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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 15/2021 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. ../2021
Περίληψη
Μη αναπροσαρμογή α) του ημερήσιου
τέλους συμμετοχής στις λαϊκές αγορές του
Δήμου και β) του τέλους χρήσης των
θέσεων στην Κυριακάτικη Αγορά της
Κοινότητας Ριζωμάτων.
Σήμερα 15 Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση: α) δια ζώσης, στο Δημαρχείο, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46 και β) με τηλεδιάσκεψη (με
χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) ύστερα από την με ημερομηνία
11-11-2021 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους και 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 και το άρθρο 10 του ν.4674/2020.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ. Ν.Αγγέλου, Χ.Κελεσίδης
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Σ.Στουγιάννος, Π.Μουχτάρη,
Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Θ. Γ.Δεμερτζίδης
Κορωνάς, 12) Α. Λαζαρίδης, 13) Α.Σιδηρόπουλος, 14)Α.Δέλλας,
15)Λ.Ασλανίδης, 16)Γ.Μπατσαρά, 17) Σ. Τζήμα, 18)
Ε.Κελεσίδης, 19)Κ.Βασιλειάδης, 20) Κ.Παλουκίδης, 21)
Δ.Πυρινός, 22)Χ.Τσιούντας, 23)Ν.Λαζόπουλος, 24) Π.Παυλίδης,
25) Μ. Σουμελίδης, 26) Γ.Γουλτίδης, 27) Γ.Μιχαηλίδης, 28)
Β.Στεφανόπουλος, 29) Α.Μαρκούλης, 30) Κ.Τροχόπουλος,
31)Κ.Θεοδωρίδης,
32)Δ.Τσανακτσίδης,
33)
Δ.Ράλλη,
34)Χ.Τσολακίδης, 35) Γ.Μελιόπουλος, 36) 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 την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ Π.Παυλίδης, Γ.Μελιόπουλος, Ι.Τσαναξίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 264/2021 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ Μ.Σουμελίδης, Β.Στεφανόπουλος και προσήλθε ο
κ. Λ.Ασλανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 267/2021 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.Σιδηρόπουλος.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 278/2021 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Σιδηρόπουλος.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 279/2021 απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ.Τσανακτσίδης.
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου την υπ’ αριθ. 439/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αυτή
εισηγείται στο Δ.Σ.:
Τη μη αναπροσαρμογή του Ημερήσιου Τέλους συμμετοχής στις Λαϊκές Αγορές του
Δήμου και του τέλους χρήσης στην Κυριακάτικη Αγορά Ριζωμάτων Δήμου Βέροιας και να
παραμείνουν ως έχουν και όπως αυτά έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με την αριθμ. 353/2020
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Ασλάνογλου: Δεν θα υπάρξουν αυξήσεις στα ανταποδοτικά, η μόνη διαφορά που υπάρχει
είναι στο τέλος τέλεσης πολιτικών γάμων, όπου υπήρχε ένα αίτημα για τις ανθισμένες ροδακινιές
κατά το μήνα ανθοφορίας τους, τον Μάρτιο, όπου οι μη δημότες του Δήμου μας θα μπορούν να
τελούν τους πολιτικούς γάμους ατελώς.
Τσιφλίδης: Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι μόλις έγινε η περισυλλογή ενός χτυπημένου
ελαφιού από το δρόμο Βέροιας Πατρίδας, λίγο πριν το χωριό Πατρίδα. Το περισυνέλλεξε η
υπηρεσία και το μεταφέρει στον κτηνίατρο κ. Χατζησαλάτα στην Πιερίων και θα γίνουν όλες οι
προσπάθειες για την επανένταξη του ζώου στον χώρο που πρέπει να βρίσκεται.
Μαρκούλης: Εμείς εκπροσωπούμαστε στην οικονομική επιτροπή με τον κ. Τροχόπουλο,
το πνεύμα τις δικής μας παράταξης είναι ότι οι δημότες θα πρέπει να πληρώνουν όσο το δυνατό
λιγότερα. Όταν όμως ερχόμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο και υπάρχουν παρατάξεις οι οποίες
λένε ότι εμείς δεν μπορούμε να καταγγείλουμε την αύξηση των λογαριασμών της ΔΕΗ, είναι
φυσικό και επόμενο να ανεβαίνει και το κόστος λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, των
Δημοτικών Επιχειρήσεων και μετά να λέμε είναι υποχρεωτική η αύξηση των τελών.
Επειδή εμείς το είπαμε και στην προηγούμενη τοποθέτηση που κάναμε επί του
συγκεκριμένου θέματος για το ψήφισμα, θεωρούμε ότι ο Δήμος δε μπορεί να είναι φορομπήχτης,
δε μπορεί να είναι αυτός που θα πιέζει τους φορολογούμενους, ειδικά τους ευάλωτους
φορολογούμενους, προκειμένου να εισπράξει από το υστέρημά τους.
