ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 6/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 118/2001
Περίληψη
Έγκριση εξόφλησης οφειλής της Αθανασίας
Τσαουσίδου κ.λ.π. για εξόφληση οφειλής
τους προς το Δήμο με δόσεις.
Σήμερα 5 Μαρτίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας, Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως
γωνία, 2ος όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 1-3-2001
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους
Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119
του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη συζήτηση της προ ημερησίας
διάταξης αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 119/2001 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Ποτουρίδης, Μ. Γαβρίδης.
Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 123/2001 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Θ. Σιδηρόπουλος.
Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 127/2001 απόφασης
Αποχώρησαν οι κ.κ. Λ. Τσαβδαρίδης, Ε. Σοφιανίδης.
Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 128/2001 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Κ. Γκαβαϊσές και επανήλθε κατά τη
συζήτηση της υπ’ αριθ. 129/2001 απόφασης.
Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 130/2001 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Χαμαλής, Χ. Γεωργιάδης, Π.
Αγαθαγγελίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 24-1-2001 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας επισπεύδοντας την διάνοιξη της οδού
Πιερίων παρεκατέθεσε με το υπ' αριθμ. 5475/11-7-2000 γραμμάτιο παρακαταθήκης
του Ταμείου Παρ/κων και Δανείων ποσό 1.532.500 δρχ για λογαριασμό της ιδ/σίας
Τσαουσίδου Αθανασίας, Τσαουσίδη Λάζαρου, Μπάτσιου Ιωάννη-Τσαουσίδου
Σημέλας για την αποζημίωση ρυμ/νης ιδ/σίας για την οποία υπόχρεος αποζημιώσεως
είναι η παραπάνω ιδ/σία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 5/86 πράξη τακτ/σεως και
αναλογισμού.
Με την συνημμένη αίτηση η Αθανασία Τσαουσίδου κλπ ζητούν να
καταβάλουν την οφειλή τους με δόσεις.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 231 του Π.Δ/τος 410/95 (παράγραφος
2&3) "εκείνοι που διεξάγουν την ταμιακή υπηρεσία μπορούν να παρέχουν στους
οφειλέτες του δήμου τις διευκολύνσεις που επιτρέπονται στους οφειλέτες του Δήμου
με εξαίρεση τους οφειλέτες βάσει συμβάσεων".
Η εξόφληση της οφειλής προς τους δήμους μπορεί για εξαιρετικούς λόγους να
ορίζεται με δόσεις ή προθεσμίες. Σύμφωνα με απόφαση δημοτικού συμβουλίου ο
χρόνος για την καταβολή μπορεί να υπερβαίνει τον επιτρεπόμενο κατά την
προηγούμενη παράγραφο. Από την ρύθμιση αυτήν εξαιρούνται οι οφειλέτες από
συμβάσεις.
Η οφειλή των 1.532.500 δρχ. βεβαιώθηκε σε βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο
του Δήμου έτους 2001.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το δημοτικό συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 27-2-2001
εισήγηση της επιτροπής οικονομικών, με την οποία αυτή εισηγείται την εξόφληση
της πιο πάνω οφειλής σε (5) εξαμηνιαίες δόσεις.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Χαμαλής: Αιτήθηκαν την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού σε 5 ισόποσες
εξαμηνιαίες δόσεις, και έγινε δεκτό από την επιτροπή, ενώ τώρα ζητούν σε 6
ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις.
Τσαουσίδης Ευστράτιος, σύζυγος αιτούσης: Ζητούμε να είναι 6 οι δόσεις.
Κουρουζίδης: Με την εκλογή της νέας Επιτροπής Οικονομικών του Δ.Σ,
ανατρέπεται μία πολιτική που είχαμε τόσα χρόνια. Δεν άκουσα τους λόγους για τους
οποίους συγκεκριμένα ανατρέπεται η πολιτική αυτή, σ' όλες τις περιπτώσεις.
Χαμαλής: Κ. Κουρουζίδη, ακούσατε τον συμπολίτη μας να λέει ότι αδυνατεί
να πληρώσει και 5 ακόμα δόσεις και ζήτα να γίνουν 6. Το εισηγητικό σημείωμα που
ήρθε στην Επιτροπή Οικονομικών λέει: ότι "Η εξόφληση της οφειλής προς τους
Δήμους, μπορεί για εξαιρετικούς λόγους, να ορίζεται με δόσεις και προθεσμίες,
σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ".
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Γεωργιάδης Χ.: Η εξόφληση της οφειλής προς τον Δήμο, νομίζω ότι πρέπει να
γίνεται σύμφωνα με τις δυνατότητες του οφειλόμενου.
Κόλβατζης: Υπάρχουν ιδιαιτερότητες που οφείλονται στην μη δυνατότητα
συμπολιτών μας να εξοφλήσουν την οφειλή τους. Επειδή γνωρίζω τον κ. Τσαουσίδη,
σας διαβεβαιώ ότι αδυνατεί να εξοφλήσει την οφειλή του. Συμφωνώ και προτείνω το
Δ.Σ. να συμφωνήσει για 6 ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις.

Τάκης: Συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο πλαφόν. Επειδή όμως η κα
Τσαουσίδου βρίσκεται σε ανεργία εδώ και 2 χρόνια, προτείναμε ως Επιτροπή τις 5
ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις.
Κουρουζίδης: Το Δ.Σ και η Επιτροπή Οικονομικών πρέπει να καθορίσει με τη
στάση της μία ενιαία πολιτική, για να μη δημιουργούνται προβλήματα.
