ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 21/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 680/2010
Περίληψη
Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων
χρήσης Δήμου, διαχειριστικής περιόδου 2009.
Σήμερα 27 Σεπτεμβρίου του έτους 2010 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 23-9-2010 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων, στην Δήμαρχο και στην
ορισθείσα ορκωτή ελέγκτρια-λογίστρια, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 &
163 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7
του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη.
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Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Γ. Κάκαρης
Β. Γιαννουλάκης
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς

Α.
Χ.
Χ.
Σ.
Ι.
Ι.
Γ.

Aπόντες
Παπαστεργίου
Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

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: Κατά τη συζήτηση της αριθ. 680/2010
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος μοναδικό θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 23-9-2010 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Ανάπτυξης & Οικονομικών Παύλου Παυλίδη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι, ο Δήμος μας, σε εφαρμογή του Π.Δ. 315/99 «Περί
εφαρμογής του κλαδικού λογιστικού σχεδίου, με την αρίθμ. 513/10 Απόφαση
Δημάρχου, ανέθεσε στην εταιρεία ΣΟΛ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών τον
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου χρήσης 2009.
Η παραπάνω εταιρεία ολοκλήρωσε τον έλεγχο, με την χορήγηση του
πιστοποιητικού ελέγχου, της Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας Ευθυμίας
Αλεξανδροπούλου μέλους της ΣΟΛ α.ε.ο.ε.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/06 του Δ.Κ.Κ. ως το
τέλος Μαϊου εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του δήμου υποβάλλει δια
του Δημάρχου στην Δημαρχιακή Επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του
οικονομικού έτους που έληξε.
Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία , η
Δημαρχιακή Επιτροπή τα προελέγχει και το αργότερο (5) ημέρες μετά τη λήξη του
διμήνου υποβάλλει τον απολογισμό και ,προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το
κλαδικό λογιστικό σχέδιο, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως μαζί με
έκθεσή της στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου παρέλαβε
τον απολογισμό, ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της
Δημαρχιακής Επιτροπής, αποφασίζει με πράξη του, για την έγκριση του απολογισμού
και του ισολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε
ειδική γι’ αυτό το σκοπό συνεδρίαση στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των
οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου.
Στους Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο στην ανωτέρω
ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου καλείται και παρίσταται και ο
ορκωτός ελεγκτής – λογιστής ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος συνέταξε το
πιστοποιητικό ελέγχου.
Με την ολοκλήρωση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του
έτους 2009 και ύστερα από τις με αρίθμ. 330/10 και 516/10 Αποφάσεις Δημαρχιακής
επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες έγινε ο προέλεγχος του απολογισμού και
ισολογισμού έτους 2009, και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 163 του
Ν.3463/06, σας υποβάλλουμε απολογισμό και ισολογισμό της 8ης Διαχειριστικής
Χρήσης (1 Ιανουαρίου - #! Δεκεμβρίου 2009), συνοδευόμενα από έκθεση ελέγχου
της Δημαρχιακής Επιτροπής και παρακαλούμε ν’ αποφασίσετε:
Για την έγκριση ή μη του Απολογισμού και Ισολογισμού του Δήμου Βέροιας
έτους 2009, αφού σας γνωρίσουμε ότι:
Α)
Ο απολογισμός του Δήμου έτους 2009 παρουσιάζει: Έσοδα:
31.531.656,16 €
Έξοδα: 30.434.297,63 € και Χρηματικό Υπόλοιπο: 1.097.358,53 €.
Β) Ο ισολογισμός του Δήμου χρήσης 2009 παρουσιάζει: Γενικό Σύνολο
Ενεργητικού 105.264.909,92 €, Γενικό Σύνολο Παθητικού 105.264.909,92 €
Καθαρά Αποτελέσματα (Ζημιά) Χρήσης -1.454.602,96 €.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης και έδωσε το λόγο
στην κα Αλεξανδροπούλου, ορκωτή λογιστή του Δήμου Βέροιας.
Ευθυμία Αλεξανδροπούλου (Ορκωτή Λογιστής Δήμου Βέροιας) : Καλησπέρα
σας, έχετε όλοι μπροστά σας φαντάζομαι τον ισολογισμό. Αυτό που θα επισημάνω
εγώ είναι οι παρατηρήσεις, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στις απαιτήσεις που
έχουμε σε καθυστέρηση και σε δικαστικές αποφάσεις τρίτων κατά του Δήμου, κυρίως
για απαλλοτριώσεις, για αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων. Στο λογαριασμό του

ενεργητικού Δ 2.1 «Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών»,
περιλαμβάνονται καθυστερημένες απαιτήσεις συνολικού ποσού 1.880.000,00 €
περίπου. Ο Δήμος δεν δημιούργησε ανάλογη πρόβλεψη για να καλύψει ενδεχόμενη
ζημία που θα προκύψει από τη μη είσπραξη μέρους των απαιτήσεων αυτών. Από την
απαντητική αποστολή που λάβαμε από τους νομικούς συμβούλους του Δήμου,
προκύπτει ότι εκκρεμούν σε βάρος του Δήμου δικαστικές αποφάσεις 2.000.000,00 €
περίπου και δεν σχηματίστηκε σχετική πρόβλεψη για ζημίες που θα προκύψουν όταν
οι αποφάσεις αυτές τελεσιδικίσουν. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά θέματα επί του
ισολογισμού. Όλα τα υπόλοιπα αναλύονται στην αναλυτική έκθεση που έχετε
μπροστά σας.
Δήμαρχος : Να καλωσορίσω τον συνάδελφο το Χρήστο Τσούντα και να του
ευχηθώ καλή δύναμη σε ό,τι κάνει. Είναι μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης και
βέβαια είναι λήξη θητείας και αυτές οι στιγμές στο Δ.Σ. είναι ιδιαίτερες για όλους μας
και είναι ιδιαίτερες γιατί αποτυπώνουν με αριθμούς τα αποτελέσματα μιας
προσπάθειας. Μιας προσπάθειας η οποία ήταν δύσκολη, μιας προσπάθειας που είχε
και επιτυχίες και αποτυχίες φυσικά. Αγαπητοί συνάδελφοι είναι γνωστό ότι οι
αριθμοί είναι ψυχροί και επίσης είναι γνωστό, σε άλλους περισσότερο και σ’ άλλους
λιγότερο, ότι η καθημερινότητα στο Δήμο είναι δια πυρός και σιδήρου, τουλάχιστον
τα τελευταία χρόνια. Επίσης είναι γνωστό για όλους όσους θήτευσαν ή θητεύουν πως
στοχεύεις να κρατήσεις κάποιους στόχους αταλάντευτους αλλά όταν και κυρίως σε
δύσκολες εποχές, όταν είσαι το αποκούμπι του κάθε πολίτη, όταν είσαι το «αυτί»,
επιτρέψτε μου να πω, του κοινωνικού βάσανου, τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα
και οι στόχοι ενίοτε παραβιάζονται εκ των πραγμάτων, χωρίς να λέω ότι αυτό είναι
σωστό. Ο ισολογισμός του 2009 αποτυπώνει με αριθμητικά βέβαια δεδομένα την
προσπάθεια που έχει ξεκινήσει η παρούσα δημοτική αρχή, την έχει ξεκινήσει από το
2007, για να οδηγήσει σε τροχιά ανάπτυξης και οικονομικής εξυγίανσης το Δήμο της
Βέροιας και παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία, η οποία άρχισε να υφίσταται
ήδη από τη Διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και η οποία συνεχίζεται
χειρότερη αυτές τις μέρες για τη χώρα μας, με συστηματική δουλειά προσπαθεί σιγά
σιγά να αντιμετωπίσει τη δυσμενή οικονομική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και
προφανώς πλήττει και το Δήμο. Ο Δήμος έχει μπει από το 2007 σε μια πορεία
σταθερής εξυγίανσης των οικονομικών και της ανάπτυξης. Ξεκίνησε αυτή η
προσπάθεια σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη της ΚΕΔΚ, στην πορεία για την
δημοσιονομική διαχείριση του Δήμου έπρεπε να ληφθούν υπόψη αφενός οι συνέπειες
μιας πολιτικής δημιουργίας υποχρεώσεων, από το παρελθόν και αφετέρου ένα
δυσμενές θα έλεγα και το είπα και πριν και λυπάμαι που συχνά χρησιμοποιούμε τις
φράσεις και τις λέξεις, “δύσκολη εποχή”, “δύσκολο περιβάλλον” κ.τ.λ. αλλά αυτό
είναι και δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Έχουμε ένα δυσμενές λοιπόν σήμερα και
εγχώριο και διεθνές περιβάλλον, αλλά η πρωτοφανής δημοσιονομική κρίση που
ξέσπασε στη χώρα μας και η οποία οδήγησε στην βίαιη ανατροπή πολλών
δεδομένων, όπως η αναγκαστική μείωση της κρατικής επιχορήγησης τον ΚΑΠ, που
είναι πραγματικά μια δυσάρεστη κατάσταση την οποία βιώνουμε σε όλο της το
μεγαλείο και δημιουργεί πολλά προβλήματα και μας ανησυχεί και για το μέλλον,
διότι ενώ έρχονται μειωμένοι οι ΚΑΠ από την άλλη υπάρχουν τα συγκεκριμένα
λειτουργικά έξοδα τα οποία είναι και το μόνιμο πρόβλημα των Δήμων. Επιτρέψτε
μου να αναφερθώ στα θετικά αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας που ξεκινήσαμε,
βέβαια δεν θα ακούσετε από εμένα ότι τα αποτελέσματα είναι μόνο θετικά, αλλά
επιτρέψτε μου εδώ και για τα πρακτικά, να αναφέρω τα θετικά αποτελέσματα τα
οποία καταγράφονται στον ισολογισμό του 2009. Το πρώτο είναι η κατακόρυφη
μείωση του ελλείμματος του Δήμου από 5.409.000,00 € που ήταν το 2006 σε
1.450.000,00 € το 2009, περίπου δηλαδή στο 1/5, το δεύτερο θέμα το οποίο θέλω να
επισημάνω είναι η αύξηση στα έσοδα με ρυθμό μεγαλύτερο απ’ ότι τα έξοδα. Τα