Λέμε όχι στην αύξηση οποιοδήποτε τέλους, αντίθετα προτείνουμε μείωση 50% κ.
Ασλάνογλου αλλά ξέρω θα μου πείτε ότι είναι ανταποδοτικά κτλ., αλλά προτείνουμε μείωση
50% όσον αφορά τους γάμους.
Πρόεδρε νομίζω υπάρχουν ζητήματα, άνθρωποι δεν παντρεύονται γιατί δεν έχουν τα
απαραίτητα για να κάνουν όχι γάμο, αλλά να συζήσουν. Θα μου πείτε στο πενηντάρικο είναι όλη
η ιστορία; Εμείς προτείνουμε πλήρη κατάργηση του τέλους για τους γάμους και μακάρι να
παντρευτεί ο κόσμος.
Τώρα αν αύριο μεθαύριο δούμε ότι η Βέροια γίνεται χώρος προσέλευσης προκειμένου να
έρθουν ετεροδημότες για να παντρευτούν, βέβαια θα είναι και ένας λόγος για να έρθουν ξένοι να
παντρευτούν αν θα είναι ατελώς, εκεί μπορούμε να βάλουμε ένα πενηντάρικο. Θα το δούμε όταν
θα έρθει το θέμα.
Επομένως εμείς δεν συντασσόμαστε με αυτήν την πρόταση του κ. Ασλάνογλου, με αυτή
την πρόταση πήγαμε και στην επιτροπή και όσον αφορά το ζήτημα του «γαμόσημου», μιλάμε
για πλήρη κατάργηση.
Πρόεδρος: Δηλαδή λέμε για κατάργηση του τέλους γάμων και μείωση 50% όλων των
τελών.
Παπαδόπουλος: Εδώ μέσα δεν ξεστόμισε ποτέ κανένας την λέξη αύξηση στα δημοτικά
τέλη για πάρα πολλά χρόνια
Μιχαηλίδης: Με την πρόθεση που υπάρχει για τους πολιτικούς γάμους του Μάρτη, έχετε
στοιχεία να μας δώσετε πόσοι ήταν αυτοί οι γάμοι σε σχέση με τους άλλους μήνες ποσοστιαία,
ώστε να έχουμε την πρόθεση να μηδενίσουμε τα τέλη του γάμου τον μήνα Μάρτη;
Θέλω να μου πει ο αντιδήμαρχος ανά κατηγορία των τελών έτσι όπως εισάγονται τα
θέματα πόσα είναι παλαιών οικονομικών ετών; Πόσα είναι τα ΠΟΕ; Πόσα δεν εισπράχτηκαν;
Γιατί σε κάποια που δεν εισπράχτηκαν π.χ. στα τέλη άρδευσης, είχαμε οδηγηθεί σε μια αύξηση
των δημοτικών τελών για να μπορέσουν να εξισορροπήσουν και να γίνουν πλήρη ανταποδοτικά
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όπως θα έπρεπε να έχουν γίνει, θυμάστε είχαμε πάρει μια απόφαση, σας έλεγα αλλάξτε το και
μπήκαμε σε μια απόφαση αύξησης. Αν τυχόν έχουμε εισπράξει ΠΟΕ παραπάνω από τα παλιά
πρέπει να πάμε στο τέλος σε μείωση; Για αυτό είναι χρήσιμη η απάντηση του αντιδημάρχου,
αναλυτικά ανά κάθε τέλος για να μπορέσει να γίνει ανάλογη τοποθέτηση.
Κ.Θεοδωρίδης: Δεν μπορώ να καταλάβω, για ποιον λόγο τα πάμε όλα μαζί, τα κάνουμε
ένα πακέτο, για να ψηφίσουμε ναι ή όχι η πρόταση μας για 50% μείωση; Δεν είναι
προσχηματική και θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε οικονομικά δεδομένα τα οποία μας
παρουσιάζετε, τοποθέτηση θέλω κάνω, δεν θα κάνω ερώτηση αλλά θα κάνω και παρατηρήσεις
στην τοποθέτησή μου.
Ασλάνογλου: Κε Μαρκούλη έχουμε επτά χρόνια να κάνουμε αυξήσεις, από έναν έρποντα
πληθωρισμό της τάξης του 2-3% ετησίως θα έπρεπε να γίνουν αυξήσεις της τάξης του 15-20%
μέχρι σήμερα, παρόλα αυτά δεν τις έχουμε κάνει.
Για το νούμερο της μείωσης του 50% ήδη το 15-20% έχει μειωθεί λόγω του έρποντα
πληθωρισμού.
Δεν υπάρχει εικόνα για τους πολιτικούς γάμους οι οποίοι είναι εκτός Βεροίας, θα δούμε
ποιο θα είναι το προϊόν αυτό στο τέλος και τι μπορεί να ωφελήσει την περιοχή.
