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Περίληψη
Ορισμός πολιτικά υπευθύνου για την υλοποίηση του
προγράμματος «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού-Απλούστευση
και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄
Βαθμού-πιλοτική λειτουργία» της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Σήμερα 25 Μαΐου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε
διά τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με
ημερομηνία 21-5-2020 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου 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 και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου
Διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί
συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 37 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ. Μ. Σουμελίδης, Γ.Γουλτίδης,
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Α.Συμεωνίδου, Γ.Δεμερτζίδης
Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Θ.
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) Γ.Μιχαηλίδης, 26)Χ.Κελεσίδης, 27) Ν.Αγγέλου, 28)
Β.Στεφανόπουλος, 29) Α.Μαρκούλης, 30) Κ.Τροχόπουλος, 31)
Σ.Στουγιάννος,
32)Κ.Θεοδωρίδης,
33)
Π.Μουχτάρη,
34)Δ.Τσανακτσίδης, 35) Δ.Ράλλη, 36) Γ.Μελιόπουλος, 37)
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,
Χ.Βενετικίδης, 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: Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Β.Λυκοστράτης,
Χ.Τσιούντας, Α.Σιδηρόπουλος, Σ.Στουγιάννος, Σ.Τζήμα
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 11-5-2020 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου
Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:
Με το πιο πάνω σχετικό έγγραφό της, η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης ενημέρωσε τους κ. Δημάρχους της επικράτειας σχετικά με την προαναφερόμενη
πράξη και τον ρόλο που καλούνται οι Δήμοι να αναλάβουν στα πλαίσια υλοποίησης αυτής.
Σύμφωνα με την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση
Δημόσιου Τομέα», που προέκυψε από την 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Προγράμματος του Ιουνίου 2015, έχει προβλεφθεί η υλοποίηση της Δράσης Α.2.1.4
«Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού- πιλοτική
λειτουργία».
Η εν λόγω δράση αποτελεί – όπως χαρακτηρίζεται στο έγγραφο ενημέρωσης- έργοσημαία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού) και συμπληρώνεται με τη δράση
Β.1.1.5 «Υποδομές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή των νέων μοντέλων
λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού» και τη Δράση Γ.2.1.3. «Επιμόρφωση του προσωπικού των
Δήμων και των Περιφερειών στην εφαρμογή νέων μοντέλων λειτουργίας».
Οι πιο πάνω 3 Δράσεις συγκροτούν το ολοκληρωμένο «Πρόγραμμα Αναδιοργάνωσης και
Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 325 Δήμων και των 13 Περιφερειών».
Στόχος του προγράμματος είναι: «Η Ελληνική Αυτοδιοίκηση αξιοποιώντας το δυναμικό
των ΤΠΕ, να καταστεί λιγότερο γραφειοκρατική και πιο αποδοτική, απλουστεύοντας και
τυποποιώντας τις διαδικασίες λειτουργίας της, διαλειτουργώντας ηλεκτρονικά με τα άλλα επίπεδα
διοίκησης και παρέχοντας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις πολιτο- κεντρικές και συνεχώς
αναβαθμιζόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες».
Η αναφερόμενη στο θέμα πράξη-«Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού -Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών
λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού- πιλοτική λειτουργία»- έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση με
συνολικό προϋπολογισμό 2.549.193,07€, στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»
και είναι η Α δράση.
Κύριος της πράξης, φορέας χρηματοδότησης και φορέας λειτουργίας είναι το Υπουργείο
Εσωτερικών και δικαιούχος η ΕΕΤΑΑ.
Στα πλαίσια της πράξης θα συγκροτηθούν 10 θεματικά δίκτυα Δήμων, ένα για κάθε
λειτουργική περιοχή. Σ’ αυτά θα συμμετέχουν στελέχη Δήμων , ΠΕΔ, ΕΕΤΑΑ, ΥΠΕΣ και
αρμόδιων Υπουργείων.
