάμε γιατί και πρέπει να εξηγήσετε εδώ στο σώμα, από τότε που
ολοκληρώθηκε η πλατεία Ωρολογίου, που εσείς λέγατε ότι θα ολοκληρωθεί το 2007
και ολοκληρώθηκε το 2008, όλο αυτό το έτος γιατί δεν την προκηρύξατε; Ποιος σας

κλείδωσε αυτή τη δυνατότητα; Δεν μας απαντήσατε σ’ αυτό, εμείς σας ρωτάμε, δεν
μπορείτε να απαντήσετε γι’ αυτό δεν θα μας απαντήσετε, είναι ρητορικό το ερώτημα,
εμείς όταν λέμε για την προμελέτη της πλατείας Αγίων Αναργύρων, εμείς την
παραδώσαμε το 2006 σε εσάς, την κακή, την στραβή, την κουτσή, την όπως θέλετε
πέστε την, τρία χρόνια τώρα όμως δεν δικαιολογήστε ότι δεν έχετε φτάσει να την
ολοκληρώσετε και να πάτε στην δημοπράτηση και εν πάση περιπτώσει όταν πέρσι, το
λέτε αυτό, θα προχωρήσουμε σ’ αυτό, θα προχωρήσουμε σε εκείνο και έρχεστε ένα
χρόνο μετά και δεν έχετε κάνει τίποτα περί αυτού, πως το δικαιολογείτε; Ποιο είναι
το εμπόδιο; Και τι είναι αυτό που δεν θα μας κάνει να πιστέψουμε ότι, αυτό που είπε
ο κος Σακαλής, δεν θα γίνει τίποτα και κανένα έργο; Γιατί να γίνει; Γιατί δεν έγινε
πέρσι; Πέστε μου ένα σοβαρό εμπόδιο στο θέμα της μελέτης του υπόγειου πάρκινγκ,
πέστε μου κάτι για την κυκλοφοριακή μελέτη, τι είναι αυτό; Η απόφαση του
συμβουλίου επικρατείας που βγήκε το 2007; Η πλατεία Ωρολογίου που τελείωσε,
τίποτα απ’ όλα αυτά, είναι ότι σε όλα τα μεγάλα θέματα δεν θέλετε να πάρετε θέση,
γιατί έτσι συνηθίσατε, γιατί έτσι ήσασταν στην αντιπολίτευση. Έρχεται τώρα η κα
δήμαρχος, χωρίς ίχνος ντροπής και λέει, δεν έχουμε θέση για το θέμα του ΧΥΤΥ,
εμείς δεν έχουμε θέση; Και ο κος Τσούντας είπε δεν συμφωνεί με τη θέση 5 και τι
μας νοιάζει εμάς ο κος Τσούντας. Ο κος Τσούντας είναι δήμαρχος του δήμου
Δοβράς, εμείς είμαστε το δημοτικό συμβούλιο Βέροιας, το τι ο κος Τσούντας θέλει ή
δεν θέλει είναι έξω από εδώ, εμείς τι θέλουμε. Αλλού είναι το ζήτημα όμως, το
ζήτημα είναι ότι εμείς θα καθορίσουμε, το δημοτικό συμβούλιο, τη θέση μας πάνω σ’
αυτό το κρίσιμο θέμα με το τι θα πει ο κος Τσούντας και αν συμφωνεί ο κος
Τσούντας ή όχι; Και ποιος βέβαια παραποιεί την πραγματικότητα; Όταν ήρθαν οι
όροι της έγκρισης δημοπράτησης, πρόεδρος δεν ήταν ο κος Δάλλας; Δεν ψήφισε η κα
δήμαρχος τότε μια σύμβαση που είναι σε βάρος των συμφερόντων του δήμου; Και
έρχεται τώρα και ρίχνει λευκό, ποιόν θέλετε να ξεγελάσετε; Δεν υπάρχει σήμερα
πολίτης στην πόλη της Βέροιας που να μην πιστεύει ότι υπεκφεύγετε στο το θέμα και