Κε Μιχαηλίδη αυτήν τη στιγμή δεν έχω απάντηση για το τι είναι βεβαιωμένο από τα
παλιά αρδευτικά έτη των προηγουμένων οικονομικών ετών, οι πίνακες περιλαμβάνουν τις
εισπράξεις των προηγουμένων οικονομικών ετών, στο μέλλον επίσης ότι εισπραχθεί θα πρέπει
να είναι προς όφελος των ανταποδοτικών τελών. Μέχρι στιγμής η κατάσταση είναι αυτή, όπως
περιγράφεται από τους πίνακες, αν στο μέλλον έχουμε κάνει περισσότερες εισπράξεις φυσικά θα
κάνουμε κάτι διαφορετικό.
Χρηματοδοτούμαστε αυτήν τη στιγμή για τις δαπάνες από τους πελάτες μας που είναι οι
καταναλωτές των αρδευτικών τελών, αν μελλοντικά εισπράξουμε παραπάνω θα κάνουμε
μειώσεις. Με αυτά που ακούμε και περιμένουμε θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, δεν
μπορούμε να πούμε με ευκολία θα κάνουμε αυξήσεις ή μειώσεις, είμαστε επιφυλακτικοί.
Δήμαρχος: Να πω στον κ.Μιχαηλίδη, στο εισηγητικό για την άρδευση θα δει ότι υπάρχει
μια διαφορά μεταξύ των εισπραττόμενων και των δαπανών, επίσης μπορεί να δει ότι αυτή η
διαφορά πράγματι καλύπτεται οριακά με τα χρήματα τα οποία εισπράττονται από τα ΠΟΕ, άρα
νομίζω η απορία λύνεται εξ ολοκλήρου
Ασλάνογλου: Επίσης έχουμε και μια άλλη διαφορά, στα αρδευτικά της Συκιάς, από 0,33
0,35 ανά κυβικό το πήγαμε στα 0,12 γιατί όντως αυτό ήταν άδικο για την περιοχή. Έχουμε μια
μείωση στα αρδευτικά της Συκιάς, το οποίο έχουν λίγους καταναλωτές αλλά το δικαιότερο μετα
από αίτημα του Προέδρου και αποδείξεις κτλ. αποφασίσαμε αυτην την μείωση
Παπαδόπουλος: Είπα ότι κανένας εδώ μέσα δεν μίλησε για αυξήσεις τα τελευταία χρόνια
και ούτε υπάρχει και τέτοια πρόθεση, από άλλα χείλη ξεστομίστηκε η λέξη αύξηση, που
στηρίζεται; Πως και που θα γίνει;
Πάντως ότι και να γίνει η προσπάθεια μας θα είναι, γιατί η προσπάθειά μας δεν είναι
μόνο μαθηματικά, να είναι ανταποδοτικά τα τέλη και είναι ανταποδοτικά τα τέλη και θα πρέπει
με αυτό τον τρόπο να το αντιμετωπίσουμε και αν προκύψουν επιβαρύνσεις, θα πρέπει να βρεθεί
τρόπος, η προσπάθεια της διοίκησης θα είναι προς εκεί, ώστε να βρεθούν τρόποι να
απορροφήσουν όσο το δυνατόν όλες τις αυξήσεις.
Θα το δούμε σε επόμενο χρόνο, αυτήν τη στιγμή ισχύουν αυτά, οι προτάσεις μας είναι
αυτές που έχουν κατατεθεί στα εισηγητικά και δεν προτιθέμεθα για οτιδήποτε άλλο στο χρονικό
διάστημα που έπεται.
Κ.Θεοδωρίδης: Όταν πήρα την πρόσκληση πήρα ένα-ένα τα θέματα για τα ανταποδοτικά
τέλη και αυτό που ήθελα να δω σε πρώτη φάση είναι πόσα τετραγωνικά μέτρα φορολογούμε για
τα τέλη φωτισμού και καθαριότητας. Πόσα είναι τα τετραγωνικά μέτρα γενικής χρήσης; Πόσα
είναι τα τετραγωνικά μέτρα επαγγελματικής χρήσης;
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Δικαίως διαμαρτύρεται ο κ. Τσανακτσίδης, το ιστορικό κέντρο της Βέροιας και τα
καταστήματα πληρώνουν διπλάσια τέλη καθαριότητας και στολισμός για τα Χριστούγεννα δεν
υπάρχει.
Ως προς τα έσοδα δεν υπάρχει κανένας προϋπολογισμός, η λογική είναι τόσα
εισπράξαμε τόσα θα εισπράξουμε ξανά, εδώ όμως γίνονται δηλώσεις τετραγωνικών μέτρων,
τινάχτηκε το σύστημα στον αέρα θα επαναληφθούν όμως, διορθώσεων των τετραγωνικών
μέτρων που θα φορολογήσουμε. Γνωρίζουμε πόσα είναι αυτά; Πως υπολογίζουμε τον
συντελεστή; Ως προς τα έσοδα μιλάω.
