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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 13/2021 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 211/2021
Περίληψη
Έγκριση α) συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στην
πρωτοβουλία της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας
για την ενίσχυση πυρόπληκτων Δήμων και β)
καθορισμού του ποσού συμμετοχής
Σήμερα 22 Σεπτεμβρίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00
συνήλθε διά τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με
ημερομηνία 16-09-2021 γραπτή πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. που δόθηκε σ’ όλους τους
Συμβούλους, τους Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και
τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 ΚΥΑ
(ΦΕΚ Β΄ 89/16-1-2021) και της υπ’ αριθ. 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του Υπ.Εσωτερικών.
Διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί
συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 35 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ. Λ.Ακριβόπουλος, Ν.Λαζόπουλος,
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Χ.Κελεσίδης, Σ.Στουγιάννος,
Β.Λυκοστράτης, 9) Κ.Γρηγοριάδης, 10) Θ. Κορωνάς, 11) Α. Α.Συμεωνίδου, Γ.Δεμερτζίδης
Λαζαρίδης, 12) Α.Σιδηρόπουλος, 13)Α.Δέλλας, 14)Λ.Ασλανίδης,
15)Γ.Μπατσαρά,
16)
Σ.Τζήμα,
17)
Ε.Κελεσίδης,
18)Κ.Βασιλειάδης, 19) Κ.Παλουκίδης, 20) Δ.Πυρινός,
21)Χ.Τσιούντας, 22) Π.Παυλίδης, 23) Μ.Σουμελίδης, 24)
Γ.Γουλτίδης, 25) Γ.Μιχαηλίδης, 26) Ν.Αγγέλου, 27)
Β.Στεφανόπουλος, 28) Α.Μαρκούλης, 29) Κ.Τροχόπουλος,
30)Κ.Θεοδωρίδης, 31) Π.Μουχτάρη, 32)Δ.Τσανακτσίδης, 33)
Δ.Ράλλη, 34) Γ.Μελιόπουλος, 35) Ι.Τσαναξίδης.

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Γ.Τσιλογιάννης

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης, Ι.Βοργιατζίδης,
Γ.Λιλιόπουλος, Κ.Τζήμας, Α.Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α.Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος,
Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ.Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας,
Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμήτσος

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 211/2021 αποχώρησαν οι κ.κ Κ.Βασιλειάδης, Κ.Ρίζος, Γ.Γουλτίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 214/2021 αποχώρησε ο κ. Γ.Μελιόπουλος.

ΑΔΑ: Ω88ΥΩ9Ο-74Ρ

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 17-9-2021 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου
Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:
(Με την υπ. αριθμ. 116/2021 η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας
(ΠΕΔΚΜ) αποφάσισε το άνοιγμα ειδικού τραπεζικού λογαριασμού για την ενίσχυση των
πυρόπληκτων δήμων σε διάφορες περιοχές της χώρας (Εύβοια, Αττική, Δυτική Ελλάδα,
Πελοπόννησος, Νότιο Αιγαίο) που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου
2021, κατεθόντας καλώντας παράλληλα όλα τα μέλη-δήμους της ΠΕΔΚΜ να συνεισφέρουν στο
σχετικό λογαριασμό με το ποσό που επιτρέπουν οι οικονομικές δυνατότητες του εκάστοτε δήμου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθ. 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07-062010) «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από
εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή
το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του».
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:
1. Να αποφασίσει για τη συμμετοχή ή μη του Δήμου Βέροιας στην πρωτοβουλία της
ΠΕΔΚΜ να ενισχύσει οικονομικά του πυρόπληκτους Δήμους της χώρας μέσω της κατάθεσης
χρηματικού ποσού σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί από την ΠΕΔΚΜ για τον
παραπάνω σκοπό.
2. Να προσδιορίσει το ύψος του χρηματικού ποσού που θα συνεισφέρει ο Δήμος Βέροιας
στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της ΠΕΔΚΜ για την ανακούφιση των πυρόπληκτων δήμων
και των κατοίκων τους.
Δήμαρχος: Έχει ληφθεί απόφαση από την ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας να ανοίξει ένας
λογαριασμός υπέρ των δύο πυρόπληκτων Δήμων Β.Εύβοιας. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων
βάζει το ποσό των 30.000€ και προτρέπει τους 38 Δήμους μέλη της να συνεισφέρουν με όποιο
ποσό μπορούν. Η δική μου πρόταση είναι 10.000€, αν συμφωνείτε το ψηφίζουμε.
Γουλτίδης: Άκουσα τον Δήμαρχο και το ποσό που εισηγείται η Διοίκηση, αν έχουμε μια
εκτίμηση από την ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας στο οποίο ο Δήμαρχος κι άλλοι δημοτικοί
σύμβουλοι είναι μέλη. Πόσους Δήμους θα αφορά αυτή η ενίσχυση και με ποια κριτήρια θα
διανεμηθούν; Για ποιες ανάγκες θα χρησιμοποιηθούν; Μόνο για τις ανάγκες των πυρόπληκτων,
Θα τα διαθέσουν οι Δήμοι όπως θέλουν;
Δήμαρχος: Είναι δύο Δήμοι, εξ ημισείας τα λεφτά, τις ανάγκες θα τις κρίνουν οι Δήμοι.
Κ.Θεοδωρίδης: Υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο που μας επιτρέπει οικονομικά να
ενισχύσουμε; Στο εισηγητικό γίνεται αναφορά στην παράγραφο 1 αρ.65 του Ν. 3852, για τον
Καλλικράτη πρόκειται «το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τον
Δήμο». Για αυτό το θέμα θα έπρεπε να υπάρχει από την νομική υπηρεσία γνωμοδότηση, νομίζω
αυτό μπορεί να δημιουργήσει κώλυμα, θα έλεγα να το δείτε με την νομική υπηρεσία.
Δήμαρχος: Έγινε κατά αντιστοιχία της απόφασης που πήρε η ΠΕΔ, είναι ίδιο και για τους
δύο, για αυτό δεν ζητήθηκε γνωμοδότηση.
Κ.Θεοδωρίδης: Η γνώμη μου είναι να ζητηθεί να μην βρεθούμε προ εκπλήξεως
Δήμαρχος: Οφείλουμε να κάνουμε τροποποίηση προϋπολογισμού για αυτά τα χρήματα και
μετά να πάρουμε καινούρια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Κ.Θεοδωρίδης: Εγώ για το ποσό συμφωνώ.
Μελιόπουλος: Το προηγούμενο διάστημα γίναμε μάρτυρες, άλλοι από τις οθόνες της
τηλεόρασης, άλλοι από πιο κοντά, της καταστροφής, που έπληξε τον λαό της πατρίδας μας σε
αρκετές περιοχές. Μιλάω για την Εύβοια, την Αττική, την Ηλεία και κάποιες άλλες περιοχές.
Ήταν συγκινητική η αλληλεγγύη που έδειξε ο λαός στους πυρόπληκτους αυτών των περιοχών.
Δεν υπήρχε η στήριξη της Κυβέρνησης, όπως και σε άλλες πυρκαγιές που δεν δόθηκαν ακόμα οι
αποζημιώσεις, της εκάστοτε κυβέρνησης εκείνης της περιόδου.
Έρχεται τώρα η ΠΕΔ, τα στελέχη της Ν.Δ. στην πλειοψηφία τους, που απαρτίζουν την
ΠΕΔ, να ζητήσει την οικονομική στήριξη για τους πυρόπληκτους Δήμους. Εμείς θα ψηφίσουμε