έχετε κάνει με την συμπεριφορά σας ζημία σ’ αυτό το θέμα. Να πούμε και κάτι
ακόμα, μίλησε ο κος Μιχαηλίδης για την αμμοληψία στην Αγία Βαρβάρα, που το
πετύχαμε, τι πετύχατε; Δεν κατάλαβα, εσείς πετύχατε τίποτα; Στο θέμα αυτό, το ότι
έχουμε απώλεια εσόδων δυο ετών, είναι η δική σας ευθύνη που παλινδρομούσατε σε
λανθασμένες επιλογές, εμείς απεμπλακήκαμε απ’ αυτή την λεόντεια σύμβαση, εμείς
ας δώσαμε την δυνατότητα αλλά εσείς για δυο χρόνια αρμενίζατε σε άλλους γιαλούς
και να πω ότι περίμενα απ’ τον πρόεδρο της Αγίας Βαρβάρας, το φίλο μου τον
Στέργιο τον Διαμάντη, να ευχαριστήσει σήμερα εδώ την κα δήμαρχο, σ’ αυτό τον
προϋπολογισμό γιατί βλέπω ότι υλοποιεί μια προεκλογική της δέσμευση, τα χρήματα
από τα αμμοχάλικα και τα έσοδα διατίθενται στο χωριό της Αγίας Βαρβάρας και
εσείς κε Διαμάντη, είστε ευγενής, απορώ πως δεν το κάνατε, θα το κάνετε και εκτός
διαδικασίας, θα σας δώσει το λόγο ο πρόεδρος να απευθύνεται ένα μεγάλο
ευχαριστώ, γιατί υλοποιείτε άλλη μια προεκλογική δέσμευση σε βάρος των
συνδημοτών σας. Και κλείνω κε πρόεδρε με δυο κουβέντες, ο κος Τσιάρας, πέραν
των ευχών, είπε κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον το έχω πει και πέρσι, το είπα και
πρόπερσι, δεν θα το έλεγα φέτος και θα επικροτήσω αυτό που είπε, έλεγα εγώ ότι
κάνετε προσπάθειες, δουλεύετε ατελείωτες ώρες, μας λέτε, χύνετε ιδρώτα,
αποτέλεσμα μηδέν και τι είπε, αυτά τα οποία λέγαμε τα ξεχνάμε τώρα, τώρα πρέπει
να τα υλοποιήσουμε, πρέπει να βρεθούν οι τρόποι, είναι οι δικοί μας είπε, ήρθε το
ΠΑΣΟΚ στην εξουσία και τώρα πρέπει να υλοποιηθούν. Πολύ σωστά είπε, αλλά εγώ
δεν βλέπω τη φιλοσοφία σας για το πώς θα υλοποιηθούν, συμφωνώ κε Τσιάρα έτσι
όπως τα είπατε, τώρα που είστε στα πράγματα, πρέπει να τα υλοποιήσετε, αλλά εγώ
δεν βλέπω ότι μπορείτε να τα υλοποιήσετε γιατί δεν φαίνεται και απ’ αυτά που

προτείνετε, τώρα πως θα το καταφέρετε εσείς, με τα μαγικά ραβδιά, θα το δούμε στην
πορεία.
Γιαννουλάκης: Δεν είχα σκοπό να δευτερομιλήσω κε πρόεδρε, αλλά επειδή
κακοφάνηκε στην κα δήμαρχο η κριτική που ασκήθηκε πάνω στον προϋπολογισμό,
θα ήθελα να πω ότι δημοκρατία δεν σημαίνει πως η πλειοψηφία έχει πάντα δίκιο,
όπως δεν σημαίνει ότι και η μειοψηφία έχει πάντα άδικο. Σημαίνει ότι σέβεται την
πλειοψηφία και υψώνει τη φωνή της εκεί που νομίζει ότι έχει δίκιο. Όταν η
πλειοψηφία υποστηρίζει ότι έχει δίκιο και η μειοψηφία δεν αντιδρά, τότε αυτό είναι
επικίνδυνο για όλους μας.
