ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 5/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 110/2009
Περίληψη
Μη γενίκευση συζήτησης επί επερωτήσεως του
δημοτικού συμβούλου Χ. Σκουμπόπουλου.
Σήμερα 16 Φεβρουαρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 12-2-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Aπόντες
Σ. Μηλιόπουλος
Μ. Τρανίδης
Γ. Κάκαρης

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης και
αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 108/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 111/2009 απόφασης
αποχώρησε η κα Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 112/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 114/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 115/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησε ο κ. Π.
Τσαπαρόπουλος.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 118/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Τσιάρας.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 120/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Α. Τσιάρας.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 134/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 11-2-2009 επερώτηση του δημοτικού
συμβούλου Χρήστου Σκουμπόπουλου, που έχει ως εξής:
Κυρία Δήμαρχε,
Με τις υπ’ αριθ. 4/36/3-1-2007 και 10/222/9-1-2008 αποφάσεις σας ορίσατε
αντιδήμαρχο τεχνικών Βέροιας τον δημοτικό σύμβουλο Δημήτριο Δάσκαλο.
Ο Δημήτριος Δάσκαλος είναι υπάλληλος της ΔΕΥΑΒ και δεν εδικαιούτο την
ειδική άδεια που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 139 του ΔΚΚ.
Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο η ειδική άδεια χορηγείται «… στους
αντιδημάρχους... που είναι δημόσιοι υπάλληλοι… είναι υπάλληλοι φορέων του
Δημοσίου Τομέα όπως αυτός έχει οριοθετηθεί κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων».
Η ΔΕΥΑΒ ιδρύθηκε και λειτουργεί βάσει του Ν.1069/1980, όπως ισχύει, και
ΟΥΔΕΠΟΤΕ συμπεριλήφθηκε στην έννοια του δημοσίου τομέα.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με το υπ’ αριθ. 1630 + 1624/26-32007 έγγραφό της, σας εγνώρισε ότι ο ανωτέρω υπάλληλος δεν εδικαιούτο την ειδική
άδεια.
Παρ΄όλα αυτά ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Δημήτριος Δάσκαλος από τον
ορισμό του και μετά απουσιάζει διαρκώς από την υπηρεσία του και αμείβεται
κανονικά απ’ αυτήν.
Προς ………..όλων των ανωτέρω ψηφίσθηκε πρόσφατα νέα διάταξη στο Ν.
3731/2008 (παρ. 7 άρθρο 20) που ορίζει ότι την ειδική άδεια την δικαιούνται πλεόν
και οι υπάλληλοι των ΔΕΥΑ.
Κυρία Δήμαρχε,
Επειδή σε ερωτήσεις μας στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν πήραμε καμμία
απάντηση.
Επειδή ο Δημήτριος Δάσκαλος δεν εδικαιούτο της ειδικής αδείας τα έτη
2007 και 2008 και παρανόμως ελάμβανε τις αποδοχές από την ΔΕΥΑΒ χωρίς να
παρέχει εργασία.
Επειδή με την πράξη σας αυτή ζημιώσατε την ΔΕΥΑΒ αλλά ενδεχομένως
και τον Δήμο για πράξεις που υπέγραψε ο κ. Δάσκαλος και κινδυνεύουν να
προσβληθούν από πολίτες.
Επειδή με την πράξη σας αυτή ζημιώσατε την ΔΕΥΑΒ αλλά ενδεχομένως
και τον Δήμο για πράξεις που υπέγραψε ο κ. Δάσκαλος και κινδυνεύουν να
προσβληθούν από πολίτες.
Επειδή με την πράξη σας αυτή με την γνώση σας παρανομήσατε αφού σας
είχε ενημερώσει και η περιφέρεια.
Επειδή πολλές φορές έχετε πει ότι γράφετε στα παλαιότερα των υποδημάτων
σας τον ΔΚΚ ότι σας ενδιαφέρει η ουσία και όχι ο τύπος.
Επειδή η γυναίκα του καίσαρα όχι μόνο πρέπει να είναι τίμια αλλά και να
φαίνεται
Σας επερωτώ
Για την παραπάνω πράξη σας και ζητώ ο Δημήτριος Δάσκαλος να επιστρέψει στην
ΔΕΥΑΒ τις αποδοχές των ετών 2007 και 2008 και να μην συνυπολογίζονται στο
εξής στην υπηρεσία του τα δύο έτη που δεν πρόσφερε εργασία στην ΔΕΥΑΒ.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Σκουμπόπουλος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν αναπτύξω την
επερώτησή μου, την οποία ομολογώ ότι έγραψα με λύπη, και ενδεχομένως να νιώθει
πικραμένος ο συνάδελφος κ. Δάσκαλος, πρέπει εκ προοιμίου να πω ότι δεν αφορά
αυτόν τον ίδιο η επερώτηση αλλά αφορά την κα Δήμαρχο και το διοικητικό
συμβούλιο της ΔΕΥΑΒ και θα εξηγήσω παρακάτω γιατί. Ένα δεύτερο που θέλω να
πω, απαντώντας στην κα Δήμαρχο, είναι ότι στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων

μου, δεν στοχοποιώ συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους ή πρόσωπα συνεργατών
της κας Δημάρχου αλλά στοχοποιώ την ίδια για να αναδείξω σ’ αυτή την αίθουσα,
αλλά και στην πόλη γενικά, το ανεύθυνο, το επικίνδυνο, το ανεπαρκές με το οποίο
διοικεί τον Δήμο εδώ και δύο σχεδόν και παραπάνω χρόνια, και χρησιμοποιώ αυτές
τις ήπιες εκφράσεις για να μην χρησιμοποιήσω άλλες πιο βαριές, ας πούμε για τις
παράνομες ενέργειες που κάνει η κα δήμαρχος και αναγκάζει, και πολλές φορές
πείθει και συνεργάτες της που ενδεχομένως να μην γνωρίζουν από μέσα τα θέματα
του Δήμου, να πάρουν λάθος αποφάσεις. Απαντώντας επίσης εκ προιμίου και στον κ.