Σε κάθε Δήμο, για κάθε λειτουργική περιοχή, πρέπει να οριστεί και ένας αιρετός, ως
πολιτικά υπεύθυνος της υλοποίησης του Προγράμματος Αναδιοργάνωσης , στην οποία θα
συμμετέχει και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου.
Με την αρ. 471/2018 απόφαση «Ορισμός πολιτικά υπευθύνου για την υλοποίηση του
προγράμματος «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και
Β΄ Βαθμού-Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμούπιλοτική λειτουργία» της Ε.Ε.Τ.Α.Α.» το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τον κ. Σοφιανίδη Γεώργιο
ως πολιτικά υπεύθυνο του προγράμματος «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού-Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών
λειτουργίας Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού-πιλοτική λειτουργία» της Ε.Ε.Τ.Α.Α..
Όμως ο κ. Σοφιανίδης δεν είναι πλέον δημοτικός σύμβουλος και ως εκ τούτου πρέπει να
αντικατασταθεί.
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω καθώς και τον Ν. 3852/2010 όπως ισχύει
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για τον ορισμό νέου αιρετού , ως
«πολιτικά υπευθύνου» της υλοποίησης του Προγράμματος Αναδιοργάνωσης στο Δήμο Βέροιας.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Προτείνω τον δημοτικό σύμβουλο Καλλίστρατο Γρηγοριάδη, ως πολιτικά
υπεύθυνο για την υλοποίηση του προγράμματος «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση

ΑΔΑ: Ψ77ΔΩ9Ο-ΗΦΔ
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού-Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών
λειτουργίας Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού-πιλοτική λειτουργία»
Μελιόπουλος: Πριν τον ορισμό του πολιτικά υπεύθυνου δεν θα έπρεπε να συζητήσουμε αν
θα υλοποιηθεί το αντίστοιχο πρόγραμμα; Υλοποιείται ή τώρα θα ξεκινήσει;
Δήμαρχος: Το θέμα αφορά απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών της λειτουργίας
των ΟΤΑ. Είναι μια διαδικασία που γίνεται από το ΥΠΕΣ με τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ, της ΠΕΔ
και υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης. Έχει
υπογραφεί σύμβαση τον Νοέμβριο του 2019 και από τότε τρέχει. Ήταν 3 εταιρείες μαζί που
πήραν αυτήν την υπηρεσία οι οποίες τρέχουν και σε πρώτη φάση έχουν μαζέψει 650 προτάσεις
από τους Δήμους και από την προτυποποίηση των υπηρεσιών λειτουργίας.
Μαρκούλης: Εδώ τίθεται ένα ζήτημα που αφορά τη διοίκηση του δήμου, ο ορισμός ενός
πολιτικά υπεύθυνου για την υλοποίηση του προγράμματος που η διοίκηση αποφασίζει. Αυτό που
μέχρι σήμερα δεν είδαμε είναι να υπάρχει απολογισμός. Ορίζεται κάποιος αλλά δεν έρχεται να πει
κάναμε αυτό. Νομίζω ότι εδώ πρόκειται για μια εσωτερική υπόθεση και εμείς θα απέχουμε από
την ψηφοφορία.
Μελιόπουλος: Για εμάς δεν είναι το κύριο ποιο άτομο θα οριστεί αλλά τι είναι αυτό το
πρόγραμμα και τι επιπτώσεις θα έχει. Ίσως να μην είναι επί του παρόντος. Όσον αφορά το τι
ψηφίζουμε στον ορισμό πολιτικού υπευθύνου επειδή δεν είναι θέμα προσώπων θα ψηφίσουμε
λευκό.
Κ. Θεοδωρίδης: Όπως είπε κι ο κ.Μαρκούλης εμείς διαφωνούμε με το σκεπτικό που
λειτουργείτε, πρέπει να αντικαταστήσουμε κάποιον, πάρτε τον και τελειώσαμε.