συνολικά έσοδα του Δήμου αυξήθηκαν κατά 15,11% σε μια δύσκολη, όπως είπα πριν
συγκυρία, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και πριν την εκδήλωση της
πρωτοφανούς αυτής κρίσης και βέβαια πιστεύω ότι θα υπάρξει κάμψη γιατί βλέπουμε
την πορεία των εσόδων και την εισπρακτική δυνατότητα που υπάρχει. Ένα θέμα που
πρέπει να τονίσουμε και πρέπει να το θυμηθούμε πάλι σ’ αυτή την αίθουσα, είναι ότι
πήραμε την απόφαση να παραμείνουν σταθερά τα δημοτικά τέλη και για τα
νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις, αυτό που υπερασπίζομαι και πιστεύω ότι καλώς
έκανε ο Δήμος, μειώσαμε κατά 25% τα τέλη για τις πολύτεκνες και τρίτεκνες
οικογένειες καθώς και στα άτομα με αναπηρία, με κύριο σκοπό την ανακούφιση
ορισμένων ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Αυτό βέβαια έχει κόστος, αυτό το κάναμε
συνειδητά, το κάναμε γιατί το πιστεύουμε και το κάναμε γιατί αυτό χαρακτηρίζει την
πολιτική με ανθρώπινο πρόσωπο και η πολιτική με ανθρώπινο πρόσωπο σίγουρα έχει
κόστος, είναι όμως κατά την άποψή μας ισονομία. Για την εφαρμογή των αποφάσεων
αυτών για τις κοινωνικές ομάδες που ανέφερα, περιμένουμε τις σχετικές αποφάσεις.
Ένα ακόμα θέμα είναι ότι προσπαθήσαμε να εξοφλήσουμε τους προμηθευτές του
Δήμου. Σήμερα είναι πληρωμένοι και οι προμηθευτές για το 2009, υπάρχουν
εκκρεμότητες για το φετινό έτος και βέβαια έχει απολύτως ξοφλήσει το 2008. Ενώ
όταν ξεκινήσαμε εμείς, ξεκινήσαμε να πληρώνουμε απ’ το 2003. Οι συνολικές
υποχρεώσεις του Δήμου την 31η Δεκεμβρίου 2009, προς προμηθευτές και λοιπούς,
είναι 3.756.133,00 € και αυτό νομίζω το βλέπετε στα εισηγητικά που έχετε μπροστά
σας. Αγωνιζόμαστε να κρατήσουμε το Δήμο σε μια αναπτυξιακή τροχιά και
ποντάρουμε σε καινούργια έργα ανάπτυξης. Στις νέες επενδύσεις αξίας 3.600.000,00
€, που διενεργήσαμε το 2009, θα πρέπει να προστεθούν και οι ήδη έτοιμες των
δωρεών των Αφών Κούσιου και Κορνηλίας Καραναστάση που είναι επιπλέον
3.000.000,00 € και που είναι δωρεές πρωτοφανείς για την πόλη μας. Για εμάς
αγαπητοί συνάδελφοι επιτυχία δεν σημαίνει αναγκαστικά να μειώσεις τα ελλείμματα
και να αυξήσεις τα έσοδα, πέρα απ’ όλα αυτά επιτυχία γι’ εμάς σημαίνει να είσαι πιο
χρήσιμος στους συμπολίτες σου, να δείχνεις το ανθρώπινο πρόσωπο του Δήμου, είμαι
σίγουρη ότι αυτό μέρα με τη μέρα το πετυχαίνουμε και μέρα με τη μέρα
καταξιώνεται. Για μένα και για τους συναδέλφους μου στη Δημοτική μας ομάδα
έχουν μεγαλύτερη αξία από τους αριθμούς οι πολίτες της πόλης και σ’ αυτούς λοιπόν
στοχεύει η πολιτική μας, το δικό τους συμφέρον υπηρετεί το νοικοκύρεμα των
οικονομικών του Δήμου μας και μόνο ένας πραγματικά ισχυρός οικονομικά Δήμος.
μπορεί να βρίσκεται κοντά στον πολίτη και τις ανάγκες του, μπορεί ποιο εύκολα να
βρίσκεται κοντά στον πολίτη και πιο εύκολα να καλύπτει τις ανάγκες του πολίτη. Τα
επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν για να υπάρξει αποτελεσματικότερη
οικονομική διαχείριση του Δήμου, θα πρέπει να είναι σίγουρα η συστηματική
βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων που θα τονώσουν οικονομικά το Δήμο και αυτό
το λέω βάζοντας και ένα ερωτηματικό γιατί με τη σημερινή οικονομική κατάσταση,
όλα τίθενται με ένα ερωτηματικό. Η οργάνωση της αποθήκης που ξεκίνησε να
γίνεται, με την επικείμενη ανάληψη της ευθύνης της διαχείρισης του τομέα
καθαριότητας και της τεχνικής υπηρεσίας, με σκοπό, την επίτευξη οικονομικών
κλίμακας, όπως επίσης η οργάνωση του τμήματος προμηθειών, η ορθή
παρακολούθηση των συμβάσεων και των αγορών και βέβαια το μεγάλο θέμα, η
πολιτική των προσλήψεων στο Δήμο, που γίνονται ή δε γίνονται και περιστέλλονται
δαπάνες και εδώ εμείς κατηγορούμαστε για το ότι η πόλη δεν είναι όσο καθαρή όσο
θα θέλαμε, δεν είναι κάποια πράγματα τόσο περιποιημένα όσο θα θέλαμε, αλλά δεν
γίνεται περιστολή δαπανών εάν δεν γίνει και περιστολή προσλήψεων. Επίσης η
ανάληψη από το Δήμο παραγωγικών επενδύσεων και έργων υψηλής προστιθέμενης
αξίας για την τόνωση της παραγωγικής δραστηριότητας στη Βέροια και την
ανακούφιση των ανέργων συμπολιτών μας. Βεβαίως εδώ αναφέρομαι στο μεγάλο
εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας και θα έχει το επόμενο Δ.Σ. εφόσον το