Δελαβερίδης: Θα δευτερομιλήσω κε πρόεδρε αν και δεν το είχα σκοπό, επειδή
όμως δέχθηκα μια άδικη και σκληρή επίθεση από τον κο Δάσκαλο, θέλω να πω λίγα
πράγματα για το κτηματολόγιο. Γνωρίζεται κε Δάσκαλε ότι ο κος Μοσχοτάς επί
διοίκησης του κου Σκουμπόπουλου, έχει κάνει αίτηση και ζητούσε τοπογράφους και
ο κος Μοσκωτάς επίσης , επί δικής σας διοίκησης κα δήμαρχε, έχει κάνει αίτηση και
ζητούσε πάλι τοπογράφους, φυσικά τοπογράφους ποτέ δεν πήρε ο κος Μοσχοτάς,
τώρα είναι συνταξιούχος. Εγώ δεν λέω, πάρθηκαν άτομα, γραμματείς και Φαρισαίοι,
ας είναι πολιτικοί μηχανικοί, ο κος Μινασίδης βέβαια το τμήμα πράξεων αυτή τη
στιγμή αδυνατεί δεν μπορούν να προχωρήσουν οι δουλειές, είναι άλλο θέμα αυτό εδώ
στο κτηματολόγιο είμαστε, τι μπορεί να κάνει ο κος Μινασίδης, όταν δεν έχει
τοπογράφο; Τι να κάνουν οι γραμματείς μέσα εκεί, που δεν μπορούν να κάνουν
τίποτα αν δεν έχουν μάχιμο τοπογράφο, εγώ θα κάνω έναν παραλληλισμό, είναι
κάποιος κυνηγός που αγόρασε λαγωνικά σκυλιά, αγόρασε αρβύλες, σάκους, όλα τα
είδη πάνω του, πήγε στο κυνήγι, τα σκυλιά τα αμόλησε, βγάλανε τον λαγό,
αντιλήφθηκε όμως ότι δεν έχει όπλο, οι λαγοί φύγανε, επομένως έτσι πάθαμε και στο
κτηματολόγιο, δεν έχουμε βέβαια λαγωνικά, φτάνουμε μέχρι ένα ορισμένο σημείο,
από κει και πέρα ξέρουμε το πρόβλημα, αλλά δεν έχουμε όπλο, αυτά είναι κε
Δάσκαλε και τα ξέρετε, τα συζητήσαμε και αν θέλετε θα έρθω ξανά απ’ το γραφείο
να τα συζητήσουμε, αλλά με τις συζητήσεις δεν βγαίνει τίποτε μα τίποτε απολύτως,
πρέπει επομένως να πάρουμε και όπλα και τα όπλα μας είναι οι τοπογράφοι, χωρίς
τοπογράφους δεν μπορούν να προχωρήσουν τα θέματα. Κύριε Παυλίδη, σε ότι
αφορά την αντιδημαρχία οικονομικών αν θυμάστε εγώ πρότεινα να οριστεί κάποιος
αντιδήμαρχος οικονομικών ακριβώς για να μπορέσει να κάνει τον έλεγχο και να
στρώσει τα οικονομικά, έτσι για την ιστορία.
Τσιάρας: Κε πρόεδρε, ο λόγος για τον οποίο δευτερομιλώ είναι για να
βάλουμε ορισμένα πράγματα στη βάση στην οποία έθεσα και στην πρωτομιλία μου
και εξηγούμαι. Κατ’ αρχήν δεν έκανα ευχές, εγώ μίλησα για ευθύνες, τι οφείλουμε να
κάνουμε, όταν λέμε ότι οφείλουμε να διαχειριστούμε το δυναμικό μας με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο, αυτά οφείλει να τα κάνει οποιαδήποτε διοίκηση. Αυτά που
δεν κάνατε ενδεχομένως επιτυχημένα μέσα μια τετραετία και γι’ αυτό και δεν
προχώρησαν πολύ τα έργα, αυτή είναι η άποψη ου και δεν μου τη βγάζετε από το
μυαλό αυτήν την θέση έχω και αυτή την άποψη έχω. Το ίδιο ισχύει και για την
κυβέρνηση και βέβαια έτσι ακριβώς είναι, δεν καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι
πάρα πολύ δύσκολα, δεν καταλαβαίνετε ότι οι 10 μονάδες δοθήκανε, η διαφορά, γι’
αυτό τον λόγο, γιατί κάποιοι είπανε ότι φτάνει, αυτός ο ενεστώτας, ο πενταετής
ενεστώτας της προηγούμενης κυβέρνησης, πρέπει να σταματήσει και να κρινόμαστε
όλοι, για ότι συγκεκριμένο λέμε και ότι συγκεκριμένο κάνουμε. Γι’ αυτό λοιπόν
οφείλουνε, πραγματικά από την κορυφή της κυβέρνησης μέχρι τον τελευταίο
υπάλληλο, ο καθένας, να αναλάβει τις ευθύνες του και να κάνει την δουλειά του όπως
πραγματικά πρέπει να την κάνει, εμείς είμαστε κάπου στην μέση της πυραμίδας,
οφείλουμε να ζητούμε ευθύνες από τους από πάνω μας και από τους από κάτω μας,

οφείλουμε λοιπόν στα κέντρα αποφάσεων να πιέσουμε με όποιον τρόπο μπορούμε,
προκειμένου να προχωρήσουν όσα έργα περισσότερα γίνεται και οφείλουμε για αυτά
όλα όσα πιέζουμε τους από πάνω, οφείλουμε να πιέσουμε τους από κάτω να τα
υλοποιήσουν, αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό λέω και εγώ, αυτό είπατε, αλλά εγώ
το λέω πραγματικά, ότι η ευθύνη τώρα είναι τεράστια γιατί η κατάσταση γιατί η
κατάσταση είναι πάρα μα πάρα πολύ ιδιαίτερη. Τα πράγματα δεν ήταν ποτέ έτσι στην
Ελλάδα, καλώς ή κακώς, τα ακούτε στις τηλεοράσεις, είναι ο δυσκολότερος
προϋπολογισμός που έχει να εκτελέσει η κυβέρνηση στην μεταπολίτευση και το ίδιο
ισχύει κατ’ αναλογία για όλους μας. Έχουμε όλοι μια παραπάνω ευθύνη, απέναντι
στους πολίτες της πόλης εμείς και άλλοι της Ελλάδος, ο καθένας οφείλει να κάνει
αυτά που πρέπει γιατί αλλιώς δεν πάει άλλο και δεν μιλάω για ευχές, είναι
πραγματικά ώρες ευθύνης για όλους.