Τσιρά θέλω να πω ότι ζήτησα με αίτησή μου, ως δημοτικός σύμβουλος, τις αποδοχές
του κ. Δάσκαλου για τις συναρτήσω και να αιτιολογήσω απόψε την επερώτησή μου.
Δυστυχώς, το θέμα κρίθηκε πάρα πολύ σοβαρό, το συζήτησαν στο διοικητικό
συμβούλιο της ΔΕΥΑΒ και έκριναν ότι, επειδή στην αίτησή μου δεν έγραψα
αιτιολογία, δηλαδή για πού το θέλω, αρνήθηκαν να μου δώσουν τις αποδοχές του κ.
Δάσκαλου, λέγοντας ότι πρόκειται για προσωπικά δεδομένα. Και, άκουσον-άκουσον,
άκουσα απόψε από τον συνάδελφο κ. Τσιάρα, να λέει ότι αν θέλω να πάρω τις
αποδοχές του κ. Δάσκαλου, να απευθυνθώ στην Αρχή Προσωπικών Δεδομένων.
Όταν λες μισή την αλήθεια, και το είπα αυτό πολλές φορές σ’ αυτή την αίθουσα, δεν
είναι αλήθεια. Είναι ψέμα. Και είναι χειρότερο απ’ το ψέμα. Παλιότερα, επί
δημαρχίας Χασιώτη, είχα ζητήσει πάλι ως επικεφαλής της αντιπολίτευσης, να πάρω
τις αποδοχές του συνόλου των υπαλλήλων της ΔΕΥΑΒ προκειμένου να αποδείξω τα
υπέρογκα τέλη που πλήρωναν οι συμπολίτες μας και να τα συναρτήσω με τα έσοδα
και τα έξοδα. Αρνήθηκε και τότε το διοικητικό συμβούλιο να μου δώσει τις
αποδοχές, παρά τις επίμονες ερωτήσεις και πιέσεις του κ. Χασιώτη τότε,
αναγκάστηκαν και μου έδωσαν τις αποδοχές κι εγώ, όπως είχα υποχρέωση, έδωσα
συνέντευξη τύπου και παρουσίασα στα μέσα ενημέρωσης τους πίνακες μισθοδοσίας
των υπαλλήλων της ΔΕΥΑΒ και ύστερα από ενέργειες και του τότε Δημάρχου αλλά
και της τωρινής Δημάρχου, έβαλε τους κολλητούς, και τότε και τώρα η κα Δήμαρχος
και μου έκαναν μήνυση. Μόνο που αθωώθηκα πανηγυρικά. Και αυτό το έκρυψε η κα
Δήμαρχος. Δεν το είπε. Όπως, θέλω να της θυμίσω, ότι αθωώθηκα και εγώ και η
τριμελής επιτροπή και οι συμπολίτες που είχαν προσληφθεί με τη μερική
απασχόληση, ύστερα από μήνυση φίλων της κας Δημάρχου, η οποία ήταν μάρτυρας
κατηγορίας και αυτή και ο κ. Μιχαηλίδης εναντίον μας. Σας πληροφορώ λοιπόν, για
να ησυχάσετε κοι συνάδελφοι, ότι τελείωσα εγώ με τις δίκες που είχε προκαλέσει,
που μεθόδευσε να μου γίνουν, η κα Δήμαρχος, ως αντιπολίτευση και ως Δήμαρχος.
Τώρα να ανοίξει τα μάτια της αυτή. Εγώ δεν προτίθεμαι να ποινικοποιήσω την
δημοτική ζωή της πόλης μας. Ό,τι έχω να κάνω, θα το κάνω υπεύθυνα με αιτήσεις, με
διάλογο και με θέσεις μέσα στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου. Δεν θα την
ακολουθήσω καθόλου στον δρόμο που ακολούθησε η ίδια, να σέρνει δηλαδή τον
Δήμαρχο της Βέροιας, όποιος κι αν ήταν αυτός, στα δικαστήρια η κα Δήμαρχος, η
οποία στρογγυλοκάθεται σ’ αυτή την καρέκλα που καθόμουν εγώ τότε. Δεν θα της
κάνω μήνυση παρά τις καραμπινάτες παρανομίες που έχω στα χέρια μου. Ούτε εγώ
ούτε και κανένας φίλος μου. Και θα πάω και μάρτυρας υπεράσπισης για την κα
Δήμαρχο, αυτήν που στρογγυλοκάθεται εκεί. Δεν στοχοποιώ ως πρόσωπο τον κ.