Πάμε στα έξοδα. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 1.350.000€. Η αλήθεια είναι ότι Απρίλη
– Μάη ζήτησα τα τιμολόγια της ΔΕΗ, βέβαια εγώ τα ζήτησα ανά κατηγορία, ακόμα δεν μου τα
έχει στείλει ο Δήμαρχος, τα περιμένω, εγώ κάνω τους δικούς μου υπολογισμούς, κάθισα και
ξεχώρισα μία-μία τις παροχές και δεν νομίζω ότι έχω κάνει λάθος, για όλο το 2020. Είχα όλα τα
τιμολόγια για το2019 από τον Ιούλιο και μετά και για το 2021 είναι λογικό να μην μπορεί να
γίνει συνολικός υπολογισμός.
Κάθισα και τα υπολόγισα και βρίσκω ότι υπάρχουν διαφορές κυρίως στην άρδευση.
Εμφανίζεται ως έξοδο 91.700€ για το 2020 και μετά από τροποποίηση, όμως τα τιμολόγια από
44 παροχές που υπάρχουν βγάζουν μια δαπάνη ως αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος πολύ
μεγαλύτερη. Και γιατί συμβαίνει αυτό; Υπάρχουν και παροχές οι οποίες δεν κουνιούνται
καθόλου και πληρώνουμε αδίκως το πάγιο, θα μου πείτε 60, 80, 100 € το χρόνο και τι έγινε;
Αφού μας περισσεύουν ας τα δίνουμε.
Ο υπολογισμός γίνετε με βάση τα έξοδα, βγάζεις τον συντελεστή με βάση τους πολίτες
τους οποίους φορολογείς ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα ανάλογα με τα στρέμματα. Πόσα
στρέμματα αρδεύονται στο Δήμο Βέροιας; Στην προηγούμενη συνεδρίαση είχα ρωτήσει αν
υπάρχει παροχή άρδευσης στην οποία οι χρήστες να πληρώνουν στο ΤΟΕΒ αλλά να χρεώνεται
την δαπάνη ο Δήμος, ναι υπάρχει στους Γεωργιανούς το αντλιοστάσιο της άρδευσης το
πληρώνει ο Δήμος, οι χρήστες όμως πληρώνουν στο ΤΟΕΒ, βάση ποιας λογικής και ποιο
υπολογισμό κερδών θέλουμε να πραγματοποιήσουμε εν προκειμένου, εφόσον είμαστε στη
άρδευση θα συνεχίσω.
Όλα αυτά τα χρονιά δεν αδειοδοτήθηκαν τα δίκτυα άρδευσης, μια προσπάθεια γίνεται
τώρα αλλά δεν ξέρω αν θα ολοκληρωθεί και δεν θα ολοκληρωθεί ενδεχομένως γιατί υπάρχει
μεγάλη υποστελέχωση στο Δήμο μας. Οι υπάλληλοι τι να προλάβουν να κάνουν; Τι να
συμμαζέψουν; Τα με φυσικής ροής νερά της περιοχής της Μακεδονίδος δεν τα αξιοποιούμε για
την άρδευση δυστυχώς, δεν έχουν αδειοδοτηθεί τα δίκτυα άρδευσης, δεν έχουν ενταχθεί σε
προγράμματα χρηματοδότησης ώστε να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις οι απαραίτητες
τομές για να μειωθούν τα κόστη και σταδιακά να δούμε πως θα μειώσουν άλλοι Δήμοι.
Ο Δήμος Πατρέων έξι φορές μείωσε τα τέλη τα ανταποδοτικά, εμείς μπήκαμε ποτέ στην
προσπάθεια τέτοιων υπολογισμών; Βλέπω στον ηλεκτροφωτισμό πληρωμές υποχρεώσεων
λειτουργικών δαπανών 180.000€, δεν μου εξηγεί κανείς, τι ακριβώς είναι;
Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 190.000€ και όλα αυτά είναι
προμήθειες με απευθείας αναθέσεις. Σας παραπέμπω στην ομιλία του Α.Τσίπρα στην Βουλή που
καταγγέλλει την κυβέρνηση για το πάρτι των απευθείας αναθέσεων. Όταν δεν γίνεται έρευνα
αγοράς για να βρεις το κατάλληλο προϊόν στην πιο συμφέρουσα τιμή για ποιον προσδιορισμό
τελών και δικαιωμάτων μιλάμε;
Θα τελειώσω με το τέλος του πολιτικού γάμου. Φέρτε μου έναν νόμο που να το
προβλέπει, δεν ψήφισα ποτέ, πάντοτε αρνούμαι να ψηφίσω, δεν ζητώ την κατάργησή του, για να
εφαρμοστεί ένας νόμος, για να εφαρμοστεί ένα τέλος πρέπει να υπάρχει νόμος που να το
προβλέπει, τέτοιος νόμος δεν υπάρχει.
Στην περσινή συνεδρίαση είχα ζητήσει από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών να κάνει μια
εισήγηση στο Υπουργείο Εσωτερικών να θεσμοθετηθεί τουλάχιστον σαν τέλος και μετά να το
επιβάλουμε.