Εδώ μιλάμε για επιχειρησιακό πρόγραμμα το οποίο έχει βάθος προς τα πίσω. Έχω
διαχειριστεί επιχειρησιακά προγράμματα, αυτό της σύστασης και λειτουργίας των ΚΕΠ. Έχω
εντάξει τον Δ.Βέροιας στην πρώτη και τη δεύτερη φάση του εθνικού δημοτολογίου, εξαιρετικά
δύσκολο έργο και μάλιστα μέχρι την τελευταία μέρα που ήμουν στον Δήμο λειτουργούσε το
επιχειρησιακό πρόγραμμα ζεύξης δημοτολογίου ληξιαρχείου, μέχρι 30 Νοεμβρίου του 2018,
δίχως τεχνική υποστήριξη από εταιρεία. Την είχαμε πάρει σαν Δήμος και προσωπικά εγώ μόνοι
μας στους ώμους μας.
Εδώ εισάγονται νέες καινοτομίες, εμείς σαν δήμος Βέροιας έχουμε κάποιο σχέδιο; Έχουμε
κάποιο όραμα; Το είδα και από το ΚΕΠ, θα μπορούσε το δικό μας το ΚΕΠ να είχε καταστεί
μητροπολιτικό γιατί ήμαστε το πρώτο σε παραγωγικότητα στην Ελλάδα επί 6 χρόνια σύμφωνα με
τα στοιχεία του ΥΠΕΣ. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να έχουμε
σχέδιο πως θα λειτουργήσουμε, για την απλούστευση των διαδικασιών. Εδώ υπάρχει εμπειρία
συναδέρφων και δική μου. Το ερώτημα που μπαίνει είναι τι κάνουμε εμείς σαν Δήμος, έχουμε τη
φιλοδοξία να είμαστε το επίκεντρο σε αυτές τις διαδικασίες ή όχι; Γι’ αυτό δεν έχει κανένα νόημα
η συμμετοχή μας σε αυτό το θέμα.
Δήμαρχος: Παχιά λόγια.
Κ.Θεοδωρίδης: Παχιά έργα ήταν.
Δήμαρχος: Όπως είπα υπάρχει μια σύμβαση υπογεγραμμένη πριν 6 μήνες από ένα
κονσόρτσιουμ εταιριών με το ΥΠΕΣ, την ΚΕΔΕ και την ΠΕΔ η οποία θα διαχειριστεί την
απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι
υπάρχει μια πλατφόρμα στην οποία συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι κι οι περιφέρειες της Ελλάδος κι
εκεί μαζεύονται οι βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να γίνουν πρότυπο. Αυτή είναι η διαδικασία,
τα υπόλοιπα είναι εξυπνάδες.
Κ.Θεοδωρίδης: Να ζητήσω συγνώμη για την έκφραση αλλά τέτοιου είδους εκφράσεις σε
ένα πρώην στέλεχος του Δήμου δεν επιτρέπονται. Θα έπρεπε να ζητήσει συγνώμη.
Μαρκούλης: Εγώ απορώ με την ένταση που έβγαλε ο Δήμαρχος, μολονότι γνωρίζει ότι ο
ρόλος του είναι της υλοποίησης των αποφάσεων του Δ.Σ.. Ο Δήμαρχος μαθαίνει, ακούει και
υλοποιεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. όποιες και να είναι αυτές.
Θεωρώ ότι η τοποθέτηση του συναδέρφου, του κ.Θεοδωρίδη, ήταν μέσα στα πλαίσια που
επιβάλει η αρχή, δεν είχε κάποια προσβλητική έκφραση ούτε είχε κάποιο είδος εξυπνακιδισμού
όπως το εξέλαβε ο Δήμαρχος. Δεν μπορεί να δημιουργούνται εντάσεις και σε αυτή τη διαδικασία.