Δάσκαλος: Κε πρόεδρε, θα σταθώ και θα ξεκινήσω με αυτό που είπε η
δήμαρχος, αισθάνομαι πολύ δυνατή είπε, που είμαι δήμαρχος, σ’ αυτή την περίοδο,
θέλω να πω ότι και εμείς που είμαστε δίπλα της, συνεργάτες της, το ίδιο δυνατοί
αισθανόμαστε, παρ’ όλες τις δύσκολες συγκυρίες, παρ’ όλα τα δύσκολα γεγονότα που
συμβαίνουν στη χώρα, που μπορούμε να έρθουμε εδώ μπροστά και να καταθέσουμε
αυτόν τον προϋπολογισμό και ένα ένα να πάρουμε τα ερωτήματα, έφυγε ο κος
Δελαβερίδης αλλά θα του απαντήσω. Είπα προηγουμένως ότι για να λύσουμε τα
προβλήματα του κτηματολογίου, το λιγότερο που χρειάζεται είναι 1.000.000,00 Ευρώ
και ας πούμε πήραμε τρεις τοπογράφους, πόσα τοπογραφικά θα μας έκαναν οι τρεις
τοπογράφοι μηχανικοί; Γιατί τρεις τοπογράφοι μηχανικοί θέλουν και τρεις εργάτες,
πόσα τοπογραφικά θα εκπονούσαμε στους 12 μήνες; Καθαρή εργασία, με τις άδειες
και με τις άδειες υπολογιστή και με τα υπόλοιπα και με τις γονικές άδειες είναι 10
μήνες, από 2 τοπογραφικά το μήνα, δύσκολα, από ένα τοπογραφικό, θα
αντιμετωπίζαμε τρεις τοπογράφους, στην καλύτερη περίπτωση 30 υποθέσεις. Έτσι
λοιπόν στο κτηματολόγιο, δώσαμε προτεραιότητες, έγινε καταγραφή κάποιων
πραγμάτων και δρομολογήσαμε και πιστεύω ότι πάμε και βάζουμε σε τάξη κάποια
πράγματα, γιατί υπήρχε μια αταξία εκεί. Ακούστηκαν πολλά και διάφορα, έτσι λοιπόν
το πολιτιστικό κέντρο Καλλιθέας με 124.000,00 Ευρώ δεν μπορούσαμε να κάνουμε
ούτε τη θεμελίωση, στο συγκεκριμένο οικόπεδο και δεν μπορούσαμε να κάνουμε
ούτε και το κτιριολογικό πρόγραμμα, έτσι λοιπόν την Δευτέρα στην δημαρχιακή,
σήμερα υπογράφηκε εισηγητικό, θα έρθει για την αγορά του πολιτιστικού κέντρου
Καλλιθέας, είναι ένα οίκημα 406τ.μ και όχι διαμερισματάκι όπως είπατε κε
Σκουμπόπουλε, 406τ.μ θα τα πούμε και στην Καλλιθέα. Διάνοιξη Στρατού,
δημοπρατείτε 22 του μηνός, περάσανε, δημοπρατείτε διάνοιξη Στρατού –
Πλουτάρχου, δημοπρατείτε 22 του μηνός, εκπονήθηκε μελέτη καλά τα βάλατε εσείς,
πολύ ωραία τα βάλατε, αλλά ήθελε πράξεις αναλογισμού, ήθελε αποζημιώσεις, ήθελε
χίλια δυο, ωραία, θεωρητικά τα βάζουμε όλα, όπως είναι και η Ερμού, την γράψατε
στον ΘΗΣΕΑ, έπρεπε να την αφήσουμε εκεί, μπορούσε να υλοποιηθεί η Ερμού; Δεν
μπορούσε να υλοποιηθεί, έτσι λοιπόν πήραμε τα χρήματα και τα δώσαμε σε ποιο
σπουδαίο έργο για την πόλη, τα βάλαμε, εφόσον δεν προχώρησε η είσοδος της πόλης
γιατί δώσαμε προτεραιότητα στο μεγάλο κομμάτι, αυτό το κομμάτι που είπατε δεν
ήταν 150.000,00 Ευρώ, δεν ήταν 150.000,00 Ευρώ ήταν 1.000.000,00 Ευρώ. Βάλαμε
200.000,00 Ευρώ και η δημοπράτηση αυτού του κομματιού είναι, σήμερα πέρασαν οι
όροι δημοπράτησης, είναι στις 5 Ιανουαρίου. Αθλητικές εγκαταστάσεις κάτω απ’ την