Παυλίδη αλλά ως αντιδήμαρχο. Ο κ. Παυλίδης είναι αντιδήμαρχος οικονομικών και
υπέγραψε ως πρόεδρος του ΚΤΕΛ και ως αντιδήμαρχος μία σύμβαση. Οι παράγραφοι
3 & 4 του άρθρου του Κώδικα λένε ότι όποιος υπογράφει σύμβαση πάνω από 5.000
ευρώ εκπίπτει του αξιώματος. Όποιος είναι μέλος διοίκησης ανώνυμης εταιρείας με
ποσοστό πάνω από 5% εκπίπτει του αξιώματος. Άφησε να εννοηθεί ο κ. Παυλίδης ότι
έχει κάτω από 5%. Δεν μας λέει το ποσοστό του όμως. Ούτε αυτός ούτε η κα
Δήμαρχος για να μας αποδείξει το δίκαιο του ισχυρισμού της. Όποιο κι αν είναι το
ποσοστό του κ. Παυλίδη, σας το λέω από τώρα, υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ
λαμβάνοντας υπόψη σε συνδυασμό τις δύο παραγράφους που προανέφερα. Άρα ο κ.
Παυλίδης εκπίπτει από μόνος του και δεν τον στοχοποιώ εγώ. Κι ας ψάχνει η κα

Δήμαρχος με τους νομικούς συμβούλους. Εγώ δεν έβαλα θέμα έκπτωσης του κ.
Παυλίδη. Έβαλα θέμα έρευνας για να ρωτήσει τους νομικούς συμβούλους αν υπάρχει
πρόβλημα για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα του Δήμου. Επί της επερωτήσεως
για τον κ. Δάσκαλο, τον φίλο μου. Ο Δημήτρης Δάσκαλος είναι αντιδήμαρχος και
είναι και υπάλληλος της ΔΕΥΑΒ. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 139 παρ. 1 του
προισχύσαντος Κώδικα ο κ. Δάσκαλος δεν εδικαιούτο της ειδικής άδειας που
προβλέπει ο Κώδικας για υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα προκειμένου να
ασκήσουν καθήκοντα αντιδημάρχου. Στις 8 Φεβρουαρίου 2007, μετά τον ορισμό του
κ. Δάσκαλου, ως αντιδημάρχου, ο συνάδελφος κ. Σακαλής έκανε ερώτηση στην
περιφέρεια και λέει ότι δεν δικαιούται την ειδική άδεια γιατί η ΔΕΥΑΒ δεν ήταν
ουδέποτε δημόσιος τομέας. Και η περιφέρεια απάντησε ότι δεν δικαιούται την ειδική
άδεια, δεν μπορεί να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος ο κ. Δάσκαλος και ζητάει
να παραμείνει στην υπηρεσία του. Η περιφέρεια είναι εποπτεύουσα αρχή του Δήμου.
Και μόνο από αυτό έπρεπε μόλις πήρατε την απάντηση της περιφέρεια έπρεπε ή να
πάψει να είναι αντιδήμαρχος ο κ. Δάσκαλος ή να πηγαίνει κανονικά στην υπηρεσία
του και το βράδυ να ασκεί τα καθήκοντα του αντιδημάρχου οπότε δεν θα έβαζε
κανένας τέτοιο θέμα. Όμως ο κ. Δάσκαλος πληρωνόταν κανονικά από την ΔΕΥΑΒ
χωρίς να παρέχει την υπηρεσία του. Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ μετά το έγγραφο που
έστειλε η περιφέρεια στις 26 Μαρτίου βάζει θέμα σε συνεδρίαση της ΔΕΥΑΒ στις 30
Μαρτίου και βγάζει μία απόφαση, η αποτελεί ένα μνημείο ασυναρτησίας,
ασυνταξίας, κακογραψίματος, μη επιχειρηματολογίας και κόντρα στο έγγραφο της
εποπτεύουσας αρχής, δηλ. της περιφέρειας, στηριζόμενο το Δ.Σ. σε μια γνωμοδότηση
του αγαπητού συνεργάτη μας στον Δήμο, του κ. Παπαστεργίου, που πολλές φορές
κλήθηκε να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, τραβώντας το από τα μαλλιά, γιατί
γνωρίζει νομικά ο κ. Παπαστεργίου, γνωμοδότησε ότι η ΔΕΥΑΒ είναι δημόσιος
τομέας. Και έρχεται ο Ν. 3731/2008 και λέει ότι η ΔΕΥΑΒ δεν είναι δημόσιος τομέας
αλλά την ειδική άδεια που δικαιούντο όλοι οι υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου
τομέα πλέον την δικαιούνται και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις ειδικού σκοπού του Ν.