αποφασίσει γιατί μετά από δύο χρόνια ολοκληρώθηκε η επίπονη διαδικασία να
είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπούμε σε επενδυτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων και μάλιστα για όλο τον Καλλικρατικό Δήμο και είναι
σημαντικό που διευκρινίστηκε αυτό και όχι μόνο για την Βέροια, όπως είναι σήμερα.
Παυλίδης : Έγινε μια προσπάθεια διαχείρισης το 2009, προς τη σωστή
κατεύθυνση θα έλεγα, γιατί θα έπρεπε να επιλέξουμε εάν θα κάναμε πράγματα που θα
ξόδευαν πάλι το Δήμο ή θα τον έφερναν σε προϋποθέσεις πάλι ώστε να μην είναι
βιώσιμος ή αν θα έπρεπε να οργανώσουμε καλύτερα το Δήμο ξοφλώντας τους
πιστωτές του Δήμου μας, τους συμπολίτες μας γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ξένοι
και γιατί υπήρχε η ευκαιρία μιας μεγαλύτερης χρηματοροής κατά την περσινή
περίοδο. Αυτό που επιλέχθηκε τελικά για να αποκτήσει ο Δήμος σωστές βάσεις και
να μπορέσει να ανταπεξέλθει και ήμασταν τυχεροί γιατί η φετινή κρίση θα ταλάνιζε
ακόμα περισσότερο την περιοχή μας, προσπαθήσαμε να γίνει και μάλιστα έγινε το
καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει, που ήταν και το μεγαλύτερο θεωρώ για το Δήμο,
έγινε δηλαδή η συγχώνευση των επιχειρήσεων. Η συγχώνευση αυτή εξοικονόμησε
κε. πρόεδρε τεράστια ποσά για το Δήμο και σταμάτησε να υπάρχει μια πληγή που
μεταφερόταν από χρόνο σε χρόνο και θεωρώ ότι έγινε και επιτυχώς. Θα σας θυμίσω
ότι το Γραφείο Τελετών είχε γύρω στα 50.000,00 €, η Εληά γύρω στα 315.000,00 €,
τα Μάρμαρα γύρω 1.300.000,00 € κ.τ.λ. όλα αυτά τα ποσά είχαν μεταφερθεί σε
κεφάλαιο στις δύο επιχειρήσεις που συγχωνεύθηκαν, στην ΚΕΠΑ και στη ΔΗΚΕΑΠ
και είμαστε στην ευχάριστη θέση, απ’ όλο αυτό το ποσό το 1.600.000,00 € περίπου,
να χρωστάμε μόνο 100.000,00 € πλέον. Αυτά τα ποσά σίγουρα θα μπορούσαν να
ξοδευτούν προς άλλες κατευθύνσεις πέρσι, ξοδεύοντας ασυλλόγιστα ή επιδιώκοντας
άλλα πράγματα, θεωρώ ότι κάναμε την καλύτερη κίνηση προς αυτή τη κατεύθυνση.
Θέλω να πω ότι δεν είχαμε την ευκαιρία να έχουμε κανένα Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης ανοιχτό μπροστά μας ώστε να επιδιώξουμε έργα και να κάνουμε
επενδύσεις. Συνήθως αυτά στην Ελλάδα καταθέτονται και οι επενδύσεις γίνονται τα
επόμενα χρόνια και έχουν μια ιστορία, όπως η προηγούμενη δημοτική αρχή συνέχιζε
τα έργα του προηγούμενου έτσι και εμείς θα έπρεπε να κάνουμε έργα προηγούμενα
και τώρα να επιδιώκουμε. Γι’ αυτό οι επενδύσεις είναι αυτές που ανήκουν και
αντιστοιχούν στο 2009, όλα τα άλλα κονδύλια διαχείρισης, τα λέω διαχείρισης γιατί ο
Δήμος δεν είναι εισπρακτικός, είναι αντισταθμιστικός και γι’ αυτό όλα τα κονδύλια
διαχείρισης ήταν κονδύλια που θα έπρεπε να μπορέσουμε να τα συμμαζέψουμε.
Θεωρώ ότι τα συμμαζέψαμε αρχίζοντας από τα χρηματικά διαθέσιμα, ξαναγέμισαν
κάπως τα ταμεία του Δήμου και από τις υποχρεώσεις που σας ανέφερε η Δήμαρχος,
κατεβάζοντας τες κατά 1.200.000,00 € δηλαδή απ’ τα 5.000.000,00 € το κατεβάσαμε
γύρω στα 3.700.000,00 €. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στους συναδέλφους μου
Αντιδημάρχους, οι οποίοι μπόρεσαν και δεν κάνανε πολιτική προσλαμβάνοντας
αθρόα. Αρκεί να σας πω ότι το 2006 ήταν 502 άτομα και πέρσι ήταν γύρω στα 460.
Αυτή η κατεύθυνση που δόθηκε με λιγότερο προσωπικό προς συγκεκριμένα
πράγματα, είναι αυτή που σήμερα έχει ανάγκη η Ελλάδα και αυτή που επιδιώκεται
για να συμμαζευτεί η κατάσταση. Έχουμε όμως και πληγές στο Δήμο και θα πρέπει
να τις συμμαζέψουμε κι’ άλλο. Ο Καλλικράτης θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τα
οικονομικά και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι βέβαια δύσκολο να πάρεις
χρήματα από τους δημότες αλλά είναι και άδικο κάποιοι να είναι συνεπείς και σωστοί
και κάποιοι άλλοι να μην είναι και αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε γενναία και
προφανώς μέχρι το τέλος της χρονιάς ώστε να μπορέσουν να συνενωθούν οι Δήμοι
υγιέστατα. Είμαι χαρούμενος γιατί έχουμε τις πιο μικρές ζημιές απ’ όλα τα
προηγούμενα χρόνια αλλά είμαι και στεναχωρημένος γιατί δεν μπόρεσα να
οργανώσω όσο ήθελα το τμήμα περιουσίας του Δήμου και τις κάρτες στάθμευσης
των αυτοκινήτων. Αυτά τα δύο δεν μπόρεσα να τα πετύχω και δεν μπόρεσα να κάνω
αυτό που ήθελα.

Πρόεδρος : Ερωτήσεις.
Γιαννουλάκης : Κύριε πρόεδρε, πέρα από το λογιστικό απολογισμό, υπάρχει
και ο απολογισμός των πεπραγμένων, είναι όπως το λέμε, η λογοδοσία του Δημάρχου
η οποία αποτελεί μια σημαντική διαδικασία πολιτικού ελέγχου της δημοτικής αρχής.
Ήθελα να ρωτήσω την κα Δήμαρχο, τον απολογισμό πότε έχει σκοπό να τον κάνει;
Δήμαρχος : Προφανώς ο κ. Γιαννουλάκης αγνοεί ότι εδώ και δύο χρόνια
έχουν αλλάξει τα δεδομένα και έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε μέχρι το τέλος της
χρονιάς. Επειδή ακριβώς είναι προεκλογική χρονιά, ήθελα να αποφύγω να βγείτε
εσείς και να με κατηγορήσετε ότι κάνω τον απολογισμό για προεκλογική φιέστα.
Αυτή είναι η απάντησή μου.
Πρόεδρος : Τοποθετήσεις συνάδελφοι.
Γιαννουλάκης : Κύριε πρόεδρε, η κα Δήμαρχος είπε ότι αγνοώ το Νόμο και
ότι μπορεί να κάνει τον απολογισμό της μέχρι το 2011 και βέβαια η δικαιολογία που
έδωσε, για μένα, είναι πολύ σαθρή. Αν και ο Νόμος δίνει το δικαίωμα στη δημοτική
αρχή να κάνει τον απολογισμό της μέχρι το Γενάρη του 2011, νομίζω όμως ότι είναι
δεοντολογικό η δημοτική αρχή να απολογηθεί πριν τις εκλογές στο Βεροιώτικο λαό
για τα πεπραγμένα της, εκτός και αν φοβάται να απολογηθεί για αυτά. Στην εισήγησή
της η κα Δήμαρχος δεν είπε τίποτα πέρα από αοριστίες, όπως συνηθίζει πάντα,
μίλησε για προσπάθεια και τροχιά ανάπτυξης, μίλησε για εξυγίανση και ανάπτυξη,
μίλησε για δυσμενές περιβάλλον, μίλησε για συμμάζεμα οικονομικών, κάτι
συγκεκριμένο όμως δεν είπε. Αυτό φοβάται η κα Δήμαρχος και δεν κάνει τον
απολογισμό πριν τις εκλογές. Κυρία Δήμαρχος έχετε να επιδείξετε έργα μόνο αυτά
που έγιναν από τις δωρεές των Αφών Κούσιου και την πεζογέφυρα της οδού
Θερμοπυλών την οποία κάνει η Νομαρχία. Δεν έχετε να αντιπαρατάξετε κανένα έργο
ισάξιο μ’ αυτά που είχε η προηγούμενη δημοτική αρχή, έργα όπως η Πανεπιστημιακή
σχολή, το Μουσείο Εκπαίδευσης, τα Πολιτιστικά Κέντρα σχεδόν σε όλα τα χωριά
από το Ταγαροχώρι, τη Μέση, τις Βαρβάρες, από τον Τριπόταμο, δεν έχετε να
αντιπαρατάξετε έργο, όπως η αναμόρφωση της Κεντρικής, από την πλατεία Αγίου
Αντωνίου μέχρι κάτω. Εσείς μας λέτε συμμαζέψατε τα οικονομικά. Πώς τα
συμμαζέψατε τα οικονομικά όταν από το 2008 μέχρι το 2009 είχατε πάνω από
3.500.000,00 € επιπλέον εισροές στο Δήμο; Φανταστείτε να μην ήταν αυτές οι
εισροές, αυτά τα επιστρεφόμενα παρακρατηθέντα και η αύξηση των ΚΑΠ και της
ΣΑΤΑ. Συζητάμε έναν απολογισμό και η κα Δήμαρχος μας μιλάει για το τι θα γίνει
το 2011, το 2010 και εμείς μιλάμε για τον ισολογισμό του 2009. Οι απαιτήσεις που
είχε ο Δήμος από εισπράξεις απ’ τους πολίτες ήταν 1.400.000,00 € περίπου, όταν
ήμασταν εμείς το 2006 και αφήσαμε την διοίκηση του Δήμου, το 2008 ήταν
1.977.000,00 € και σήμερα έχουν φτάσει τα 2.311.000,00 €. Έτσι συμμαζεύετε τα
οικονομικά; Όταν οι εισπράξεις του ταμεία του Δήμου υπολείπονται στα 3 πρώτα
χρόνια κατά 1.000.000,00 € από τις εισπράξεις τις οποίες είχε κάνει ο ταμίας στη δική
μας θητεία; Είστε μια δημοτική αρχή η οποία προσπαθεί να εξαργυρώσει την απραξία
της με τις δωρεές και μόνο.
Δελαβερίδης : Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι το θέμα είναι
πάρα πολύ σοβαρό αλλά δυστυχώς δεσμεύτηκα απ’ το προηγούμενο Δ.Σ. ότι δεν θα
κάνω κριτική από δω και πέρα μέχρι τις εκλογές και φυσικά δεν θα κάνω σήμερα. Θα
μπορούσα να πω πάρα πολλά για τον απολογισμό, δεν θα το κάνω όμως και θα τον
ψηφίσω. Στην εισήγηση του κ. Παυλίδης, είπε ότι “δεν μπορούμε να εισπράξουμε
από τους δημότες μας χρήματα, είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο”. Πιο δύσκολο
είναι για τους δημότες να εισπράξουν από το Δήμο χρήματα. Αυτό τα λέει όλα και
έχω παραδείγματα, δεν θα αναφερθώ όμως γιατί μετά τις εκλογές έχουμε καιρό. Θα
ψηφίσω λοιπόν τον απολογισμό χωρίς περισσότερα σχόλια.
Σακαλής : Κύριε πρόεδρε, κα Δήμαρχε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα
πραγματικά συζητάμε ένα σοβαρότατο θέμα που είναι ο απολογισμός της διαχείρισης