Εληά, σας απαντήσαμε, τα ίδια και τα ίδια λέμε στα δημοτικά συμβούλια, ήδη
προτάθηκε ο συγκεκριμένος χώρος ο οποίος είναι 18 στρέμματα αλλά καθαρά είναι
τα 7,5 στρ. και όταν ήρθε ο Λυκουρέζος πρότεινε την δημιουργία ενός κλειστού
γυμναστηρίου εκεί κάτω, τα δώσαμε και στην Χριστοφιλοπούλου προχθές, στο

υπόμνημα που πήρε η Χριστοφιλοπούλου ήταν και αυτά, να δούμε τι γίνεται που
βρίσκονται, ήδη προτάθηκε να γίνει ένα κλειστό γυμναστήριο, γιατί με τα 125.000,00
Ευρώ που είχε εκεί πέρα ούτε την περίφραξη δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δεν
είπαμε για την Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φιλιππουπόλεως, στην γειτονιά σου
Γιάννη, ξέρετε πόσο κόστισε το έργο για να δημοπρατηθεί; 380.000,00 Ευρώ, δεν
κάναμε τίποτα, γιατί εσείς μηδενίζετε τα πάντα, είναι εύκολο να μηδενίζεις τα πάντα.
Κατασκευή βάσης πύργου πλατείας, κατασκευάστηκε το έργο, ο εργολάβος, ο
Σπυριδόπουλος, είχε στείλει το πτυχίο του για αναβάθμιση, μπήκε στην διαδικασία
και έκανε ένα εξάμηνο να πάρει πτυχίο στο όνομά του, ήρθε και έκανε σύμβαση,
τώρα κάναμε σύμβαση για να πληρωθεί, γι’ αυτό είναι τα 39.000,00 Ευρώ.
Πολεοδομικές μελέτες, ωραία τις ξεκινήσατε εσείς, συμφωνώ, βρισκόμαστε στο
συμβούλιο επικρατείας και στις δυο, η μόνη που περπάτησε είναι στα Ασώματα και
από κάτω απ’ την Εληά και μέχρι την Ρέμβη, είμαστε στο συμβούλιο επικρατείας, τι
να κάνουμε δηλαδή; Είχαμε και θέμα εδώ πέρα, δεν θυμάστε, που είπαμε να
αποφασίσει το συμβούλιο επικρατείας, δεν θυμάμαι απ’ έξω τις ημερομηνίες. Για την
γέφυρα Κούσιου, θα δημοπρατηθεί σύντομα η γέφυρα σας είπα και με τον
προϋπολογισμό, με κάγκελα και ηλεκτροφωτισμό γιατί βάλαμε στην μελέτη και
φωτισμό, βάλαμε και κάγκελα και τα ενισχύσαμε, σήμερα είχαμε παρατηρήσεις από
τον τεχνικό σύμβουλο της διαχειριστικής επιτροπής, να βάλουμε καλύτερα κάγκελα
και ήδη τροποποιούμε αυτό το σκέλος, να βάλουμε καλύτερα κάγκελα. Η
κυκλοφοριακή μελέτη φίλε Μιχάλη, στο είπα, μαζί την ψηφίσαμε την κυκλοφοριακή
μέσα στην δημαρχιακή, περιμένουμε την έγκριση απ’ τον περιφερειάρχη, σήμερα
μίλησα κάτω και είπα αν μπορώ να την δημοπρατήσω χωρίς την υπογραφή του
περιφερειάρχη, μια υπογραφή. Πέρσι τελείωσε η πλατεία Ωρολογίου, είδαμε πως θα
λειτουργήσει και ετοιμάσαμε τα τεύχη, δεν υπήρχαν τεύχη έτοιμα, γιατί υπήρχαν
τεύχη δημοπράτησης έτοιμα; Πόσο καιρό κάνατε εσείς για να για να ετοιμάσετε
τεύχη δημοπράτησης για πολεοδομικές μελέτες; Εν πάση περιπτώσει, καλώς ή κακώς
θα βγει στον αέρα και η κυκλοφοριακή. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Τριτομιλίες υπάρχουν;
Σκουμπόπουλος: Κε πρόεδρε εμείς θα ψηφίσουμε τις ανελαστικές, τις