Σκουμπόπουλος: Οι Επιτροπές έχουν εισηγητικό χαρακτήρα στο Δ.Σ., και
φέρνουν πρόταση σ' αυτό. Αλίμονο μας, αν συζητάμε να μην ανατρέπονται
εισηγήσεις των Επιτροπών, όταν έχουμε μπροστά μας άνθρωπο, συνδημότη μας
άνεργο 2 χρόνια. Νομίζω ότι καλό είναι να υπάρχει πλαφόν και να το βλέπουμε σε
σχέση με τις οικονομικές δυνατότητες των συμπολιτών μας. Συμφωνώ η εξόφληση να
γίνει σε 6 ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις.
Χαμαλής: Συμφωνώ και εγώ για τις 6 ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις.
Πρόεδρος: Δευτερομιλίες.
Κουρουζίδης: Η επιτροπή παλαιότερα καθόριζε άλλη πολιτική για ορισμένους
συμπολίτες μας, και έδινε την εξήγηση γιατί άλλαζε κάτι.
Δήμαρχος: Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των 5 και 6 δόσεων. Το
πολιτικό ζήτημα είναι, ότι ουσιαστικά και το επισημαίνω με λύπη-, για πρώτη φορά
αμφισβητήθηκε το δικαίωμα της πλειοψηφίας, να έχει την ευθύνη διοίκησης του
Δήμου, και την πολιτική ευθύνη για τις Επιτροπές του Δ.Σ. Το δεύτερο, που είναι
πράγματι σωστής λειτουργίας, έγκειται στο ότι όποια και να είναι η θέση της
Επιτροπής Οικονομικών σε σχέση με τις δόσεις, αν διαφοροποιείται από την πάγια
τακτική, τότε πρέπει αυτή να αιτιολογείται. Δέχομαι τις αιτιολογήσεις του κ. Χαμαλή,
αλλά πρέπει να υπάρχει ενιαία πολιτική. Δεν καταλαβαίνω τη θέση των μελών
Επιτροπής που άλλα αποφάσισαν, και ενώπιον του Δ.Σ. είπαν άλλη άποψη. Προτείνω
να είναι 6 οι δόσεις εξόφλησης, αλλά για πρώτη και τελευταία φορά.
Χαμαλής: Επί προσωπικού. Κε Δήμαρχε, λάβατε μία απόφαση ως Δ.Σ. και
εμείς ως επιτροπή θα την σεβαστούμε. Όταν όμως ως Επιτροπή έχουμε το δικαίωμα
του καθορισμού των δόσεων δεν μπορείτε να μας ρίχνετε μομφή.
Σκουμπόπουλος: Κε πρόεδρε ζητώ το λόγο.
Πρόεδρος: Ορίστε.
Σκουμπόπουλος: Δεν καταλαβαίνω, σε ποιόν αμφισβητήθηκε στην
πλειοψηφία να διοικεί το Δήμο; Μπορεί να μας εξηγήσει ο κ. Δήμαρχος τι εννοεί;
Πρόεδρος: Ορίστε κε Ουρσουζίδη, ζητάτε το λόγο;
Ουρσουζίδης: Ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί να υπάρχει αυτή η ιδιαίτερη
αντιμετώπιση, αφού η εξαμηνιαία διαφορά ποσού των 5 και 6 δόσεων, είναι μόνο
40.000 δρχ .το εξάμηνο;
Τσαουσίδης: Υπάρχει πρόβλημα ακόμη και για τις 40 χιλιάδες.
Δήμαρχος: Δεν κατάλαβα, κε πρόεδρε με ποιόν τρόπο πήραν το λόγο πρώτα ο
κ. Σκουμπόπουλος, αφού δεν ψηφίστηκε τριτομιλία, και μετά ο κ.Ουρσουζίδης.
Πρόεδρος: Όταν μπαίνουν αιχμές στο Δ.Σ., αυτές οι διαδικασίες προσδίδουν
κύρος σ' αυτό και δεν το μειώνουν.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν για την εξόφληση της οφειλής σε 6 δόσεις;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 18 σύμβουλοι:
Ι. Κουρουζίδης, Μ. Γαβρίδης, Α. Δελαβερίδης, Δ. Πέτκος, Κ. Κόλβατζης, Ε.
Λελεκάκης, Κ. Γκαβαισές, Ν. Χαμαλής, Ι. Τριανταφυλλίδης, Χ. Σκουμπόπουλος, Β.
Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Λ. Τσαβδαρίδης, Θ. Σιδηρόπουλος, Ε. Σοφιανίδης, Μ.
Τσαμήτρου – Καραχατζή, Ε. Κουκουρδής, Π. Αγαθαγγελίδης.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση της επιτροπής για την
εξόφληση της οφειλής σε 5 δόσεις;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 6 σύμβουλοι:

Μ. Ποτουρίδης, Δ. Ταχματζίδης, Κ. Πουλασουχίδης, Γ. Ουρσουζίδης, Λ. Τάκης, Χ.
Γεωργιάδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 24-1-2001 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την από 22-1-2001 αίτηση των Αθανασίας Τσαουσίδου κ.λ.π. με την οποία
ζητούν την εξόφληση της οφειλής τους εκ δρχ. 931.000 σε δόσεις.
3.- Την από 27-2-2001 εισήγηση της επιτροπής οικονομικών.
4.- Τις προτάσεις του Δημάρχου και των δημ. συμβούλων όπως αυτές αναπτύχθηκαν
στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 231 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει την εξόφληση οφειλής ποσού δρχ. 1.532.500 των Αθανασίας
Τσαουσίδου κ.λ.π. προς το Δήμο Βέροιας σε (6) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις.
Η πρώτη δόση θα καταβληθεί σε 10 μέρες από την ειδοποίηση των αιτούντων
από το Δήμο.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 118/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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