1069/80. Ύστερα από αυτό λοιπόν, ρώτησα την κα Δήμαρχο στην προπροηγούμενη
συνεδρίαση, όταν ήταν ακόμη νομοσχέδιο ο νόμος αυτός, εάν αποδειχθεί ότι η
ΔΕΥΑΒ δεν ήταν στον δημόσιο τομέα, θα επιστρέψει ο κ. Δάσκαλος τις αποδοχές
που έπαιρνε από την ΔΕΥΑΒ; Δεν πήρα καμία απάντηση. Ψηφίζεται ο νόμος,
έρχομαι εγώ, ξανακάνω την ίδια ερώτηση και δεν πήρα και πάλι καμία απάντηση.
Αναγκάστηκα λοιπόν να κάνω την επερώτηση. Όχι με στόχο να πλήξω τον κ.
Δάσκαλο ή τον κ. Παυλίδη ή τον κύριο τον άλλο, για τον οποίο υπάρχει ένα εκκρεμές
θέμα και εκεί η κα Δήμαρχος ποιεί την νήσσαν. Δεν έχω εγώ τίποτε με τα πρόσωπα
αλλά μόνο με την λειτουργία θεσμοθετημένων οργάνων. Μονοπρόσωπων ή
πολυπρόσωπων διοικητικών οργάνων. Επειδή λοιπόν δεν πήραμε καμία απάντηση
και επειδή πιστεύω ότι ο συνάδελφος κ. Δάσκαλος αδικήθηκε και θα μπλέξει
υπηρεσιακά γιατί αυτά τα δύο χρόνια, αφού δεν πρόσφερε υπηρεσία στην ΔΕΥΑΒ,
ούτε συνταξιοδοτικά αλλά ούτε και μισθολογικά θα του αναγνωριστούν για την
περαιτέρω υπηρεσιακή του εξέλιξη. Ένας υπάλληλος να αρνηθεί από εδώ και πέρα να
υπογράψει την κατάσταση, θα μπει στον φάκελό του και θα τρέχει στα δικαστήρια ο
κ. Δάσκαλος, χωρίς να ευθύνεται ο ίδιος. Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά την κα
Δήμαρχο. Το είπα και στην αρχή, το λέω και τώρα, ότι είναι επικίνδυνος ο τρόπος
που διοικεί τον Δήμο. Εξάλλου κοι συνάδεφλοι το ομολόγησε και εδώ πολλές φορές
η ίδια ότι δεν την ενδιαφέρει ο δημοτικός & κοινοτικός κώδικας. Γράφει στα παλιά
της τα παπούτσια τον δημοτικό & κοινοτικό κώδικα, γράφει στα παλιά της τα
παπούτσια τον τύπο, όπως πολλές φορές εδώ ότι την ενδιαφέρει η ουσία. Αλλά εγώ
πρέπει να της θυμίσω ότι εμείς εδώ είμαστε συλλογικό όργανο. Διοικούμε και
ψηφίζουμε με βάση θεσμοθετημένους νόμους, κώδικες του ελληνικού κράτους και
δεν κάνουμε ό,τι μας αρέσει. Εξάλλου πρόσφατα ήμασταν στην Αθήνα για μια παλιά
ιστορία προηγούμενης δημοτικής αρχής και είδε με τα μάτια της τα ίδια και άκουσε

με τα αυτιά της τα ίδια και πρέπει να άκουσε και σήμερα τον υπουργό Εσωτερικών σε
ημερίδα για τον προληπτικό έλεγχο των Δήμων που είπε ότι πρέπει πρώτα να κοιτάμε
τη νομιμότητα και μετά να κοιτάμε την ουσία. Δυστυχώς, η γυναίκα του καίσαρα δεν
φτάνει να είναι τίμια αλλά πρέπει φαίνεται και να το αποδεικνύει καθημερινά. Κύριοι
συνάδελφοι, εάν εν τάχει κατάφερα να σας πείσω ή να αναδείξω το θέμα, το έκανα
λέω και πάλι όχι με στόχο τον κ. Δάσκαλο, όπως θέλει να παρουσιάζει αποποιώντας
τις ευθύνες της η κα Δήμαρχος. Εάν εγώ είχα κάνει αυτό το ατόπημα η κα Δήμαρχος
θα ήταν ήδη στον Εισαγγελέα της Βέροιας για να μου κάνει μήνυση για παράβαση
καθήκοντος. Εγώ δεν θα της κάνω αυτή την χάρη επειδή δεν θέλω να την κάνω
ηρωίδα. Γιατί ηρωίδα ούτε υπήρξε ούτε είναι και ούτε μπορεί να γίνει στο μέλλον.
Εκείνο που την θερμοπαρακαλώ είναι από τούδε και στο εξής να προσέχει ιδιαιτέρως
γιατί οι καιροί είναι πονηροί. Οδεύουμε προς δημοτικές εκλογές. Εγώ δεν θα κάνω
οτιδήποτε εναντίον της. Μην βρεθεί κανείς, οποιοδήποτε άλλος θελήσει να την
πλήξει και το χρεώσει σ’ εμένα. Εγώ θα λέω ότι έχω καθαρή την συνείδησή μου,
καθαρό το μέτωπό μου και απέναντί σας και απέναντι στην κα Δήμαρχο. Την
θερμοπαρακαλώ λοιπόν να ζητήσει από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΒ να μου
δώσει τις αποδοχές του κ. Δάσκαλου, αν και τώρα είτε μου τις δώσει είτε δεν μου τις
δώσει, δεν μου χρειάζονται διότι θα δώσω στην δημοσιότητα τα πρακτικά της
χορήγησης άδειας για να δείτε κοι συνάδελφοι τους επτά λεβέντες και λεβέντισσες
που διοικούν τη ΔΕΥΑΒ. Και παρακαλώ τον Τύπο να δημοσιευτεί αυτούσια αυτή η
απόφαση για να δείτε ποιοι διοικούν τη μεγαλύτερη επιχείρηση της πόλης μας. Σας
ευχαριστώ για την υπομονή που είχατε να με ακούσετε.