χρήσης αλλά και οικονομικά αποτελέσματα έτους 2009. Βέβαια πολύ σωστά είπε η
κα Δήμαρχος ότι δεν είναι μόνο οι ψυχροί αριθμοί, γιατί πίσω απ’ τους αριθμούς
κρύβονται άλλα θέματα πολύ πιο σοβαρά αλλά κρύβεται και όλο το έργο την
δημοτικής αρχής. Η κα Δήμαρχος πραγματικά μίλησε με αοριστίες συγχέοντας αν
έχουμε τον οικονομικό ισολογισμό του 2009 ή αν πραγματικά κάνουμε
προϋπολογισμό του έτους 2010-2011, όταν αναφέρθηκε για τα αναπτυξιακά
προγράμματα, για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κ.τ.λ. Αυτά είναι μελλοντικά
και για τα οποία δεν γνωρίζουμε και δεν ξέρουμε αν και κατά πόσο θα υλοποιηθούν,
αν θα εγκριθεί το δάνειο, αν θα γίνουν κάποια έργα και άλλα πολλά. Βέβαια μας είπε
ότι το 2008 υπήρχε Διεθνής οικονομική κρίση, αυτό όμως δεν το ακούσαμε πέρσι από
κανέναν, όταν κάποιοι λέγανε ότι υπάρχει κρίση το 2009 όχι το 2008. Κάποιοι άλλοι
έλεγαν ότι δεν υπάρχει κρίση, υπάρχει κακή διαχείριση της χώρας. Σήμερα η κα
Δήμαρχος επικαλέστηκε ότι υπήρχε Διεθνής οικονομική κρίση το 2008. Μας είπε
επίσης ότι ένας από τους λόγους που δεν τα καταφέραμε ήταν ότι κάναμε κοινωνική
πολιτική, μειώσαμε τα δημοτικά τέλη και για ευπαθείς ομάδες αλλά και για τους
συνδημότες μας. Δεν μας είπε όμως καθόλου για την αύξηση των τελών της ΔΕΥΑΒ
η οποία επιβάρυνε με το διπλάσιο σχεδόν κόστος τους συνδημότες μας και έχω ένα
απλό παράδειγμα εδώ, 24-1-2008, 24-3-2008 πληρωτέο ποσό 68,50 € αντίστοιχο
τώρα του 2009, 26-1-2009, 26-3-2009 πληρωτέο ποσό 101,10 € αυτό είναι στο 80%
των νοικοκυριών του Δήμου Βέροιας. Αν ήθελε πραγματικά να κάνει κοινωνική
πολιτική η κα Δήμαρχος, έπρεπε ή να μειώσει ή να παγώσει τα τέλη ύδρευσης.
Βέβαια μας είπε και άλλες ανακρίβειες θα έλεγα για το ότι είχαμε μειωμένα έσοδα
από το Υπουργείο και από τους ΚΑΠ. Λάθος. Τα μειωμένα έσοδα είναι για το 2010,
κατά 30%-35%, δεν μας είπε όμως ότι για το 2009, επί Υπουργού Εσωτερικών
Προκόπη Παυλόπουλου, είχαμε 35% αύξηση των ΚΑΠ και της ΣΑΤΑ. Εδώ κάνουμε
απολογισμό του 2009 δεν κάνουμε για το 2010, αν μας δώσανε έσοδα ή δεν μας
δώσανε και βέβαια στη διάρκεια της προηγούμενης δημοτικής αρχής, το χρέος όλης
της τετραετίας, για να τα πούμε με αριθμούς αφού έτσι θέλει η κα Δήμαρχος, εμείς
παραλάβαμε ως προηγούμενη δημοτική αρχή ένα χρέος 1.000.000,00 € από τον κ.
Χασιώτη, επί της θητείας μας ήταν 2.500.000,00 € το χρέος μας, πήραμε δάνειο για
να εξοφλήσουμε αυτά τα 2.500.000,00 € και στα τρία χρόνια κύριοι το χρέος έφτασε
τα 4.300.000,00 €. Αντιλαμβάνεστε ότι ο 4ος χρόνος είναι χρόνος που ανεβαίνουν τα
έξοδα. Πολύ φοβάμαι ότι το τέλος της τετραετίας θα μας βρει με περίπου
6.000.000,00 € κατά τη δική μου ταπεινή άποψη. Άρα για ποια σωστή οικονομική
διαχείριση μας μιλάτε κα Δήμαρχος; Βέβαια αυτά που λέω, δεν τα λέμε τώρα και
μόνο εδώ. Δημοσιεύτηκαν στις εφημερίδες αναλυτικά ποιοι Δήμοι της χώρας
χρωστάνε και πόσα είναι τα ποσά. Επομένως κύριοι συνάδελφοι δεν είναι μόνο ότι
μειώσαμε ή παγώσαμε αυτά που είπε η κα Δήμαρχος. Εσείς κύριοι συνάδελφοι και
κυρία Δήμαρχος δεν μπορέσατε να διοικήσετε και να διαχειριστείτε σωστά το Δήμο
Βέροιας σ’ αυτά τα 4 χρόνια και έχετε την απαίτηση ο ευρύτερος Δήμος της Βέροιας,
ο Καλλικρατικός, να σας εμπιστευτεί να διοικήσετε και την άλλη τετραετία.
Δυστυχώς κύριοι συνάδελφοι πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να καθίσετε τουλάχιστον
για άλλη μια τετραετία στην αντιπολίτευση ούτως ώστε να μπορέσετε να μάθετε λίγο
περισσότερα πράγματα για να ελπίζετε να ‘ρθείτε στην συμπολίτευση. Βέβαια ο κ.
Γιαννουλάκης μίλησε για τα έργα της προηγούμενης δημοτικής αρχής, θα μπορούσα
να απαριθμήσω άλλα τόσα, αλλά η ανικανότητά σας φάνηκε στο ότι σας δώσαμε
έτοιμα έργα, να μην τα αναφέρω, 3-4 τα οποία ούτε καν ολοκληρώσατε 4 χρόνια.
Μην με προκαλείτε κε. Παυλίδη. Τι να πούμε, για την Πανεπιστημιακή σχολή; Ήρθε
ένα τμήμα και μετά τίποτα, μηδέν, «τουφεκιές» απ’ τα ΤΕΙ, απ’ τα ΑΕΙ,
Μαθηματικών, Φιλόλογων, Ξένων Γλωσσών. Τίποτα. Ψέματα; Δρόμος Άνω - Κάτω
Σέλι, 600.000,00 €, το ξεχάσαμε; Επί των ημερών σας το κολυμβητήριο έμεινε όπως
ήταν. Δεν θέλω να μιλήσω. Αλλά θα μπορούσατε τουλάχιστον να διαχειριστείτε