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Επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχει ορθολογισμός στον υπολογισμό τελών και δικαιωμάτων.
Διαβάζω σε ένα έγγραφο που κυκλοφόρησε άτυπα, υπάρχει, είναι του Δήμου, εξυπηρέτηση
επιχειρήσεων για ποσότητες απορριμμάτων που δεν τοποθετούνται σε κάδους. Τι δαπάνη είναι
αυτή; Θα μας εξηγήσει κανείς;
Μιχαηλίδης: Άκουσα με προσοχή αυτά που είπε ο Δήμαρχος και ο κ. Ασλάνογλου και
θέλω να πω για την άρδευση σε αυτά που αναφερθήκατε. Θα σας διαψεύσω γιατί πρώτον
προβήκαμε αναγκαστικά, συρόμενοι πίσω από την επιλογή κάποιων συνδημοτών μας που
συνειδητά δεν πληρώνουν τα ανταποδοτικά. Σύρθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει αύξηση
18,74% ενώ δεν το είχατε προβλέψει τότε, το είχατε βάλει μηδενικό και σας είχα πει ότι δεν
ισοσκελίζεται, πρέπει να πάτε αναγκαστικά σε αύξηση και πήγαμε αναγκαστικά σε αύξηση
τιμωρώντας τους υπόλοιπους συνδημότες μας γιατί κάποιοι συνειδητά δεν πληρώνουν τα
Δημοτικά τέλη.
Όταν έχουμε προβεί σε αύξηση πριν από ένα δύο χρόνια και σήμερα λέμε μηδενικά τα
αρδευτικά τέλη, η ερώτηση είναι, δεν κάναμε αύξηση; Όταν στα τελευταία 7-8-10 χρόνια έχουμε
μηδενική αύξηση σε όλα τα τέλη, έχει μεσολαβήσει αύξηση 18,74% στην άρδευση, σήμερα λέμε
δεν κάναμε αύξηση; Κάναμε αύξηση μόνο στα δημοτικά τέλη της άρδευσης και αυτό ήταν
τιμωρία για τους καλοπληρωτές, αυτό πρέπει να το ανακαλέσουμε. Πως θα το ανακαλέσουμε;
Μειώνοντας τα Δημοτικά τέλη της άρδευσης κατά 18,74% όσο ακριβώς τα αυξήσαμε
τότε και όπως λέει ο κόσμος «θα κόψουμε τον κώλο μας» για να κάτσουμε να βρούμε τα
χρήματα που απαιτούνται για να ισοσκελιστεί, θα τα προϋπολογίσουμε αγαπητέ αντιδήμαρχε.
Όπως αυθαίρετα προϋπολογίζετε και λέτε ότι το 2022 από τα ΠΟΕ τα ανείσπραχτα εγώ θα
εισπράξω 31.944,26€. Ποιος το είπε αυτό, από πού προκύπτει αυτό το νούμερο; Προκύπτει μια
χαρά να ισοσκελίσετε τα τέλη, τα έσοδα με τα έξοδα είναι μια αυθαίρετη τοποθέτηση αυτή, μια
αυθαίρετη καταγραφή αυτό.
Και σας λέω εγώ όχι 31 να εισπράξουμε 71.000€ μειώνοντας τα τέλη και να πάμε να τα
εισπράξουμε από αυτούς που συνειδητά τιμωρούν τους υπολοίπους που είναι καλοπληρωτές και
είναι στοχευμένες αυτές οι περιοχές που οι άνθρωποι δεν πληρώνουν, τα στοιχεία αυτά τα έχει ο
αντιδήμαρχος και περιμένω μια τετραετία να τα πάρω και δεν μου τα δίνουν.
Ανακεφαλαιώνοντας, στο κομμάτι της άρδευσης συνάδελφοι να είμαστε αληθινοί,
προβήκαμε σε αύξηση, είναι το μόνο τέλος που αυξήθηκε εδώ και δέκα χρόνια και αυτή είναι
κατάφορη αδικία, πρέπει να το πάρουμε πίσω κι όπως αυθαίρετα προϋπολογίζουμε ανείσπραχτα
από τα ΠΟΕ ένα ποσό Χ που κανείς δεν λέει πως προέκυψε, προϋπολογίστε ένα ποσό Χ συν
18,74% να έρθει στα ίσα για να μην πληρώνουν οι υπόλοιποι συνδημότες νταβατζηλίκια και να
υπάρχουν πάλι ανείσπρακτα από κάποιους οι οποίοι συνειδητά δεν πληρώνουν
Η πρόταση μας είναι αυτή: Μείωση 18,74% και αντίστοιχη αύξηση στα ανείσπραχτα
ΠΟΕ. Για να καταθέσουμε πρόταση πρέπει να πάρουμε τον λόγο, σε όλα τα άλλα, σε όλα τα
άλλα που δεν προβλέπεται αύξηση η παράταξή μας είναι αυτή που λέει ναι, καμία αύξηση και
μηδενική αύξηση σε ότι αφορά τους γάμους και στην άρδευση μείωση 18,74% με το σκεπτικό
που ανέλυσα πριν λίγο.