Παυλίδης: Κε πρόεδρε επί προσωπικού.
Πρόεδρος: Δεν υπάρχει προσωπικό θέμα.
Παυλίδης: Κε πρόεδρε αναφέρθηκε από τον κ. Σκουμπόπουλο το όνομά μου
για θέμα που συζητήθηκε προ ημερήσιας διάταξης. Έπρεπε τότε να τον διακόψετε.
Εφόσον δεν το κάνατε, πρέπει να μου δώσετε τον λόγο για να δώσω απαντήσεις.
Πρόεδρος: Ορίστε, σύντομα όμως κε Παυλίδη.
Παυλίδης: Απευθυνθήκαμε στο υπουργείο Εσωτερικών για να μας δώσει
απάντηση σχετικά με τη νομιμότητα ή όχι. Παρακαλέσαμε το υπουργείο να μας
απαντήσει εγγράφως γιατί δεν ήθελε να απαντήσει. Μας είπε «προς Θεού βάζετε
τέτοια θέματα;» και απαντήσαμε ότι μας τα θέτουν. Η υπάλληλος του ΥΠ.ΕΣ. λέγεται
κα Βλάχου, μαζί με την εισηγήτρια έχουν ασχοληθεί με το θέμα, και μου είπε να σας
πω όποτε θέλετε να την παίρνετε τηλέφωνο και ότι δεν μπορεί να ασχοληθεί με
τέτοια πράγματα. Η απάντησή τους ήταν η εξής: στο πρώτο μέρος, ως προς το ποσό,
δεν εμπλέκομαι άμεσα γιατί είμαι μέλος μιας εταιρείας άρα πάμε στο δεύτερο μέρος.
Δεν έχω άμεσα οφέλη από τον Δήμο. Σε ό,τι αφορά το ποσοστό, πρέπει να έχω πάνω
από 5% για βαρεθούνε εδώ μέσα να με βλέπουν. Ατυχώς γι’ αυτούς, ο πατέρας μου
μού είχε γράψει ποσοστό 4,16% κι έτσι θα συνεχίσω να υπάρχω σ’ αυτή την αίθουσα.
Γ. Παπαστεργίου: Σε ό,τι αφορά το θέμα του κ. Δάσκαλου, για το οποίο
ρωτήθηκα, και μάλιστα από το 2006, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή αναδρομή
για το πώς φτάσαμε στη διάταξη του 2008. Το άρθρο 139 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)
έλεγε ότι δικαιούνται ειδική άδεια όσοι είναι υπάλληλοι του δημόσιου φορέα. Τότε
γεννήθηκε το θέμα εάν δημόσιος τομέας θεωρούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου ή όχι, όπως ήταν αρχικά κα η δική μου άποψη, ότι δηλαδή η ΔΕΥΑΒ είναι
Ν.Π.Ι.Δ. Ψάχνοντας όμως το θέμα το 2006 βρήκα την απόφαση της Ολομέλειας του
ΣτΕ 108/1981, η οποία έλεγε ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης αποχέτευσης
θεωρούνται νομικά πρόσωπα διφυούς χαρακτήρα, δηλαδή θεωρούνται και νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου διότι π.χ. δεν μπορεί να νοείται ΝΠΙΔ να δικαιούται να
κάνει απαλλοτρίωση, που είναι αποκλειστικό δικαίωμα δημοσίου φορέα. Επομένως
είναι Ν.Π. εξομοιούμενο με τα ΝΠΔΔ. Στην γνωμοδότησή μου το 2006 είπα ότι αυτό
που θέλει ο νομοθέτης είναι κάποιοι που δουλεύουν στον δημόσιο τομέα να
δικαιούνται να κάνουν χρήση της ειδικής άδειας εφόσον είναι αιρετοί, και να

προσφέρουν. Κα βάσει αυτού, που ερμηνεύεται διασταλτικά, εδικαιούτο την άδεια
και ο κ. Δάσκαλος. Ενόψει όμως αυτής της γνωμοδότησης που έκανα σήμερα, γιατί
τότε δεν το είχα ψάξει τόσο καλά το θέμα, γιατί η διάταξη που οριοθετεί τον δημόσιο
τομέα είναι του Ν. 1256/1982 και τώρα για να είναι η γνωμοδότησή μου πιο
τεκμηριωμένη το έψαξα καλύτερα. Αν δείτε λοιπόν στο νόμο αυτό το άρθρο 9 που
λέει τι θεωρείται δημόσιος τομέας, σας λέω επιγραμματικά ότι θεωρεί τα πάντα. Τις