σωστά αυτή την τετραετία. Δυστυχώς δεν μπορέσατε ούτε να τα ολοκληρώσετε ούτε
να μειώσετε το χρέος, άρα εδώ σε εισαγωγικά θα πω «ανικανότητα της διοίκησης και
της διαχείρισης».
Τσιαμήτρου – Καραχατζή : Καταρχήν κε. πρόεδρε ήθελα να ευχηθώ καλό
αγώνα στον κ. Τσούντα, εάν βέβαια κατέβει σαν υποψήφιος Δήμαρχος. Δεν ήθελα να
μιλήσω αλλά μου έδωσε την αφορμή η κα Δήμαρχος με αυτά που είπε προς το τέλος.
Επιτυχία δεν είναι να αυξήσεις τα έσοδα για την κα Δήμαρχο και να μειώσεις μόνο τα
ελλείμματα. Αν μπορούσε να διαβάσει τις τοποθετήσεις της ιδίας τα χρόνια της
προηγούμενης τετραετίας και μάλιστα του τελευταίου χρόνου, για να δει αν πίστευε
αυτά που λέει σήμερα. Όσο δε για την καθαριότητα που είπε, η καθαριότητα κατ’
εμέ, το έχω πει πολλές φορές σε διάφορες συνεδριάσεις, ότι είναι το παν. Το πιο
σημαντικό έργο για τον Δήμο και είπα πολλές φορές ότι θα μπορούσε να κάνει 1-2
έργα λιγότερα και να γίνει η καθαριότητα όπως έπρεπε στο Δήμο. Όταν κάνεις
βέβαια ένα έργο λιγότερο μπορείς να προσλάβεις και 5 εργάτες παραπάνω και να
κάνεις σωστή καθαριότητα.
Δήμαρχος : Άκουσα με μεγάλη χαρά και με μεγάλη προσοχή τους
συναδέλφους που ήρθαν δυναμικοί και γεμάτοι επιχειρήματα, όρεξη και κριτική
διάθεση και τους ευχαριστώ πολύ για όσα ανέφεραν. Εξακολουθώ να πιστεύω, κε.
Γιαννουλάκη, ότι αν είχαμε κάνει απολογισμό, θα βρίσκατε να πείτε ότι βρήκαμε
ευκαιρία να τον κάνουμε τώρα που είναι οι εκλογές, ενώ μετά τις εκλογές θα ήταν
διαφορετικά τα πράγματα. Αναφερθήκατε ειρωνικά σ’ αυτό που είπα περί
“δυσμενούς περιβάλλοντος” και δεν ξέρω αν ζείτε στην Ελλάδα ή αν ζείτε κάπου
αλλού εσείς και δεν έχετε υπόψη σας περί ΔΝΤ και όλα τα συναφή που όσοι βλέπουν
τηλεόραση τουλάχιστον μπορούν να τα αντιληφθούν, εάν δεν τα έχουν αντιληφθεί
στο πορτοφόλι και στην τσέπη τους. Επίσης αναφερθήκατε στο συμμάζεμα των
οικονομικών και λησμονήσατε γιατί η μνήμη συνήθως είναι κοντή για όλους μας, δεν
λέω μόνο για εσάς, ότι εσείς ήσασταν ο Αντιδήμαρχος των οικονομικών της
προηγούμενης θητείας, εσείς ήσασταν ο Αντιδήμαρχος των οικονομικών που δεν
χωρούσε να μπει κάποιος στο γραφείο σας, διότι υπήρχαν φάκελοι αραδιασμένοι ο
ένας επάνω στον άλλο και εδώ είναι και υπηρεσιακοί παράγοντες και εδώ είμαστε
όλοι μας, γιατί έπρεπε όλα τα τιμολόγια και όλες οι πληρωμές να περνούν από εσάς
και επειδή δεν γίνονταν και τακτικά πληρωμές, υπήρχε μια συσσώρευση ενταλμάτων
μέσ’ το γραφείο σας. Λοιπόν, αυτές είναι εικόνες που τις είδαμε όλοι μας και βέβαια
όχι απλώς είδαμε πράγματα αλλά βιώσαμε πράγματα όταν αναλάβαμε. Εσείς
ήσασταν Αντιδήμαρχος των οικονομικών και βιώσαμε προμηθευτές, εργολάβους, να
λιποθυμούν μέσα στο γραφείο, να έρχονται και να κλαίνε και να έχουμε τέτοιες
καταστάσεις. Δεν θέλω να μείνω σ’ αυτά, αυτά πέρασαν, τα αντιμετωπίσαμε,
προσπαθούμε να μην ξαναρθούν αυτές οι στιγμές και βέβαια χρωστάει ο Δήμος και
βέβαια χρωστάει σε προμηθευτές και βέβαια δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να
ανταπεξέλθει, γιατί το πρώτο που προσπαθεί να κάνει είναι να δώσει τις μισθοδοσίες
και αυτό είναι γνωστό σ’ όλους τους Δήμους σ’ όλη την Ελλάδα. Κάνατε μια
αναφορά σε έργα. Δεν ξέρω αν επισκεφθήκατε τα Τοπικά Διαμερίσματα, εάν είδατε
έργα που έγιναν εκεί, δεν ξέρω αν κυκλοφορείτε στην Βέροια και είδατε τις
διανοίξεις που γίνανε όχι στο κέντρο αλλά εκεί που έπρεπε να γίνουν γιατί και εκεί
ζούνε άνθρωποι και είναι πάρα πολλές, πολύ σημαντικές. Και την υποδομή που έγινε
εκεί, δεν ξέρω αν αντιληφθήκατε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι υποδομές στα Δημοτικά
μας Διαμερίσματα, οι βασικές υποδομές. Δεν ξέρω εάν έχετε γνώση του τι γίνεται
στην πόλη στον τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας με έργα εκατομμυρίων ευρώ.
Δεν ξέρω εάν θυμάστε πριν από λίγο καιρό που ενταχθήκαμε στο ΕΣΠΑ, μόλις
άνοιξε και μόλις είχαμε την ευκαιρία και έρχονται στην πόλη 10.236.000,00 € απ’ τις
αναπλάσεις, που είναι το δεύτερο μεγάλο ποσό μετά την θεσ/νίκη. Βέβαια
αναφέρεστε στις δωρεές, έτσι κάπως, αλλά και μόνο αυτό το κομμάτι είναι για ένα

μεγάλο μπράβο, γιατί κάποιοι μας εμπιστεύτηκαν. Δεν εμπιστεύτηκαν άλλους, εγώ
δεν θέλω ούτε να κορδώνομαι ούτε να κοκορεύομαι γι’ αυτό, με σεμνότητα σας το
λέω, αλλά πραγματικά με κάνει περήφανη γιατί κάποιοι μας εμπιστεύτηκαν το
κομπόδεμά τους. Επίσης δεν ξέρω αν αντιληφθήκατε στο τομέα της Κοινωνικής
Πολιτικής, διότι δεν υπήρχε τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και αυτή τη στιγμή υπάρχει
μια ολιστική αντιμετώπιση και μια ολιστική κάλυψη των κοινωνικών ζητημάτων σ’
αυτό το Δήμο, με αποτέλεσμα να ενταχθούμε στις 5 Ευρωπαϊκές πόλεις, που δεν το
πήραμε χαμπάρι ακόμη, που έχουν λάβει μέτρα για την κρίση και πέρασε θέμα απ’ το
προηγούμενο Δ.Σ. το ότι πρέπει να πάμε και συμμετέχουμε σε στρογγυλό τραπέζι,
ώστε αυτές οι καλές πρακτικές των 5 Ευρωπαϊκών πόλεων να περάσουν και στις
υπόλοιπες της Ευρώπης. Δεν ξέρω εάν περιδιαβήκατε τις αθλητικές εγκαταστάσεις
που υπάρχουν και αν είδατε πόσο έχουν βελτιωθεί. Και αυτά δεν γίνανε με χρήματα
που ερχόντουσαν από επιχορηγήσεις. Ήταν κλειστές οι στρόφιγγες και είπε
προηγούμενα και ο Παύλος Παυλίδης, ότι ήμασταν ανάμεσα στα δύο ΚΠΣ, όλοι μας
όχι μόνο ο Δήμος της Βέροιας, αλλά ήταν και κλειστές οι στρόφιγγες,
επαναλαμβάνω. Επίσης είπατε για χρέος που παραλάβατε από τον κ. Χασιώτη. Να τα
βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Εδώ όλη η Βέροια θυμάται, ότι ο Χασιώτης
είχε βγάλει μια ανακοίνωση όταν έφευγε, που έλεγε “ελάτε όλοι οι δημότες να
πληρωθείτε, αν ο Δήμος σας χρωστάει”. Προφανώς δεν θα τους καλούσε αν δεν είχε
να τους πληρώσει. Βέβαια θα μου πείτε ήταν άλλη εποχή, μακάρι να ήμασταν σ’
εκείνη την εποχή, ξέραμε πολύ καλά πώς θα ξοδεύαμε τα χρήματα, αλλά εν πάση
περιπτώσει δεν είναι σωστό να λέει κάποιος σήμερα ότι παρέλαβε 1.000.000,00 €
χρέος από τη Δημαρχία Χασιώτη. Κυρία Τσιαμήτρου θέσατε ένα θέμα και σας
άκουσα με προσοχή, ότι δηλαδή τότε έλεγα άλλα πράγματα. Ποτέ δεν έλεγα άλλα
πράγματα και ποτέ δεν πίστευα άλλα πράγματα, απλώς ήμουν πολύ σαφής στην
τοποθέτηση μου και είπα το εξής: “εφόσον κάνεις Κοινωνική Πολιτική και μάλιστα
σε δύσκολους καιρούς, γιατί πρέπει ο Δήμος τώρα να δείξει το ανθρώπινο πρόσωπό
του, όχι όταν υπάρχει ευμάρεια, τώρα πρέπει να το δείξει, τώρα πρέπει να ανοίξει την
πόρτα του Δημοτικού Ιατρείου και να δει τον μακροχρόνια άνεργο που δεν έχει
κάποιον να τον εξετάσει εφόσον έχει πρόβλημα υγείας, τώρα πρέπει με την
αλληλεγγύη να βοηθήσει αυτούς που δεν έχουν να φάνε και ντυθούν, τώρα πρέπει να
υποστηρίξει τον άνεργο και να τον κατευθύνει, τώρα πρέπει να δώσει λύσεις και να
αντιμετωπίσει, στο μέτρο του δυνατού, κοινωνικά προβλήματα που προκύπτουν απ’
την οικονομική κρίση στα νοικοκυριά”, λοιπόν αν χρωστάμε κάτι παραπάνω επειδή
κάνουμε Κοινωνική Πολιτική, ναι, αυτό το πιστεύω και το πίστευα και αυτή είναι η
απάντησή μου.
Δάσκαλος : Κύριε πρόεδρε, καλωσορίζω τον κ. Τσούντα και του εύχομαι, αν
είναι υποψήφιος, καλή επιτυχία. Θα είναι κόσμημα για το επόμενο Δ.Σ. αν είναι
παρών στην σύνθεσή του. Για την πεζογέφυρα, για να βάλουμε τα πράγματα στη
θέση τους, υπήρχε περίπτωση να γίνει; Ψάχνατε να βρείτε εσείς κε. Σακαλή και οι
υπόλοιποι να τη στηρίξετε στην παλιά γέφυρα αλλά στατικά δεν υπήρχαν, δεν
μπορούσατε να εμπιστευτείτε κανένας εδώ και 10 χρόνια, ψάχνανε όλοι να στηρίξουν
τη γέφυρα ή να κάνουν πεζοδρόμια στην υφιστάμενη γέφυρα. Εμείς προσπαθήσαμε
και βρήκαμε λύση, μελετήσαμε και στήθηκε η γέφυρα όταν όλοι λέγανε ότι δεν
πρόκειται να στηθεί, και για να ξέρετε, απ’ το Σουφλιά εμείς ζητήσαμε τα χρήματα,
εμείς πήγαμε στο ΤΕΟ και ζητήσαμε χρήματα, εμείς καταθέσαμε πρόταση, άσχετα
που δεν μπορούσαμε να είμαστε τελικοί δικαιούχοι και τα πήρε η Νομαρχία και
κάναμε ανταλλαγή σε έργα. Αυτά για να γνωρίζετε. Έτσι λοιπόν η πεζογέφυρα έγινε
από το Δήμο Βέροιας, άσχετα που φέρεται ως κατασκευαστής η Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση. Εγώ εκτιμώ πως η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση δεν επρόκειτο να κάνει
πεζογέφυρα ποτέ. Γιατί να την κάνει στο Δήμο Βέροιας, μέσα στα διοικητικά όρια
και μέσα στο σχέδιο της πόλης; Για το κολυμβητήριο, πολύ καλά γνωρίζετε και