Πρόεδρος: Αυτή είναι η πρόταση της παράταξης;
Μιχαηλίδης: Ναι
Ασλάνογλου: Καταρχάς δεν έγιναν αυξήσεις, η πρόταση ήταν 18 % και έγινε 10% και το
καλύψαμε, 10% ήταν οι αυξήσεις στα αρδευτικά σε μια συγκεκριμένη χρονιά, το είπε πέντε
φορές το λέω μία.
Τι να κάνουμε; Έχουμε πρόβλημα στην είσπραξη, πάνε οι καλλιέργειες καλά για να μην
έχουμε πρόβλημα; Τι να κάνουμε; Να βγάλουμε πιστόλι στους κακοπληρωτές; Τους έχουμε
κάνει μπλοκαρίσματα λογαριασμών, τι άλλο να κάνουμε; Να τους ρίξουμε παραθείο; Λοιπόν
10% αυξήσεις, αυτές ήταν οι αυξήσεις για μια συγκεκριμένη χρονιά, το 2019 και πάλι
φροντίσαμε να το καλύψουμε χωρίς αυξήσεις και δεν μας το πέρασε η Αποκεντρωμένη, αυτό δεν
έγινε;
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Δήμαρχος: Ουδείς θέλει τις αυξήσεις, είτε αυτές είναι στη άρδευση όπου έγινε πριν δύο
χρόνια αύξηση, είτε σε οτιδήποτε άλλο. Ο Κ.Θεοδωρίδης αναφέρθηκε ξανά σε στοιχεία που δεν
δόθηκαν, να πω στον κ.Θεοδωρίδη ότι τα στοιχεία τα δίνει η υπηρεσία δεν τα δίνει ο Δήμαρχος,
αν κ. ο Δαλιγκάρος ο οποίος ήταν επιφορτισμένος με αυτό δεν είχε αυτά τα στοιχεία προφανώς
δεν του τα έδωσε, αν δεν τα έχει ο κ.Δαλιγκάρος δεν τα έχω ούτε εγώ.
Όσο για τους Γεωργιανούς νομίζω έμειναν κάποιες παροχές που αφορούσαν την ΔΕΥΑΒ
να πληρώνονται από τον Δήμο και όχι από το ΤΟΕΒ, την ΔΕΥΑΒ, ένεκα του ότι Δήμος δεν
πληρώνει χρήματα για την υδροδότηση. Όχι από το ΤΟΕΒ, από την ΔΕΥΑΒ.
Κ.Θεοδωρίδης: Στο ΤΟΕΒ πληρώνουν οι χρήστες, είναι άρδευση Δήμαρχε, στο ΤΟΕΒ
πληρώνουν, πήγα και πήρα τον αριθμό παροχής, να σας στον δώσω τον αριθμό.
Δήμαρχος: Βεβαίως και να το δούμε γιατί εγώ ξέρω ότι έμειναν ύδρευσης
Κ.Θεοδωρίδης: Είναι σαρανταπέντε αντλιοστάσια ύδρευσης και εκεί είναι το οξύμωρο,
για μεγάλα χωριά των 1.000 κατοίκων, ο Δήμος να χρεώνεται με λιγότερα από 1.000€ και για
πολύ μικρότερα χωριά που τον χειμώνα δεν έχουν καν κατοίκους να πληρώνει χιλιάδες €.
Δήμαρχος: Αυτό που θα ξαναπώ, μάλλον το 2011, 2012 δεν το θυμάμαι ακριβώς είχε
γίνει αυτή η συμφωνία μεταξύ του Δήμου και της ΔΕΥΑΒ, δεν έχει σημασία αν είναι μεγάλα ή
μικρά χωριά κρατήθηκαν κάποια αντλιοστάσια τα οποίο πλήρωναν από τον Δήμο και ο Δήμος
δεν πλήρωνε νερό πουθενά, αυτή ήταν η συμφωνία που είχε γίνει τότε
Κ.Θεοδωρίδης: Θέλετε να σας πω τι πληρώνει ο Δήμος για την η Αγία Μαρίνα και τι
πληρώνει για το Κομνήνιο;
Δήμαρχος: Βεβαίως θα μου τα στείλετε και να τα δούμε ένα-ένα ευχαρίστως και να
δούμε αν είναι έτσι τα πράγματα ή όχι. Δεν είναι επιθυμητή καμία αύξηση, ιδιαίτερα στα
δημοτικά τέλη που ξαναλέω εκφράστηκε η αγωνία όλων των Δημάρχων για το θέμα των
αυξήσεων του ρεύματος, και των τιμών των καυσίμων. Έχει εκφραστεί ανησυχία από όλους τους
Δημάρχους, δεν επιβάλουμε καμία αύξηση και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε
με τις ίδιες δυνάμεις και χωρίς αυξήσεις.