υποχρεωτικές δαπάνες μόνο και δεν ψηφίζουμε τίποτε άλλο, όσο για τον κ. Δάσκαλο,
θέλει να δημοπρατήσει την γέφυρα Κούσιου; Μακάρι να την δημοπρατήσει, αλλά να
βάλει άλλες 500.000,00 Ευρώ, γιατί αλλιώτικα δεν μπορεί να τη δημοπρατήσει, και
το ξέρει ότι δεν μπορεί να την δημοπρατήσει, όσο για τον τεχνικό σύμβουλο της
διαχειριστικής αρχής, απορώ, προφανώς μπερδεύτηκε ο κ. Δάσκαλος. Φίλε Τάκη τι
δουλειά έχει η διαχειριστική αρχή σ’ ένα έργο δικό μας; Ερωτήσεις μπορείς να πας να
κάνεις και στον Χότζα, αλλά δεν χρειάζεται να ρωτήσεις τον τεχνικό σύμβουλο της
διαχειριστικής. Το έργο χρειάζεται σύμφωνα με αυτά που μας παρουσιάσατε,
2.838.000,00 Ευρώ. Πώς θα το δημοπρατήσετε; Θα σας ακυρώσει την απόφαση η
περιφέρεια. Όταν λες εσύ τέτοια πράγματα, μηχανικός και αντιδήμαρχος τεχνικών, τι
να πω; Ψάχνει να βρει μετά η Δήμαρχος ποιοι την υπονομεύουν. Εσύ την
υπονομεύεις. Βέβαια εσύ. Έχει 2.500.000,00 Ευρώ, λέει ότι κάνει 3.200.000,00 Ευρώ
και θα δημοπρατήσει το έργο. Ποιόν κοροϊδεύεις;
Παυλίδης Να προτείνω μόνο κάτι να συμπληρωθεί στο επιχειρησιακό, ο
ηλεκτροφωτισμός του γηπέδου στο Λαζοχώρι και στους Γεωργιανούς, από 20.000,00
Ευρώ.
Ακριβόπουλος: Οφείλουμε δυο, τρεις απαντήσεις, σχετικά με το τρικ του κ.
Παυλίδη, σ’ αυτά που είπε ο κ. Γιαννουλάκης. Ο κ. Γιαννουλάκης δεν μίλησε για 4
χρόνια έσοδα 6.200.000,00 Ευρώ, μίλησε για τα τρία χρόνια έσοδα 6.200.000,00
Ευρώ. Πήγατε να πείτε ότι μίλησε για 4 χρόνια άρα εσείς έχετε 1.700.000,00 Ευρώ

ενώ στην άλλη περίπτωση ήτανε λιγότερα τα έσοδα. Είναι μια ακόμα αλχημεία, στην
οποία έχετε μεγάλη ικανότητα και τα πρακτικά είναι εκεί. Όσον αφορά τον κο
Δάσκαλο, φίλε κε Δάσκαλε δεν έπρεπε να αναφερθείτε καθόλου στην Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου και Φιλιππουπόλεως, σας εκθέτει διότι στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
ξεκινήσατε Οκτώβριο του 2008, θα το ολοκληρώνατε μέσα στο 2009, τελείωσε όλο
το 2009 και ολοκληρώσατε μόνο την Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, το άλλο το έργο
είναι για το 2010, εσείς το βάλατε στον προϋπολογισμό του 2008 για το 2009 ότι θα
ολοκληρωθεί όλο. Τώρα το πάτε στο 2010 και να δούμε αν θα το τελειώσετε το 2010,
όσον αφορά για τον βράχο της Κομνηνών, εμείς την ανοίξαμε, επί δικής μας θητείας,
παραλάβατε το δήμο και τρία χρόνια δεν κάνει να βγει μια απόφαση σ’ αυτές τις
περιπτώσεις, βγαίνει σ’ ένα χρόνο το πολύ, αλλά άμα καταθέσατε την αίτηση το
2008, θα έβγαινε το 2009, αν την καταθέτατε το 2007 θα είχατε τελειώσει, αλλά εσείς
όλο έχετε αναβολές, έχετε προσχώματα. Εσείς έχετε καλές σχέσεις, καλές
συνεργασίες αλλά αποτελέσματα δεν έχετε καλά, τα έχετε όλα έτοιμα, τα έχετε όλα