ευτυχώς που ήμασταν εμείς, γιατί αν προλαβαίναμε και πληρωνόντουσαν και οι άλλοι
δυο λογαριασμοί, θα πετούσε το «πουλάκι» και φάγαμε 2,5 χρόνια για να βγάλουμε
έκπτωτο τον ανάδοχο. Έτσι λοιπόν να μην λέτε πραγματάκια και είπε πολύ ορθά η κα
Δήμαρχος, “πηγαίνετε στην οδό Φιλιππουπόλεως να δείτε πόσο στοίχισε το έργο”
1.200.000,00 € μαζί με τα δίκτυα υποδομών. Διανοίξαμε τα πιο δύσκολα κομμάτια.
Οδός Ομήρου. Πάτε και κοιτάξτε πόσα στοίχισε. Θα μπορούσα να λέω πάρα πολλά.
Το γυμναστήριο, γνωρίζετε πολύ καλά πόσα στοίχισε κε. Σακαλή. Απ’ το 1979 είναι
χτισμένο το σχολείο, χρησιμοποιήθηκε ποτέ σαν γυμναστήριο; Δόθηκε φέτος για
λειτουργία και με κλειστές τις στρόφιγγες, όπως είπε η κα Δήμαρχος.
Πρόεδρος : Δευτερομιλίες.
Γιαννουλάκης : Οφείλω κάποιες απαντήσεις κύριε πρόεδρε. Δυστυχώς η
Δήμαρχος έχασε την ψυχραιμία της. Φαίνεται δεν αντέχει στην κριτική και μάλιστα
σε μια κριτική που είναι με νούμερα που δεν αμφισβητούνται από κανέναν. Η πόρτα
μου όσο ήμουν 4 χρόνια Αντιδήμαρχος, ποτέ δεν κλειδώθηκε ούτε έκλεισε και
προκαλώ όλους τους συναδέλφους και από την αντίπαλη πλευρά, να πούνε αν ήρθαν
στο γραφείο μου και είδαν πόρτα κλειστή. Ούτε όταν έφευγα δεν τη κλείδωνα.
Μιλάτε για τις οφειλές που άφησε ο κ. Χασιώτης και καλούσε τον κόσμο να έρθει και
να πληρωθεί. Ρωτήστε τον διευθυντή, αν μετά σταμάτησε να πληρώνει ή όχι, αφού
πλήρωσε κάποια χρήματα. Χρέη θα αφήνει η αρχή που φεύγει σ’ αυτή που έρχεται
και εμείς δεν το αμφισβητούμε αυτό. Μίλησα για το δυσμενές περιβάλλον και μου
είπατε ότι δεν ζω σ’ αυτό τον κόσμο. Πότε είναι το δυσμενές περιβάλλον; Το 2009
ήταν το ΔΝΤ; Τώρα ήρθε.
Δελαβερίδης : Απλά κύριε πρόεδρε, επειδή άκουσα για τα τότε χρέη που
άφησε ο κ. Χασιώτης, πρέπει να διευκρινίσω ότι τα χρέη επί Δημαρχίας Χασιώτη το
2004 ήταν 200.000,00 €, την περίοδο 2002-2004. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάντα όταν
ήμασταν αντιπολίτευση λέγαμε στον κ. Σκουμπόπουλο, ο οποίος έλεγε ότι τα χρέη
είναι πάρα πολλά, φέρτε στο Δ.Σ. και πείτε μας πού και ποια είναι τα χρέη. Ποτέ μα
ποτέ δεν τα έφερε και όντως ήταν 200.000,00 €. Να σας υπενθυμίσω ότι ποτέ δεν
άφηνε τον Αντιδήμαρχο τεχνικών να υπερβεί ένα έργο. Αν έκανε 30.000,00 € το
έργο, πάντα έλεγε 29.999,00 €. Ούτε 1 € παραπάνω. Λοιπόν ήξερε τι έκανε και άφησε
200.000,00 € μόνο. Δεν είναι λεφτά αυτά, δεν είναι χρέη. Ας δούνε και οι δύο
διοικήσεις μετά τον Χασιώτη, τι αφήσανε.
Σακαλής : Για την πεζογέφυρα, είναι όντως αλήθεια ότι η μελέτη της
πεζογέφυρας έγινε από τη Δημοτική αρχή και πράγματι έγινε ένας αγώνας
προκειμένου να χρηματοδοτηθεί, θα θυμίσω όμως κάτι: όταν προέκυψε το θέμα της
κατεδάφισης τμήματος του οδοστρώματος στη γέφυρα, αν δεν με απατά η μνήμη
γύρω στις 20 Ιανουαρίου, τότε πήραν οι εφημερίδες τον κ. Δάσκαλο, και εδώ είναι οι
εφημερίδες γραμμένες, και έδωσε και συνέντευξη, όπου είπε, “κύριοι εμείς δεν
έχουμε καμιά σχέση με την πεζογέφυρα” Οι εφημερίδες είναι εδώ είπε“ η πεζογέφυρα
είναι της Νομαρχίας, εμείς απλώς κάναμε τη μελέτη. Την επίβλεψη την έχει η
Νομαρχία”. Αυτό είπατε κε. Δάσκαλε και εδώ είναι οι εφημερίδες. Όσον αφορά για
τις αθλητικές εγκαταστάσεις, αφήστε το κα. Δήμαρχε, δεν χρειάζεται. Υπάρχει ένα
ΔΑΚ Μακροχωρίου εκεί, 4 χρόνια. Υπήρχε έτοιμη μελέτη για τις κερκίδες, ξέρει ο κ.
Δάσκαλος ότι είχε προκύψει το πρόβλημα μόνο με τη γεώτρηση, αν θα
χρησιμοποιούσαμε το κολυμβητήριο ή γεώτρηση ξεχωριστή 4 χρόνια τι κάνατε;
Αξιοποιήσατε αυτό το γήπεδο; Χωρίς κερκίδες, τι γήπεδο είναι αυτό; Με ταρτάν,
προβολείς και επί 4 χρόνια δεν κάνατε 2.000 θέσεων κερκίδες; Ούτε αποδυτήρια και
τουαλέτες δεν έχει και μιλάτε για αθλητικές εγκαταστάσεις; Το Μπάσκετ που
βρωμάει κάτω και κινδυνεύουν οι αθλητές εκεί; Για ποιες αθλητικές εγκαταστάσεις
μου λέτε; Όσο για το γυμναστήριο του ΕΠΑΛ, όντως έγινε ένας αγώνας, υπήρχε
πρόβλημα στατικό, λύθηκε, όμως αυτή τη στιγμή ξοδεύτηκαν πάρα πολλά λεφτά,
ξεπέρασαν το αρχικό ποσό των 200.000,00 € και δεν δόθηκε σε λειτουργία διότι δεν