ΑΔΑ: Ω88ΥΩ9Ο-74Ρ

το εισηγητικό έτσι όπως έρχεται, αλλά οφείλουμε να πούμε ότι με τέτοιες ενέργειες δεν λύνουν
το σημαντικό ζήτημα.
Οφείλουμε να ενισχύσουμε όπως ενίσχυσε το σύνολο του λαού μέσα από τα σωματεία
μέσα από άλλους φορείς και ο Δήμος Βέροιας ενίσχυσε την περιοχή αυτή, οφείλουμε να
απαιτήσουμε οποιαδήποτε δίκαιη ενίσχυση ζητάν σε αυτήν την περιοχή για να παραμείνουν στον
τόπο τους. Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα, τα έχουν αναδείξει σε αυτές τις περιοχές, εν μέρει
θεωρούμε υποκριτική όποια στήριξη προσφέρει σε αυτούς τους Δήμους δεν πρόκειται να λύσουν
τα προβλήματα αν δεν έρθει η μεγάλη στήριξη από το κράτος σε αυτούς τους Δήμους, παρόλα
αυτά θεωρώ ότι είναι ένα επιβεβλημένο βήμα να κάνουμε όλες τις ρυθμίσεις που θα κάνει η
διοίκηση του Δήμου. Το στηρίζουμε ως Λαϊκή Συσπείρωση.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 17-9-2021 εισηγητικό σημείωμα και την πρόταση του Δημάρχου.
2.- Την υπ’ αριθ. 116/2021 απόφαση της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας.
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του
ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.
4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στην πρωτοβουλία που έλαβε η ΠΕΔ
Κεντρικής Μακεδονίας για την οικονομική ενίσχυση πυρόπληκτων Δήμων με την κατάθεση
χρηματικού ποσού σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει δημιουργηθεί για τον παραπάνω
σκοπό
Β) Καθορίζει το ποσό συμμετοχής του Δήμου Βέροιας για την οικονομική ενίσχυση
πυρόπληκτων Δήμων σε 10.000,00€
Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη για τις περαιτέρω
ενέργειες
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 211/2021
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η.
Β.
Σ.
Κ.
Θ.
Α.
Σ.
Β.
Κ.
Θ.
Α.
Α.
Λ.
Γ.
Σ.
Ε.
Κ.
Κ.
Δ.
Χ.
Π.
Μ.
Γ.
Γ.
Ν.
Β.
Α.
Κ.
Κ.
Π.
Δ.
Δ.
Γ.
Ι.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστομένης Λαζαρίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τσιφλίδης
Παπαδόπουλος
Ασλάνογλου
Ρίζος
Θεοδωρίδης
Τσαχουρίδης
Διαμάντης
Λυκοστράτης
Γρηγοριάδης
Κορωνάς
Σιδηρόπουλος
Δέλλας
Ασλανίδης
Μπατσαρά
Τζήμα
Κελεσίδης
Βασιλειάδης
Παλουκίδης
Πυρινός
Τσιούντας
Παυλίδης
Σουμελίδης
Γουλτίδης
Μιχαηλίδης
Αγγέλου
Στεφανόπουλος
Μαρκούλης
Τροχόπουλος
Θεοδωρίδης
Μουχτάρη
Τσανακτσίδης
Ράλλη
Μελιόπουλος
Τσαναξίδης

Γ.

Τσιλογιάννης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 11-10-2021
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