κρατικές και δημόσιες υπηρεσίες, τους δημόσιους οργανισμούς, τις ανώνυμες
εταιρείες του Δημοσίου, οτιδήποτε, με οποιοδήποτε καθεστώς, δημοσίου ή ιδιωτικού
ή μικτού δικαίου, λειτουργούνε. Θα πείτε ότι αυτά είναι του δημοσίου. Αρκεί να σας
πω ότι θεωρεί δημόσιο τον Σταφιδικό Οργανισμό, την ΕΡΤ, τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, που
ξέρετε σήμερα τι είναι ο ΟΤΕ. Τον πήρε γερμανική εταιρεία. Θεωρεί λοιπόν τα πάντα
και για μην αφήνει καμιά αμφισβήτηση για το τι θεωρείται δημόσιος τομέας έβαλαν
και μία διάταξη ότι εννοούν και τους ΟΤΑ. Δηλαδή θεωρεί οποιαδήποτε δημόσια
υπηρεσία είτε είναι δημοσίου είτε ιδιωτικού δικαίου, με οποιοδήποτε καθεστώς κι αν
λειτουργεί, ακόμη και ως ανώνυμη εταιρεία, τότε είναι δημόσιο. Επομένως σήμερα
είμαι ακόμη πιο σίγουρος ότι και η ΔΕΥΑΒ είναι δημόσιος φορέας, κάτι που έλεγα
και στη γνωμοδότησή μου του 2006. Εξάλλου στο Ν. 3613/2007 και στο άρθρο 24
παρ. 2 ο νομοθέτης έκανε την πρώτη παρέμβαση για να άρει κάθε αμφισβήτηση ότι
και υπάλληλοι ΝΠΙΔ δικαιούνται την ειδική άδεια. Στο ά. 139 του Δημοτικού
Κώδικα προστέθηκε παράγραφος (9) ότι τυγχάνουν της ειδικής άδειας και υπάλληλοι
ΝΠΙΔ, επομένως αυτό που ερμηνευτικά μας λέει ο νομοθέτης ότι καλώς είχαμε κρίνει
εμείς πριν από 6 μήνες και ότι ουσιαστικά ο νομοθέτης το είχε ξεχάσει και τώρα το
προσθέτει από το 2007. Επομένως από το Νοέμβριο του 2007 ο κ. Δάσκαλος δεν έχει
πρόβλημα και με τη βούλα του Κράτους και δεν έπρεπε να μας δημιουργεί καμία
αμφισβήτηση το θέμα. Αυτά που εγώ είχα γνωμοδοτήσει τα είπε και ο νομοθέτης
ξεκάθαρα 6 μήνες μετά. Και πάμε στην τελευταία ρύθμιση που έγινε, την οποία μόλις
πρωτοείδα, είπα επί λέξει «ο Δάσκαλος έχει πρόσβαση στο ΥΠ.ΕΣ.» διότι αυτό το
άρθρο, όπως έγινε, φωτογραφίζει τον κ. Δάσκαλο. Έρχεται δηλαδή ο Ν. 3731/2008
και λέει «Στους αιρετούς της παραγράφου 1 του άρθρου 139 του Ν. 3463/2006
περιλαμβάνονται και όσοι είναι υπάλληλοι επιχειρήσεων κοινωφελούς χαρακτήρα
ειδικού σκοπού του Ν. 1060/80». Δεν λέει ούτε προστίθεται άρθρο, ούτε ότι
τροποποιεί το 139 βάζοντας 9η παράγραφο αλλά λέει «περιλαμβάνονται» και όσοι
είναι υπάλληλοι επιχειρήσεων κοινωφελούς χαρακτήρα ειδικού σκοπού του Ν.
1060/80, δηλαδή του νόμου που καθιερώνει τις ΔΕΥΑ. Λέει λοιπόν ο νομοθέτης ότι
αφού σας είπα το 2007 ότι και τα ΝΠΙΔ θεωρούνται δημόσιος φορέας και δεν μπορώ
να γίνω κατανοητός εγώ, ως νομοθέτης, βάζω το 2008 αυτό το άρθρο, που είναι
φωτογραφικό και αφορά μόνο τις ΔΕΥΑ. Ας έρθουμε τώρα στο αν αυτό έχει
αναδρομική ισχύ γιατί η ρύθμιση του 2007 δεν είχε αναδρομική ισχύ. Αυτό δεν θα το
πω ούτε εγώ ούτε κανείς άλλος. Θα μας το πει το Σύνταγμα, το οποίο στο άρθρο 77
λέει ότι η αυθεντική ερμηνεία των νόμων ανήκει στη νομοθετική εξουσία και λέει
στο άρθρο 2 ότι νόμος που δεν είναι ερμηνευτικός, ισχύει από τη δημοσίευσή του.