μπορεί να λειτουργήσει. Αφού δεν έχει αποδυτήρια και τουαλέτες, πού θα πάει ο
Σύλλογος ή το σχολείο να γυμναστεί εκεί; Πού θα πάνε χωρίς αποδυτήρια και
τουαλέτες; Στις τουαλέτες των μαθητών; Και ενώ ξοδέψαμε 200-250.000,00 € δεν
μπορέσαμε να βάλουμε και 10.000,00 € για να κάνουμε τουαλέτες, οι οποίες
υπάρχουν εκεί και το ξέρετε. Με την ευκαιρία λέω, φροντίστε να το κάνετε και αυτό
για να ολοκληρωθεί. Κλείνοντας κα. Δήμαρχε, πραγματικά θα σας δώσω άριστα στον
τομέα της επικοινωνίας. Στα προφορικά αλλά και στις συνεντεύξεις μπορεί να τα
πάτε καλά, δυστυχώς στα πρακτικά και στα γραπτά μείνατε στάσιμη.
Τσιαμήτρου – Καραχατζή : Κύριε πρόεδρε, απλώς ήθελα να πω κάτι στον κ.
Δάσκαλο γιατί έριξε σαν μομφή ότι εμείς ψάχναμε διάφορες λύσεις. Δεν είναι κακό
το να ψάχνεις διάφορες λύσεις έστω και να κάνουμε με προβόλους κ.τ.λ. τη
πεζογέφυρα. Αυτό σημαίνει ότι παραδέχτηκε ότι όντως μας ενδιέφερε και εμάς πολύ
το να γίνει η πεζογέφυρα. Απλώς δεν μπορέσαμε να βρούμε, όπως είπε, στατικά
κ.τ.λ., δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε σ’ αυτή τη λύση και εσείς προχωρήσατε
στην καινούργια λύση και δεν είναι και αυτά κακό. Ούτε το ένα είναι κακό ούτε το
άλλο. Δείξαμε και εμείς ενδιαφέρον, δείξατε και εσείς ενδιαφέρον και απ’ τη στιγμή
που φεύγουμε απ’ τη μια λύση, πάμε στην άλλη και αυτό είναι επόμενο.
Παυλίδης : Κύριε πρόεδρε, θέλω να σημειώσω 3 πράγματα. Το πρώτο είναι
ότι πρέπει να θυμηθούμε ότι σ’ αυτή την αίθουσα του Δ.Σ. τα 3 τελευταία χρόνια δεν
αυξήθηκαν καθόλου τα δημοτικά τέλη και παρά το ότι αυξήθηκαν οι μισθοί, τα
επιδόματα, όλα τα πράγματα έξω απ’ το Δήμο, αυτό απορροφήθηκε χωρίς
κραδασμούς. Κε. Δελαβερίδη, προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τους δημότες και αντί
για ένα δίμηνο που μπορούσαν να ρυθμίσουν τα χρέη τους, όπως όλα τα
προηγούμενα χρόνια, η τελευταία δυνατότητα που είχε δοθεί με το Νόμο και έληξε
τον Ιούνιο, το κάναμε 6 μήνες. Τους στείλαμε και επιστολή προσωπική για να έρθουν
να τα ρυθμίσουν υπενθυμίζοντας τους όλες τις χαριστικές εκείνες ρυθμίσεις. Όσοι
ήρθαν, ήρθαν. Οι υπόλοιποι δεν ήρθαν και δεν ήρθαν γιατί αυτά τα χρέη έχουν
συσσωρευθεί από παλιές Δημοτικές αρχές και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να
γίνει και ένα ξεκαθάρισμα γενναίο εδώ στην αίθουσα του Δ.Σ.. Υπάρχουν οφειλές
που πρέπει να διαγραφούν, υπάρχουν οφειλές που πρέπει να μειωθούν για να
μπορέσει να γίνει ρύθμιση, υπάρχουν χίλια δύο άλλα και πρέπει αυτά τα πράγματα να
γίνουν και θα γίνουν. Το τελευταίο που ήθελα να πω είναι για τη ΔΕΥΑΒ, επειδή
ακούστηκε κάτι για τη ΔΕΥΑΒ, πρέπει να κατανοήσουμε το εξής: άμα διαβάσουμε
έναν λογαριασμό των 100 € πριν 3 χρόνια, φέτος όντως αυτός ο λογαριασμός θα είναι
150 €. Αν διαβάσουμε έναν λογαριασμό 200 € θα δούμε ότι αυτός είναι 400 €. Έτσι
είναι και δεν το αμφισβητεί κανένας αυτό, αλλά η δίκαιη κατανομή που έχουμε πει
εδώ μέσα, το αίσθημα δικαίου, είναι το εξής: ότι αυτός που είναι ένα άτομο στο σπίτι
ή δύο άτομα συνταξιούχοι, θα πληρώσουνε 18 €, πιο λίγα απ’ τα 20 € και αυτοί είναι
πολλοί. Αυτοί λοιπόν που καταναλώνουνε πολύ, αυτοί και θα πληρώσουν, διότι αυτοί
το χρησιμοποιούν, αυτοί το καταναλώνουν, εξαιτίας τους οι αποχετεύσεις
χρειάζονται μεγαλύτερο σωλήνα κ.τ.λ.. Υπάρχει μια λογική. Αυτή η λογική δε,
εφαρμόζεται σ’ όλες τις άλλες πόλεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε πίνακα που
κυκλοφόρησε στη ΔΕΥΑΒ, άλλων Νομών στην Ελλάδα, είμαστε τελευταίοι στην
αξία τιμής του κυβικού, ήμαρτον. Μην δημιουργούμε εντυπώσεις χωρίς να υπάρχει
αλήθεια. Επίσης θέλω να πω το εξής: όντως υπήρχε μια αυξημένη ροή, εγώ το είπα
δεν το έχω κρυφό, πέρσι στους ΚΑΠ, αλλά αιτιολόγησα ότι αυτά τα πράγματα πήγαν
σε ποσά για να ξοφληθούν μέσα στο 2009 το 2006, το 2007, το 2008, τρεις χρονιές,
με αποτέλεσμα να υπάρξει αυτό το αίσθημα εμπιστοσύνης. Οι υποχρεώσεις οι
περσινές, από πρόπερσι, από 5.000.000,00 € πήγαν 3.700.000,00 € από τα
αποτελέσματα χρήσης από 4.300.000,00 € στο 1.400.000,00 € και αν θέλετε και οι
απαιτήσεις αυτές απ’ τους δημότες που ήταν 2.800.000,00 € το κατεβάσαμε στα