Όταν είναι διά ζώσης τα πράγματα, ενδεχόμενα να ειπωθεί και κάτι παραπάνω, εδώ πρέπει να
υπάρχει ψυχραιμία. Να ξέρετε εγώ από την πλευρά μου πολλές φορές έχω δημιουργήσει εντάσεις
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και εναντίον μου έχουν δημιουργηθεί και ενεργητικά και παθητικά και μετά στο τέλος λέω έγινε
και αυτό το πράγμα τελείωσε, όλα καλά. Ο Δήμαρχος πρέπει πρώτα να μάθει να ακούει και εδώ
είναι το μεγάλο μυστικό το οποίο πρέπει να ξέρει ένας Δήμαρχος. Φρονώ ότι ήταν μια άτυχη
στιγμή.
Το ότι ζήτησε ο κ.Θεοδωρίδης συγνώμη για κάτι που δεν έκανε, δείχνει και την ποιότητα
ενός ανθρώπου. Νομίζω πρέπει να δώσουμε τέλος σε αυτή την ιστορία τοποθετηθήκαμε και να
ψηφίσουμε.
Δήμαρχος: Όταν κάποιος έχει άγνοια για ένα θέμα εγώ θεωρώ ότι οφείλει να ακούσει και
να μην απορρίπτει τι είναι αυτό για το οποίο μιλάμε.
Ναι, το εξέλαβα ως εξυπνακιδισμό. Εγώ θέλω όταν κάποιος δεν γνωρίζει (και εγώ δεν
γνωρίζω πολλά πράγματα) να ακούει και αν δεν γίνεται κάτι κατανοητό να ζητήσει ξανά
εξηγήσεις.
Κ.Θεοδωρίδης: Δέχομαι προσωπικά επίθεση, εγώ μιλάω μέσα από την εμπειρία μου. Όταν
λέω κάτι δεν το λέω για να θίξω, το λέω για να συμβάλω.
Δήμαρχος: Κατανοητό, έληξε το θέμα.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση και την πρόταση του Δημάρχου;
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Σ.Στουγιάννος, Κ.Θεοδωρίδης,
Π.Μουχτάρη απείχαν από την ψηφοφορία του παρόντος θέματος
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Μελιόπουλος, Ι.Τσαναξίδης,
Δ.Τσανακτσίδης, Δ.Ράλλη
Υπέρ της εισήγησης και της πρότασης του Δημάρχου ψήφισαν όλοι οι υπόλοιποι
δημοτικοί σύμβουλοι.
Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι …..
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 11-5-2020 εισηγητικό σημείωμα και την πρόταση του Δημάρχου.
2.- Την υπ’ αριθ. 471/2018 απόφαση του Δ.Σ.
3.- Το με αρ. πρωτ. 5987/27-6-2018 έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.- 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
Ορίζει ως πολιτικά υπεύθυνο του προγράμματος «Αναδιοργάνωση και διοικητική
μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού-Απλούστευση και προτυποποίηση
διαδικασιών λειτουργίας Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού-πιλοτική λειτουργία» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. τον
δημοτικό σύμβουλο Καλλίστρατο Γρηγοριάδη

ΑΔΑ: Ψ77ΔΩ9Ο-ΗΦΔ
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 148 / 2020
.............................................................................................……….................................
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.
Χ.
Ν.
Β.
Α.
Κ.
Σ.
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
Ακριβόπουλος
Κορωνάς
Σιδηρόπουλος
Δέλλας
Ασλανίδης
Μπατσαρά
Τζήμα
Κελεσίδης
Βασιλειάδης
Παλουκίδης
Πυρινός
Τσιούντας
Λαζόπουλος
Παυλίδης
Μιχαηλίδης
Κελεσίδης
Αγγέλου
Στεφανόπουλος
Μαρκούλης
Τροχόπουλος
Στουγιάννος
Θεοδωρίδης
Μουχτάρη
Τσανακτσίδης
Ράλλη
Μελιόπουλος
Τσαναξίδης

Γ.

Τσιλογιάννης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 2-6-2020
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