Αλλά ο ερμηνευτικός νόμος είναι ο μόνος νόμος που παρόλο που τυπικά ισχύει από
της δημοσιεύσεως, ουσιαστικά ανατρέχει από τότε προϊσχυσε ex tunk γιατί δεν
εισάγει νέο δίκαιο. Ανατρέχει στον χρόνο της διάταξης, την οποία ερμηνεύει. Θα μου
πει κάποιος καλόπιστα ή και κακόπιστα «και γιατί εγώ να πειστώ κε Παπαστεργίου
ότι αυτός ο νόμος είναι ερμηνευτικός;». Η απάντηση θέλει τον Μπαμπινιώτη και όχι
νομικό. Ο νομοθέτης κάνει μια διαπιστωτική διατύπωση. Στη ρύθμιση του 2007 λέει
«προστίθεται» θέτει δηλαδή νέο δίκαιο ενώ σ’ αυτήν του 2008 αναφέρει τη λέξη
«περιλαμβάνονται» άρα πρόκειται για ευθέως ερμηνευτική διάταξη και ισχύει από
τότε που ίσχυσε ο Ν. 3463/2006. Στον νόμο του 2008 ο νομοθέτης εκτός από τη
ρύθμιση για τον κ. Δάσκαλο κάνει και τροποποιήσεις για τις οποίες χρησιμοποιεί
διαφορετική φρασεολογία. Π.χ. σ’ ένα σημείο λέει «στον δημοτικό και κοινοτικό
κώδικα προστίθεται εδάφιο…». Εκεί φαίνεται ότι ο νομοθέτης θέτει νέο δίκαιο. Ενώ

στην παράγραφο που μας ενδιαφέρει λέει ότι σ’ αυτούς που ανέφερα τότε, εννοώ ότι
περιλαμβάνονται και οι υπάλληλοι των ΔΕΥΑ. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένα
πρόβλημα πλέον. Και μόνο με αυτήν τη διάταξη, επειδή είναι ευθέως ερμηνευτική,
ανατρέχει στον χρόνο ύπαρξης για πρώτη φορά του άρθρου 139, με τη μορφή εκείνη
που προϋπήρχε. Αν αντιπαραβάλετε στο μυαλό σας τις λέξεις «περιλαμβάνονται» με
τις «τροποποιεί» ή «προσθέτει» θα καταλάβετε ότι υπάρχει τεράστια διαφορά. Εγώ
πιστεύω ότι και με την αρχική διάταξη του 2007 δεν υπήρχε πρόβλημα, ήταν επαρκής
η αιτιολογία και ήταν σύννομος ο ορισμός του κ. Δάσκαλου, ως αντιδημάρχου, και
αυτή η τελευταία παρέμβαση ήταν περιττή. Σε ό,τι αφορά τις ενέργειες του κ.
Δάσκαλου, ως αντιδημάρχου, όλο αυτό το διάστημα και αν τυχόν προκύπτει κάποια
ακυρότητα, με βάση το τεκμήριο της νομιμότητας των πράξεων της διοίκησης, ακόμη
και παράνομη να ήταν, βέβαια ως υπόθεση εργασίας μόνο να το αναφέρουμε αυτό
γιατί έχουμε καταλήξει ότι είναι σύννομος ο διορισμός, και πάλι είναι σύννομες όλες
οι ενέργειές του αφού δεν ακυρώθηκαν από καμία διοικητική αρχή και από κανένα
δικαστήριο. Σε ό,τι αφορά το έγγραφο της περιφέρειας, αυτό ήρθε στον Δήμο ενώ
είχε παρέλθει η προθεσμία για να προσφύγει οποιοσδήποτε τρίτος, απορρίφθηκε η
ένσταση του κ. Σακαλή ως εκπρόθεσμη, και επικυρώθηκε η απόφαση της Δημάρχου
για ορισμό αντιδημάρχων. Δεν ζητήσαμε εμείς το έγγραφο αυτό από την Περιφέρεια
ούτε το προκαλέσαμε εμείς. Και το έγγραφο αυτό δεν είχε καμία έννομη επιρροή. Δεν
ήταν ούτε πράξη ακυρωτική αφού εγκρίθηκε η σχετική απόφαση. Τι ήταν;
Γνωμοδότηση του κ. Βρανά; Σύσταση της Περιφέρειας; Εγκύκλιος; Τι ήτανε; Ενώ
εγκρίθηκε η απόφαση Δημάρχου και δεν ακυρώθηκε ο ορισμός του κ. Δάσκαλου, μας
έστειλαν εκείνο το έγγραφο, που δεν είχε καμία έννομη επιρροή. Το 2008 ο κ.
Δάσκαλος ορίστηκε και πάλι αντιδήμαρχος και από την Περιφέρεια και πάλι δεν ήρθε
ακύρωση της σχετικής απόφασης. Πώς είναι δυνατόν να κρίνουμε παράνομες τις
ενέργειες του κ. Δάσκαλου, ως αντιδημάρχου, όταν η απόφαση δεν ακυρώθηκε από
καμία δημόσια αρχή και κανένα δικαστήριο;
Σκουμπόπουλος: Ζητώ τον λόγο διαδικαστικά. Έκανα επερώτηση στην κα
Δήμαρχο και περιμένω πολιτική απάντηση από την κα Δήμαρχο. Δεν περιμένω
νομική απάντηση από τον νομικό σύμβουλο. Εφόσον δώσατε τον λόγο στον νομικό
σύμβουλο και επιχειρηματολόγησε πάνω στη δική μου επερώτηση, πρέπει να του
ανταπαντήσω και μετά να απαντήσει συνολικά η κα Δήμαρχος. Αλλά πρέπει πρώτα
να απαντήσω σε όσα είπε ο νομικός σύμβουλος. Αλλιώτικα παραπλανάτε το σώμα
γιατί δεν απαντάει σ’ αυτά που ρωτώ.