2.400.000,00 € και είναι μια προσπάθεια και οφείλετε να την αναγνωρίσετε. όλα αυτά
είναι νούμερα αδιαμφισβήτητα.
Δήμαρχος : Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ξέρει ο κ.
Γιαννουλάκης ότι τον εκτιμώ αλλά την αλήθεια θα την πω. Δεν είπα ότι ήταν κλειστή
η πόρτα σας, υπήρχε το αδιαχώρητο από τους φακέλους που υπήρχαν συσσωρεμένοι,
τους θυμάστε και τους θυμάμαι. Ξέρω πολύ καλά τι λέω και ξέρω ακόμα καλύτερα τι
εννοούσα, εν πάση περιπτώσει δεν θα σταθώ σ’ αυτό απλά σας εξηγώ τι εννοούσα για
να πάμε παρακάτω. Τα οικονομικά προβλήματα γιατί πολλά συζητήθηκαν εδώ,
άρχισαν να διαφαίνονται από το 2008 και μάλιστα, γι’ αυτό, επειδή υπήρχε δηλαδή η
πληροφορία ότι έρχονται άσχημες μέρες γι’ αυτό επικεντρώσαμε και γι’ αυτό
στοχεύσαμε και γι’ αυτό συγκλείνανε όλες οι προσπάθειες μας στη δημιουργία των
κοινωνικών δομών. Δεν έγινε τυχαία το 2009 το ότι ήμασταν έτοιμοι με όλες τις
κοινωνικές δομές, είχαμε τις πληροφορίες μας ότι τα πράγματα πάνε έτσι. Ήταν να
ορίσουμε το 2009 και το ξέρετε σαν έτος περιβάλλοντος και δεν το κάναμε, ρίξαμε
όλο το βάρος στην κοινωνική πολιτική, ακριβώς γιατί υπήρχαν αυτές οι πληροφορίες.
Θέλω να πω επίσης, γιατί έγινε και κουβέντα για την εποχή Χασιώτη, μακάρι να
ασκούσαμε διοίκηση εκείνη την εποχή. Ήταν τελείως διαφορετική από τη σημερινή,
τελείως διαφορετικά τα ζητήματα και τελείως διαφορετικά τα οικονομικά. Έθεσε
κάποια ζητήματα ο κ. Σακαλής και επειδή ανεβοκατέβηκα πάρα πολλές φορές τα
σκαλιά για να δω τους υπευθύνους κυβερνητικούς παράγοντες του αθλητισμού,
θυμάστε κάποτε, υπήρχαν εγκεκριμένα για τη Βέροια κάπου 800.000,00 €, κάποια
στιγμή λοιπόν και επειδή εγώ τα διεκδικούσα αυτά τα χρήματα και πήγα πάρα πολλές
φορές, θυμάστε τις παρεμβάσεις που είχαμε κάνει στο γήπεδο και μας στοίχησαν
εκατοντάδες χιλιάδες γιατί η Βέροια είχε μπει στην Α’ Εθνική κατηγορία και έπρεπε
να είναι το γήπεδό μας όπως έπρεπε να ναι. Ανεβοκατέβηκα λοιπόν πάρα πολλές
φορές διεκδικώντας αυτές τις 800.000,00 €. Τελικά, μόλις άλλαξε ο Υπουργός και
έφυγε ο κ. Ορφανός και ήρθε ο κ. Ιωαννίδης, αφού είδαν και αποείδαν και τους
απείλησα, ήταν Παρασκευή κιόλας και τους είπα θα μείνω εδώ εάν δεν μου πείτε τι
γίνονται τα 800.000,00 € που είναι εγκεκριμένα για τη Βέροια και δεν θα φύγω το
Σαββατοκύριακο, θα μείνω εδώ στο γραφείο σας, τότε αναγκάστηκαν να μου δείξουν
τα κιτάπια τους και εκεί φάνηκε ότι ό,τι φαίνονταν ότι είναι εγκεκριμένο για το Δήμο
Βέροιας, ήταν 40 €, 30 € και αντίστοιχα μου δείξανε και για τις άλλες πόλεις και για
την Καλαμάτα και διάφορες άλλες. Αυτό τον καημό του μου είπε ο κ. Ιωαννίδης
δείχνοντάς μου αυτά που παρέλαβε από τον κ. Ορφανό. Ό,τι κάναμε λοιπόν στις
αθλητικές εγκαταστάσεις, ό,τι παρεμβάσεις κάναμε, τις κάναμε με αίμα και τις
κάναμε με οικονομίες, με καυγάδες με την οικονομική υπηρεσία, γιατί θέλαμε να
βελτιωθούν και γιατί είπαμε ότι το 2008 δεν είναι έτος αθλητισμού μόνο και μόνο για
να έρθει κόσμος εδώ ή να γίνει το ένα και το άλλο, αλλά ήταν μια ευκαιρία να
βελτιώσουμε τις υποδομές μας και το κάναμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μπορεί όχι
απόλυτα αλλά έγινε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν θα σχολιάσω τα περί καθηγητών και
μαθητών και λοιπά κε. Σακαλή, οι δικοί μου πάντως οι καθηγητές την εποχή εκείνη
μου δίδαξαν υπομονή, αντοχή στο διάλογο και όχι εμπάθεια.
Πρόεδρος : Τριτομιλίες.
Γιαννουλάκης : Κύριε πρόεδρε, η εκτίμησή μου στο πρόσωπο της κ.
Δημάρχου και εμένα είναι καλή. Την εκτιμώ απεριόριστα. Αλλά σήμερα συζητάμε
πολιτικές. Δημοκρατία δεν σημαίνει ότι η πλειοψηφία έχει πάντα δίκιο, σημαίνει ότι
κυβερνάει. Όπως και δημοκρατία δεν σημαίνει ότι η μειοψηφία έχει πάντα άδικο όταν
η πλειοψηφία υποστηρίζει κάτι και δεν αντιδρά η αντιπολίτευση, τότε αυτό είναι
επικίνδυνο. Κυρία Δήμαρχε επειδή στην πρωτομιλία σας είπατε ότι δεν κάνετε τον
απολογισμό πριν τις εκλογές για να μην σας κατηγορήσουμε, εμείς σας προκαλούμε
και σας λέμε, “κάντε τον απολογισμό πριν τις εκλογές”. Κλείνοντας, θέλω να δώσω
συγχαρητήρια στην ορκωτή λογίστρια και παλιά μου φίλη την κα Αλεξανδροπούλου,

όπως και στην υπηρεσία εδώ του Δήμου, αλλά εμείς δεν θα τον ψηφίσουμε τον
ισολογισμό, λόγω όσων αναφέρθηκαν προηγουμένως.
Σακαλής : Δύο κουβέντες μόνο κ. πρόεδρε. Κακώς η κα Δήμαρχος
αναφέρθηκε κατά την άποψή μου στο 2009 σαν έτος περιβάλλοντος, διότι δεν έκανε
τίποτα μα τίποτα για το περιβάλλον. Ούτε καν πρέπει να το αναφέρει. Υπενθυμίζω
πάλι στους συναδέλφους ότι το 2010 είναι αφιερωμένο στο περιβάλλον. Δεν έκανε
τίποτα μα τίποτα και κακώς το αναφέρει. Όσον αφορά τον κ. Παυλίδη για τη
ΔΕΥΑΒ, κακώς επανέρχεστε, σας προκαλώ μπροστά σ’ όλους εδώ, να φέρετε
αντίστοιχους λογαριασμούς του 2008 και του 2009 για να δούμε αν μειώθηκε έστω
και σ’ έναν. Και εσύ ανήκεις στην κατηγορία των πολυτέκνων γι’ αυτό μειώθηκε.
Εδώ κανονικά να δούμε αν μειώθηκε έστω και σ’ έναν τα τέλη. Ύστερα από τα
παραπάνω κε. πρόεδρε και εμείς δεν ψηφίζουμε τον ισολογισμό του 2009 και
προκαλούμε τη Δήμαρχο όπως είπε και ο κ. Γιαννουλάκης, να κάνει δημόσιο
απολογισμό πριν τις εκλογές για να μάθουν πραγματικά οι συνδημότες μας τα
πεπραγμένα αυτής της Δημοτικής αρχής.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση για έγκριση του απολογισμού,
ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου, διαχειριστικής περιόδου 2009;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 15 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας, Ν.
Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Γ. Κάκαρης.
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισε και ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου
Αγ. Βαρβάρας Σ. Διαμαντής, για τα θέματα του απολογισμού που αφορούν το Τοπικό
Διαμέρισμα Αγ. Βαρβάρας.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 3 σύμβουλοι:
Β. Γιαννουλάκης, Μ. Σακαλής, Ε. Γουναράς.
Λευκή ψήφο έδωσε η σύμβουλος Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 23-9-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Π. Παυλίδη.
2.- Τις υπ' αριθ. 330 & 516/2010 αποφάσεις προελέγχου καθώς και την έκθεση ελέγχου της
Δ.Ε. επί του απολογισμού και ισολογισμού αντίστοιχα του Δήμου έτους 2009.
3.- Την αριθ. 513/2010 απόφαση Δημάρχου, με την οποία ανέθεσε στην εταιρεία
ΣΟΛ α.ε.ο.ε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, χρήσεως 2009.
4.-Τα παραπάνω στοιχεία του απολογισμού, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα
χρήσης του Δήμου διαχειριστικής περιόδου 2009.
5.- Την σχετική έκθεση ελέγχου της παραπάνω ορκωτού ελεγκτή-λογίστριας.
6.- Ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν η ορκωτή ελέγκτρια-λογίστρια που συνέταξε
το παραπάνω πιστοποιητικό και ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού του Δήμου.
7.- Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), των άρθρων 40-44 του από
17/5-15/6/59 Β.Δ. «Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και
Κοινοτήτων» καθώς και αυτές του Π.Δ. 315/99.
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τον παραπάνω απολογισμό εσόδων και εξόδων του Δήμου Βέροιας,
οικονομικής χρήσης 2009, κατά τον οποίο τα έσοδα ανήλθαν σε € 31.531.656,16, τα
έξοδα σε € 30.434.297,63 και το χρηματικό υπόλοιπο σε € 1.097.358,53, όπως
λεπτομερώς αναγράφονται στον οικείο απολογιστικό πίνακα.
Β) Εγκρίνει τον ισολογισμό διαχειριστικής περιόδου 2009 του Δήμου
Βέροιας, ο οποίος εμφανίζει γενικό σύνολο ενεργητικού € 105.264.909,92, γενικό
σύνολο παθητικού € 105.264.909,92 και καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσης € 1.454.602,96.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 680 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Ν.
Κ.
Μ.
Γ.

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

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 14- 10 -2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Β.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.

Γιαννουλάκης
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