Μαρκούλης: Παρακολουθώ το Δήμαρχο να ζητάει στοιχεία από τον κ. Θεοδωρίδη; Να
ζητάει αυτά τα στοιχεία που έχει ο κ. Θεοδωρίδης από τον Δήμο;
Δήμαρχος: Προφανώς όχι
Θεοδωρίδης: Ο Δήμαρχος μου τα έδωσε, από τον Δήμαρχο τα πήρα
Μαρκούλης: Εδώ είναι εντοπισμένη η αδυναμία, είναι ομολογία της οικονομικής
υπηρεσίας και του αντιδημάρχου οικονομικών, υπάρχει η σφραγίδα και στην είσπραξη των
οφειλών, αυτό είναι γεγονός, άρα δεν λειτουργεί η υπηρεσία, να ερχόμαστε εμείς και να λέμε ότι
δεν κάνουν; Ενώ αν κανονικά γίνονταν οι εισπράξεις θα έπρεπε να κάνουμε μειώσεις; Ποιος
δικαιώνεται; Εμείς ή αυτοί που λένε δεν κάνουν αυξήσεις;
Για να δείτε ότι υπάρχει αντίφαση, αναδεικνύεται η αντίφαση σε όλο το μεγαλείο. Λέει ο
Δήμαρχος εμείς διαφοροποιηθήκαμε στην ΚΕΔΕ κτλ. και εδώ διαφοροποιηθήκατε Δήμαρχε, εγώ
ότι είναι να πω το λέω, αλλά δεν μπορεί να κάνετε συν διοίκηση και να λέτε ότι εδώ μπορεί να
εκφραστεί ο καθένας όπως θέλει και όταν ερχόμαστε και λέμε, γιατί είναι πολιτική θέση ή
είμαστε υπέρ των αυξήσεων ή είμαστε εναντίον των αυξήσεων ή είμαστε υπέρ της αύξησης των
τιμολογίων ή είμαστε κατά της αύξησης των τιμολογίων, δε μπορούμε να είμαστε και με τον
έναν και με τον άλλο .
Δηλαδή θα έχουμε αύξηση 50% όπως την ανέλυσε ο κ.Διαμάντης, ενδεχόμενα 30-35%
και εμείς λέμε ότι θα φροντίσουμε, θα παλέψουμε και δεν θα κάνουμε αυξήσεις και θα
κρατήσετε προϋπολογισμό; Είναι σοβαρή η θέση σας; Δηλαδή αυξάνατε το έξοδο 35%, έχετε
την πάγια είσπραξη που οφείλεται σε διάφορους λόγους, είναι της τάξης του 30% και εσείς λέτε
ότι εμείς θα παλέψουμε; Αν είστε ταχυδακτυλουργοί συγχαρητήρια, τι άλλο να πω, δεν μπορεί
να εξηγηθεί αλλιώς.
Αν θέλετε πραγματικά να απαλυνθεί ο κόσμος, θα πρέπει να πληρώνουν όσοι πρέπει να
πληρώνουν, να βρείτε τρόπο να πάρετε τα χρήματα, υπάρχει τρόπος και βέβαια θα πρέπει να
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προβείτε και στις μειώσεις των τελών, εγώ τα λάθη μπορώ να τα αναγνωρίζω αλλά σας λέω για
μειώσεις και δεν κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε.
Εδώ δεν κρινόμαστε επειδή θέλουμε να χαϊδέψουμε αυτιά και πλάτες, κρινόμαστε όταν
έρθει η ώρα, στο τέλος θα κριθούμε από το αν η πολιτική που ασκούμε είναι αντικειμενικά υπέρ
των πολιτών και αυτό θα πρέπει να το ξέρετε εσείς όταν θα βγαίνετε έξω να μην λέτε στις
καφετέριες είναι δύσκολα τα πράγματα, να λέτε και έξω είναι δύσκολα τα πράγματα αλλά και
εδώ μέσα είναι δύσκολα τα πράγματα και να λέτε αυτό πρέπει να κάνουμε και να το κάνουμε και
θα το κάνουμε. Εμείς όταν θα έρθει η ώρα θα στηρίξουμε την προσπάθεια, αλλά δεν μπορεί να
έχουμε διγλωσσία, πρέπει να αποτάξετε την διγλωσσία.