στον αέρα, φως δεν βλέπουμε και να πω και μια κουβέντα για τα δημοτικά
διαμερίσματα, ειπώθηκε σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο ότι κακώς
δεσμεύτηκαν τα χρήματα στο ΘΗΣΕΑ από εμάς για τα δημοτικά διαμερίσματα, πλην
όμως, καλά που δεσμεύτηκαν και γίνανε αυτά τα έργα, διότι εσείς δεν έχετε να
παρουσιάσετε σε κανένα δημοτικό διαμέρισμα, τίποτα άλλο εκτός από αυτά τα έργα
που είχαμε δεσμεύσει εμείς το 2004, τότε με το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑ και ευτυχώς
γιατί στα δημοτικά διαμερίσματα δεν έχετε βάλει ούτε μια πετρούλα. Να
συμπληρώσω και να κλείσω κε Δάσκαλε, χαίρομαι που είστε δίπλα στην κα δήμαρχο
σ’ αυτή τη δύσκολη δημοτική πορεία και γενικότερη παγκοσμιοποιημένη κρίση και
εισαγόμενη στην Ελλάδα, απλά σήμερα η δημοτική σας ομάδα είναι λίγο αραιά
τοποθετημένη, αυτό έχω να πω ως σημείωση από την εικόνα την οποία βλέπω, ίσως
να έχει σχέση και με το επόμενο έτος.
Μιχαηλίδης: Η δημοτική ομάδα κε πρόεδρε, να πούμε ότι είναι συμπαγής,
είναι ενωμένη, είναι μονιασμένη, λειτουργεί, όπως πρέπει να λειτουργεί, με
συνεργασία και καλούμε και την αντιπολίτευση να συνεργαστεί μαζί μας για να έχει
καλά αποτελέσματα ο δήμος, πάντως, σε κάθε περίπτωση, απαντώντας στον κο
Ακριβόπουλο, δεν ξέρω τι συνειρμούς κάνει το μυαλό του για την επόμενη χρονιά,
την επόμενη χρονιά θα δει ότι αυτή η ομάδα έχει μάθει να παλεύει και να κερδίζει
εκλογές.
Γιαννουλάκης: Επειδή δεν ήμουνα στην αίθουσα και άκουσα ότι
αμφισβητήθηκε ένα νούμερο που είπα, όσον αφορά τα χρήματα που εισπράττει ο
ταμίας. Θα ήθελα να πω αναλυτικά τα νούμερα σημειώστε τα και κάντε τις
προσθέσεις.
Πρόεδρος: Δεν αμφισβητήθηκε τίποτα, αλλά διευκρινίστε αν εννοούσατε
είναι τρία ή τέσσερα χρόνια;
Γιαννουλάκης: Για τρία χρόνια. Τα τρία χρόνια τα δικά μας με τα τρία πρώτα
χρόνια τα δικά σας, είναι 1.011.000,00 Ευρώ διαφορά.
Δάσκαλος: Σχετικά με τη γέφυρα Κούσιου, καλώς ή κακώς θα δημοπρατηθεί,
ήδη τελειώνει ο προϋπολογισμός και μόλις τελειώσει ο προϋπολογισμός, θα βγει στον
αέρα η γέφυρα, απλά είναι τα πράγματα, είχαμε πει, όταν μιλούσαμε για την γέφυρα,
και γιατί θα γίνουν τα άκρως απαραίτητα, γιατί έχουν 28% κόστος στα γενικά έξοδα
και εργολαβικό όφελος, γι’ αυτό.
Διαμάντης: Κε πρόεδρε, κα δήμαρχε, να απαντήσω στο φίλο μου τον
Ακριβόπουλο, ότι δεν διάβασε καλά. Ήδη τα πρώτα 50.000,00 Ευρώ είναι για την
πλατεία του χωριού, από έσοδα του δήμου, όταν θα φύγουμε απ’ αυτή την αίθουσα κε

Ακριβόπουλε, τότε θα κριθούμε για το τι κάνατε εσείς και το τι κάναμε εμείς. Τώρα τι
να πω, χασκογελάει ο καραγκιόζης δίπλα. Γελάει σαν καραγκιοζάκος ………..
Ακριβόπουλος: Τι είναι αυτά κε πρόεδρε; Να ανακαλέσει αμέσως ο κ.
Διαμάντης.