Δελαβερίδης: Επί της διαδικασίας κε πρόεδρε. Μετά την επερώτηση του κ.
Σκουμπόπουλου, και εφόσον πάρει απαντήσεις ή δεν πάρει, τελειώνει η διαδικασία
εκτός εάν ψηφίσουμε να γενικευτεί η συζήτηση, οπότε τότε θα έχει τη δυνατότητα
και ο κ. Σκουμπόπουλος αλλά και όλοι μας να τοποθετηθούμε.
Πρόεδρος: Κε Δελαβερίδη, συμφωνούμε απόλυτα. Κε Σκουμπόπουλε, άσχετα
αν θεωρείτε ότι πήρατε ή δεν πήρατε απαντήσεις, αυτές ήταν οι απαντήσεις που
δόθηκαν.
Σκουμπόπουλος: Εφόσον η κα Δήμαρχος δεν απαντά και βάζει ένα στέλεχος
του Δήμου να απαντήσει, πρέπει κι εγώ να απαντήσω σ’ αυτά που είπε και μετά η κα
Δήμαρχος να απαντήσει συνολικά.
Πρόεδρος: Δεν θα μπούμε σ’ αυτή τη διαδικασία.
Σκουμπόπουλος: Μα δεν απάντησε.
Πρόεδρος: Κατά τη γνώμη σας. Απάντησε ένας ειδικός για το ειδικό αυτό
θέμα που θέσατε. Γι’ αυτό υπάρχουν οι ειδικοί.
Μιχαηλίδης: Αυτό που ζητάει ο κ. Σκουμπόπουλος δεν προβλέπεται πουθενά
από τη διαδικασία. Εάν θέλει να απαντήσει τότε με τη δύναμη της ομάδας του, ας
ζητήσει να μπει ως τακτικό θέμα και όχι ως επερώτηση, ώστε να τοποθετηθούμε όλοι
με πρωτομιλία, δευτερομιλία, τριτομιλία. Η σημερινή διαδικασία τελειώνει εδώ, όπως

είπε ο κ. Δελαβερίδης. Ας ζητήσει με το σύνολο των μελών της δημοτικής του
ομάδας να έρθει το θέμα ως τακτικό.
Δελαβερίδης: Υποβάλλω πρόταση για γενίκευση της συζήτησης για να έχουμε
δικαίωμα να μιλήσουμε και εμείς.
Δήμαρχος: Ενσυνειδήτως δεν απάντησα εγώ και απάντησε ο νομικός
σύμβουλος. Θα μπορούσε να σας απαντώ πολιτικά για ώρες ή και ημέρες αλλά
επερωτώμαι για πολύ συγκεκριμένα πράγματα και μάλιστα εσείς εδώ για να μην
είστε ανακόλουθος θέσατε ένα ζήτημα, το οποίο διανθίσατε με διάφορα και
επιμείνατε. Και στην επερώτησή σας υπάρχει και σταθήκατε πολύ σ’ αυτό. Ότι
δηλαδή εγώ δίνω σημασία στην ουσία και όχι στους τύπους. Επειδή λοιπόν για τους
τύπους έγινε η επερώτησή σας, γι’ αυτό έκρινα ότι θέλετε τη νομική απάντηση. Επί
της ουσίας θα μπορούσα να σας απαντώ πολιτικά και μέρες και νύχτες και ώρες διότι
έχω αυτή τη δυνατότητα.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Α. Δελαβερίδη για
γενίκευση της συζήτησης;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 10 σύμβουλοι:
Α. Δελαβερίδης, Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι.
Ακριβόπουλος, Ε. Σοφιανίδης, Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε.
Γουναράς, Ι. Καλαϊτζίδης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 12 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης,
Κ. Συμεωνίδης, Α. Παπαστεργίου.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την από 11-2-2009 επερώτηση του δημοτικού συμβούλου Χρήστου
Σκουμπόπουλου, όπως αυτή αναπτύχθηκε και από τον ίδιο.
2.- Τις απόψεις της Δημάρχου, των δημ. συμβούλων και του νομικού συμβούλου του
Δήμου, όπως αυτές αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
3.- Την πρόταση του δημ. συμβούλου Α. Δελαβερίδη.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού
Συμβουλίου καθώς και αυτές του άρθρου 100 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Δεν εγκρίνει τη γενίκευση της συζήτησης επί του 1ου θέματος «Επί
επερωτήσεως δημοτικού συμβούλου Χρήστου Σκουμπόπουλου», με την οποία ζητά
την επιστροφή από τον κ. Δ. Δάσκαλο στη Δ.Ε.Υ.Α.Β. των αποδοχών του των ετών
2007 και 2008 και τον μη συνυπολογισμό στο εξής στην υπηρεσία του των δύο ετών
που δεν πρόσφερε εργασία στη Δ.Ε.Υ.Α.Β.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 110 / 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.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Ν.
Κ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 12/3/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