Δήμαρχος: Αυτό κάνουμε, έχουμε την ευθυκρισία και λέμε στον κόσμο ότι δεν
μπορούμε να κατεβάσουμε 50% τα τέλη, όσοι τα λένε αυτά είναι λαϊκιστές, να μάθουμε να μην
μπερδεύουμε κάποια πράγματα με κάποια άλλα, δεν μπορεί να μπερδεύουμε τα δημοτικά τέλη
με τα τέλη άρδευσης. Στα τέλη άρδευσης υπάρχουν οφειλές από παρελθόντα έτη και ισχύουν
κάποια πράγματα με την είσπραξη των οφειλών, στα δημοτικά τέλη δεν ισχύει κάτι τέτοιο, τα
δημοτικά τέλη δεν θα αυξηθούν ή θα μειωθούν επειδή υπάρχουν κάποιες οφειλές, αν υπάρχουν
είναι κάτι διαφορετικό και να μάθουμε να συζητάμε για αυτό ακριβώς το πράγμα που λέμε. Να
λέμε τα δημοτικά τέλη αυξάνονται ή μειώνονται με αυτό τον τρόπο. Τέλη άρδευσης αυξάνονται
με αυτόν τον τρόπο και μειώνονται με αυτόν τον τρόπο, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, είναι
μέρα με την νύχτα.
Εμείς έχουμε την ευθυκρισία, βγαίνουμε και λέμε ότι δεν μπορούμε να τα μειώσουμε, θα
κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να μην τα αυξήσουμε, αυτό λέμε και αυτοί που ζούνε έξω και οι
επιχειρηματίες αλλά και όλοι που βλέπουν τις τσέπες τους να αδειάζουν, είτε από τους
λογαριασμούς της ΔΕΗ ή από τα καύσιμα, πραγματικά καταλαβαίνουν τι ακριβώς λέμε και μας
κρίνουν.
Κ.Θεοδωρίδης: Εγώ ο λαϊκιστής, επειδή πάντα μιλώ με πραγματικά στοιχεία, ρωτώ τον
Δήμαρχο, πόση ήταν η κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος στην άρδευση το 2020;
Δήμαρχος : Δεν αναφέρθηκα σε εσάς, εκτός αν είστε υπέρ της μείωσης του 50%
Κ.Θεοδωρίδης: Είμαι υπέρ του 150% μείωσης
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση της Ο.Ε. για την μη αναπροσαρμογή α) του
ημερήσιου τέλους συμμετοχής στις λαϊκές αγορές του Δήμου και β) του τέλους χρήσης των
θέσεων στην Κυριακάτικη Αγορά της Κοινότητας Ριζωμάτων;
Υπέρ της εισήγησης της Ο.Ε. ψήφισαν είκοσι επτά (27) δημοτικοί σύμβουλοι, οι:
Η.Τσιφλίδης, Β.Παπαδόπουλος, Σ.Ασλάνογλου, Κ. Ρίζος, Θ.Θεοδωρίδης, Α.Τσαχουρίδης,
Σ.Διαμάντης, Β.Λυκοστράτης, Κ. Γρηγοριάδης, Λ.Ακριβόπουλος, Θ. Κορωνάς, Α. Λαζαρίδης,
Α.Δέλλας, Λ.Ασλανίδης, Γ.Μπατσαρά, Σ. Τζήμα, Ε.Κελεσίδης, Κ.Βασιλειάδης, Κ.Παλουκίδης,
Δ.Πυρινός, Χ.Τσιούντας, Ν.Λαζόπουλος, Γ.Γουλτίδης, Γ.Μιχαηλίδης, Δ.Τσανακτσίδης, Δ.Ράλλη,
Χ.Τσολακίδης
Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος,
Κ.Θεοδωρίδης
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την υπ’ αριθ. 439/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
2.- Την υπ’ αριθ. 353/2020 απόφαση του Δ.Σ.
3.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4264/2014, 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
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Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει τη μη αναπροσαρμογή:
Α) Του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους συμμετοχής στις λαϊκές αγορές του Δήμου και
να παραμείνει αυτό ως έχει, ήτοι:
1. Στη Λαϊκή Αγορά Βέροιας: Tέλος 1,20 € / μέτρο.
2. Στη Λαϊκή Αγορά Μακροχωρίου: Tέλος 1,20 € / μέτρο.
3. Στη Λαϊκή Αγορά Αγίου Γεωργίου: Τέλος 1,00 € / μέτρο και
Β) Του τέλους χρήσης των θέσεων στην Κυριακάτικη Αγορά της Δημοτικής Κοινότητας
Ριζωμάτων του Δήμου Βέροιας και να παραμείνει αυτό ως έχει, ήτοι: 100,00€/έτος και αναλογικά
50,00€/εξάμηνο και 25,00€/τρίμηνο.
Η είσπραξη του τέλους χρήσης θα γίνεται 1/12 έως 31/12 εκάστου έτους για το επόμενο
έτος και σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας της
Κυριακάτικης Αγοράς της Δημοτική Κοινότητας Ριζωμάτων του Δήμου Βέροιας
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2022.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 267/2021
.............................................................................................……….................................
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.
Λ.
Θ.
Α.
Α.
Λ.
Γ.
Σ.
Ε.
Κ.
Κ.
Δ.
Χ.
Ν.
Π.
Γ.
Γ.
Β.
Α.
Κ.
Κ.
Δ.
Δ.
Χ.
Γ.
Ι.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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