Πρόεδρος: Δεν συμφωνώ με αυτό που λέει ο κ. Διαμάντης και εύχομαι να
κρατάνε όλοι οι σύμβουλοι εδώ, έναν ευγενικό τρόπο να μιλούν και ένα ευγενικό
επίπεδο. Σ΄ αυτή την αίθουσα όμως άκουσα πάρα πολλά πράγματα και από τον κ.
Σκουμπόπουλο και από εσάς, απέναντι στο πρόσωπο της δημάρχου, δεν λέω ότι
συμφωνώ τέτοιες και χειρότερες, κε Διαμάντη σας παρακαλώ να ανακαλέσετε αυτό
που είπατε. Ανακαλέστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
Διαμάντης: Ο συγκεκριμένος κύριος, αποκάλεσε δημοτικό σύμβουλο της
δικής μας παράταξης «καραγκιόζη». Όπως τότε αυτός δεν ανακάλεσε, έτσι δεν
ανακαλώ και εγώ.
Σκουμπόπουλος: Εάν ο κ. Διαμάντης εννοεί εμένα ότι αποκάλεσα δημοτικό
σύμβουλο καραγκιόζη, ναι τον αποκάλεσα εκτός διαδικασίας, είχε διακοπεί η
συνεδρίαση και το έκανα εκτός διαδικασίας. Εγώ πού τον έθιξα τον κο Διαμάντη
απόψε; Μήπως μας απαγορεύει και να γελάμε; Γιατί γελάτε κε Διαμάντη; Εσείς έχετε
επίπεδο, πάτε και στα παζάρια.
Διαμάντης: Τιμή μου είναι που πάω στα παζάρια και δεν με πήρανε ειδικό
συνεργάτη όταν έφυγα από δω πέρα.
Σκουμπόπουλος: Γιατί είσαι παπατζής, γι’ αυτό πας στα παζάρια. Παπατζής
είστε και μεγάλος. Κακώς του δώσατε τον λόγο κε πρόεδρε.
Πρόεδρος : Και βέβαια μπορούσα και καλά έκανα και του έδωσα τον λόγο.
Είναι πρόεδρος Τοπικού Διαμερίσματος και μπορεί να πάρει τον λόγο για το Τεχνικό
Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό σε ό,τι αφορά το τοπικό του διαμέρισμα. Από
εκεί και πέρα, εγώ δεν συμφωνώ ούτε με αυτές τις κουβέντες ούτε με αυτές τις
χειρότερες εκφράσεις που λέχθηκαν από πλευράς σας στο πρόσωπο της Δημάρχου.
Σκουμπόπουλος: Συμφωνούμε μόνο για τις υποχρεωτικές-ανελαστικές
δαπάνες.
Πρόεδρος: Ποιοι εγκρίνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2010;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 13 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Α. Τσιάρας, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α.
Παπαστεργίου, Σ. Διαμαντής, Η. Σοφιανίδης.
Οι κ.κ. Σ. Διαμαντής, Η. Σοφιανίδης, ψήφισαν υπέρ του τεχνικού
προγράμματος, ως πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων ο καθένας για τα εκτελεστέα έργα
που αφορούν τα Τοπικά Διαμερίσματα Αγ. Βαρβάρας & Γεωργιανών, αντίστοιχα.
Λευκή ψήφο έδωσαν 9 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ.
Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς, Ι. Καλαϊτζίδης, Ι. Καπετανίδης,
Β. Ρήσσου.
Οι κ.κ. Ι. Καπετανίδης, Β. Ρήσσου ψήφισαν κατά του τεχνικού προγράμματος,
ως πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων ο καθένας για τα εκτελεστέα έργα που αφορούν τα
Τοπικά Διαμερίσματα Άμμου & Ράχης, αντίστοιχα.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 9-12-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την εισηγητική έκθεση της Δημάρχου επί του προϋπολογισμού έτους 2010 του
Δήμου.
3.- Την υπ' αριθ. 744/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, με την οποία
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων του Δήμου έτους 2010.

4.- Τις απόψεις της Δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων, όπως αυτές
αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Ψηφίζει τον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Βέροιας έτους 2010,
ο οποίος παρουσιάζει σύνολο εσόδων € 43.707.688,54, από τα οποία € 1.700.000,00
είναι χρηματικό υπόλοιπο έτους 2009, με σύνολο εξόδων € 44.787.276,09 και
αποθεματικό € 620.412,45, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες του πίνακα
προϋπολογισμού που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 766 / 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.
Α.
Α.
Ν.
Ν.
Κ.
Μ.

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

Σ.
Ι.
Η.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Καπετανίδης
Σοφιανίδης

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 28/12/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης

