ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 6/2021 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 86/2021
Πεξίιεςε
Έθθξαζε γλψκεο ηνπ Γ.. γηα ηελ εμαίξεζε ησλ έξγσλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο «ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η» θαη ησλ έξγσλ χδξεπζεο,
απνρέηεπζεο, αγξνηηθήο νδνπνηίαο απφ ηελ ππ’ αξηζ. 6302/84-2021 θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ,
Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη Δζσηεξηθψλ θαη ηνπ
Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
ήκεξα 21 Απριλίοσ ηνπ έηνπο 2021 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάρηη θαη ψξα 17:00
ζπλήιζε δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, χζηεξα απφ ηελ κε
εκεξνκελία 16-04-2021 γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δφζεθε ζ’ φινπο ηνπο
πκβνχινπο, ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 67 ηνπ λ.3852/2010, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019, ηεο ππ’ αξηζ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 3060 ΚΤΑ
(ΦΔΚ Β΄ 89/16-1-2021) θαη ηεο ππ’ αξηζ. 60249/22-9-2020 εγθπθιίνπ ηνπ Τπ.Δζσηεξηθψλ.
Γηαπηζηψζεθε φηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ επί
ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 40 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδφπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Α.πκεσλίδνπ
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8)
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβφπνπινο, 11) Θ.
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξφπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18)
Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20) Κ.Παινπθίδεο, 21)
Γ.Ππξηλφο, 22)Υ.Σζηνχληαο, 23)Ν.Λαδφπνπινο, 24) Π.Παπιίδεο,
25) Μ. νπκειίδεο, 26) Γ.Γνπιηίδεο, 27) Γ.Μηραειίδεο,
28)Υ.Κειεζίδεο, 29) Ν.Αγγέινπ, 30) Β.ηεθαλφπνπινο, 31)
Α.Μαξθνχιεο, 32) Κ.Σξνρφπνπινο, 33) .ηνπγηάλλνο,
34)Κ.Θενδσξίδεο, 35) Π.Μνπρηάξε, 36)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 37)
Γ.Ράιιε, 38) Γ.Γεκεξηδίδεο, 39) Γ.Μειηφπνπινο, 40)
Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
.Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνχινπ, Δ.Υεηκσλφπνπινο, Α.Εεζηφπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο, Η.Βνξγηαηδίδεο,
Γ.Ληιηφπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο, Η.ηδεξφπνπινο,
Ν.Μαξγαξηηφπνπινο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκψλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βχδαο, Γ.ίηαο,
Δ.Παγνχξαο, Π. Πνηακφπνπινο, Α.Πηηνχιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε απνρψξεζε ν θ. Θ.Κνξσλάο.
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 87/2021 πξνζήιζε ν θ. Λ.Αζιαλίδεο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 88/2021 απνρψξεζε ν θ. .ηνπγηάλλνο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 89/2021 απνρψξεζε ν θ. Η.Σζαλαμίδεο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 92/2021 απνρψξεζε ν θ. .Αζιάλνγινπ
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 93/2021 απνρψξεζαλ νη θ.θ Π.Παπιίδεο θαη Γ.Γνπιηίδεο
6) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 94/2021 απνρψξεζε ν θ. Γ.Μηραειίδεο
7) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 97/2021 απνρψξεζε ν θ. Α.Λαδαξίδεο

ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο έδσζε ην ιφγν ζηνλ δεκνηηθφ ζχκβνπιν Αληψλην Μαξθνχιε, ν
νπνίνο εμέζεζε ζην ζψκα ηα εμήο:
Εεηψ απφ ην Γ.. ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο εθηάθησο επί ηνπ ζέκαηνο ηεο έθδνζεο ηεο
ππ’ αξηζ. 6302/8-4-2021 Κ.Τ.Α., γηα ηελ νπνία έγηλε πνιιή ζπδήηεζε ζηε ζπλεδξίαζε ηεο ΠΔΓ
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
Πξφεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ πξφηαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ Α.Μαξθνχιε γηα
ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο απηνχ σο εθηάθηνπ;
Μέιε: Ναη.
ηε ζπλέρεηα, αθνχ δέρζεθε νκφθσλα ην ζπκβνχιην λα ζπδεηήζεη θαη απνθαζίζεη γηα ην
παξαθάησ ζέκα πνπ δελ είλαη γξακκέλν ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ην νπνίν έθξηλε σο
θαηεπείγνλ, ν πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην ζέκα, έδσζε ην ιφγν ζηνλ δεκνηηθφ ζχκβνπιν Αληψλην
Μαξθνχιε, ν νπνίνο εμέζεζε ζην ζψκα ηα εμήο:
Θα ήζεια λα ζαο ελεκεξψζσ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηεο ππ’ αξηζ. 6302/8-4-2021 Κ.Τ.Α.,
γηα ηελ νπνία έγηλε πνιιή ζπδήηεζε ζηε ζπλεδξίαζε ηεο ΠΔΓ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, θάηη πνπ
γλσξίδεη θη ν Γήκαξρνο.
Ζ επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο ΠΔΓ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο είλαη ηελ Μεγάιε Σεηάξηε θη έλα
απφ ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ είλαη ε ιήςε απφθαζεο ελαληίνλ απηήο ηεο ΚΤΑ
Πξνηείλσ ινηπφλ ζήκεξα λα ιάβνπκε θη εκείο ζέζε σο Γ.. γηα ηελ εθδνζείζα ΚΤΑ,
πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε ζέζε ηνπ Γεκάξρνπ, ε δηθή κνπ, αιιά θη φισλ ησλ Γεκάξρσλ ηεο
ΠΔΓ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.
Πξνηείλσ ηελ θαηαδίθε ηεο ππ’ αξηζ. 6302/8-4-2021 Κ.Τ.Α., κε ηελ νπνία επηβάιιεηαη
πιαθφλ ζηνπο Γήκνπο, ζπγθεθξηκέλα γηα ηνλ Γήκν Βέξνηαο ζηα 22.000.000€ φπσο είπε θη ν
Γήκαξρνο.
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Γήκαξρνο: Σελ Μ.Σεηάξηε ζα ζπλεδξηάζεη ε ΠΔΓ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πξνθεηκέλνπ λα
ππνβιεζνχλ πξνηάζεηο απφ φινπο καο γηα ηε βειηίσζε. Δπνκέλσο αλ έρνπκε λα ππνβάινπκε
πξνηάζεηο δεηψληαο λα αιιάμνπλ κεξηθά ζεκεία ζα ην θάλνπκε, απηφ είλαη ην λφεκα ηεο
επφκελεο ζπλεδξίαζεο ηεο ΠΔΓ
Σν λα πνχκε γεληθψο θη ανξίζησο φηη θαηαδηθάδνπκε ηελ ΚΤΑ, φρη, δελ ζα ην θάλνπκε
απηφ. Έρνπκε πξνηάζεηο;
Μαξθνχιεο: Βεβαίσο
Γήκαξρνο: Δπνκέλσο αο κπνχκε ζε κηα δηαδηθαζία πνπ ζα ζπλζέζνπκε πξνηάζεηο θη αο
θάλνπκε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο.
Αλ ζπδεηνχκε φκσο φηη ππάξρεη έηνηκν έλα θείκελν, δελ ζα ζπκθσλήζσ θαη δελ ζα ην
βάινπκε θαζφινπ κε απηήλ ηε ινγηθή
Οη πξνηάζεηο βεβαίσο είλαη δεθηέο
Μαξθνχιεο: Δγψ θάλσ πξφηαζε ζχκθσλα κε ηνλ λφκν, δελ θάλσ θάπνηα ζπκθσλία.
Ζ πξφηαζή κνπ είλαη λα ιάβνπκε κηα απφθαζε σο Γ.. γηα λα εμαηξεζνχλ απφ ηνλ
ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ησλ πξνηάζεσλ ηα έξγα ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η» θαη ηα
έξγα χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θη αγξνηηθήο νδνπνηίαο
Γήκαξρνο: πκθσλψ απνιχησο
Μαξθνχιεο: Ζ θπβέξλεζε ήξζε θαη καο είπε φηη ην πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ»
ιεηηνπξγνχζε πεξηνξηζηηθά γηα ηνπο Γήκνπο θαη καο έθεξε ην πξφγξακκα «ΑΝΣΩΝΖ
ΣΡΗΣΖ» θη φινη παλεγπξίδακε γηαηί κηινχζακε γηα δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Όηαλ επηηέινπο
είδακε ηη ζα γίλεη δηαπηζηψζακε φηη ππάξρεη έλαο άκεηξνο πεξηνξηζκφο. Απηφ θαηαγγέιινπκε
Γήκαξρνο: πκθσλψ, απηή είλαη θη ε δηθή καο πξφηαζε
Παπιίδεο: Σν πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η» δελ νινθιεξψζεθε θαη δελ έγηλαλ φια ηα
έξγα γηαηί δελ έθηαλαλ ηα ρξήκαηα. Μαο έιεγαλ απφ ην Τπ.Δζσηεξηθψλ ηφηε φηη πξνθαλψο ηα
έξγα ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η» κπήθαλ ζην πξφγξακκα «ΑΝΣΩΝΖ ΣΡΗΣΖ» κε
δάλεηα απφ ηελ Δ.Δ. γηα λα πινπνηεζνχλ ηα έξγα

Φπζηθά ζπκθσλνχκε λα κε ζπκπεξηιεθζνχλ ηα έξγα ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΦΗΛΟΓΖΜΟ
Η» ζην πξφγξακκα «ΑΝΣΩΝΖ ΣΡΗΣΖ» αιιά πνιχ θνβάκαη φηη ην πξφγξακκα απηφ είλαη ε
ζπλέρεηα, γηαηί εθείλα ηα έξγα ήηαλ ψξηκα
Μειηφπνπινο: Δκείο σο Λατθή πζπείξσζε δελ ζα γίλνπκε παξαθνινπζήκαηα ηνπ ελφο ή
ηνπ άιινπ θφκκαηνο, μέξνπκε δηαρξνληθά φηη θαη ηα δπν θφκκαηα παξαθξάηεζαλ ρξήκαηα απφ
ηνπο ΟΣΑ θη αξλνχληαη λα ηα δψζνπλ.
Όια ηα πξνγξάκκαηα αθνινπζνχλ ηελ ίδηα πνιηηηθή.
Θα δψζνπκε αξλεηηθή ςήθν, αλ ζέιεηε λα γίλεη ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. γηα λα κηιήζνπκε
ζπλνιηθά γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, φρη απνζπαζκαηηθά
Παινπθίδεο: Έηζη φπσο έζεζε ν θ.Μαξθνχιεο ηελ πξφηαζε, ζχκηδε ην ςήθηζκα ηεο
Λατθήο πζπείξσζεο πνπ είρε έξζεη ζε πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε θη είρε επηηαθηηθφ χθνο θη
αθνξνχζε ην λνζνθνκείν θαη ηελ πγεία θαη δελ κπνξνχζεο λα ην ςεθίζεηο
Δπί ηεο αξρήο ζπκθσλνχκε θη έηζη πξέπεη λα έξρεηαη, γηαηί θηλδπλεχνπκε κε ηέηνηνπ
είδνπο ςεθίζκαηα λα εμάγνληαη ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα. Αλ πηζαλφλ ην είρακε λσξίηεξα ζηα
ρέξηα καο ζα κπνξνχζακε λα ην δηαβάζνπκε θη ελδερνκέλσο λα ην βειηηψζνπκε, ψζηε πξνο ηα
έμσ λα πεξάζεη γηαηί φινη ηειηθά ζπκθσλνχκε
Κε Μειηφπνπιε ζαο είρα γηα πνιχ ςχρξαηκν θαη πξνζσπηθά ζαο εθηηκψ, κίιεζα επί
ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, δελ είπα ηίπνηε γηα ην ΚΚΔ. Γηα ηε γελνθηνλία ησλ Πνληίσλ ςήθηζε
ζεηηθά, πηζηεχεη πσο φηη έρεη ππνζηεί ν πνληηαθφο πιεζπζκφο είλαη γελνθηνλία θαη ην είπα γηα ην
ζπγθεθξηκέλν ςήθηζκα. Σελ πξνεγνχκελε θνξά κηινχζακε γηα θάηη δηαθνξεηηθφ γηα ην νπνίν
είραηε δψζεη ιεπθή ςήθν.
ήκεξα κίιεζα γηα ην ζπγθεθξηκέλν, εζείο ιέηε γηα θαπηηαιηζηηθά θεθάιαηα, επεθηαηηζκφ,
ηκπεξηαιηζκφ, εζληθηζκφ. Ξέξσ πνιχ θαιά ηη ιέηε γηα ηε 19ε Μαΐνπ.
Πξφεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ πξφηαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ Αλησλίνπ Μαξθνχιε;
Λεπθή ςήθν έδσζε ε δεκνηηθή ζχκβνπινο .Σδήκα
Αξλεηηθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Γ.Μειηφπνπινο, Η.Σζαλαμίδεο
Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ Αλησλίνπ Μαξθνχιε ςήθηζαλ φινη νη
ππφινηπνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σελ πξφηαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ Αλησλίνπ Μαξθνχιε.
2.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
3.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018 θαη ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019
Απνθαζίδεη
Α) Οκφθσλα: Δγθξίλεη ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ην παξαπάλσ ζέκα πνπ δελ
είλαη γξακκέλν ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
Β) Καηά Πιεηνςεθία: Απνδέρεηαη ηελ πξφηαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ Αλησλίνπ
Μαξθνχιε θαη εθθξάδεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ γηα ηελ εμαίξεζε ησλ έξγσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
«ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η» θαη ησλ έξγσλ χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, αγξνηηθήο νδνπνηίαο απφ ηελ ππ’ αξηζ.
6302/8-4-2021 θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη
Δζσηεξηθψλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ

Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 86 / 2021
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλφο
Σζηνχληαο
Λαδφπνπινο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
Κειεζίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλφπνπινο
Μαξθνχιεο
Σξνρφπνπινο
ηνπγηάλλνο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
Σζαλαθηζίδεο
Ράιιε
Γεκεξηδίδεο
Μειηφπνπινο
Σζαλαμίδεο

Μιταήλ οσμελίδης
Γ.

Σζηινγηάλλεο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 26-4-2021
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

