ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 1/2015 πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας
Αριθ. απόφ. 1/2015
Περίληψη
Προτάσεις για τη σύνταξη του Επιχειρησιακού
σχεδίου Δήμου Βέροιας για την 5ετία 2014-2019.

Στη Βέροια, σήμερα, 15/1/2015 και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Καταστήματος του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας, ύστερα από την 1/12-1-2015 πρόσκληση της
προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του
Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
εννέα (9) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ(πρόεδρος)
2. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
6. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7 ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
8. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ
9. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν και δακτυλογραφήθηκαν από τον Συμεών Καραγαβριηλίδη, υπάλληλο
Δήμου Βέροιας.
Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το
από 12-1-2015 εισηγητικό σημείωμα της Προέδρου, που έχει ως εξής :

Με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται ότι : « 1. Το συμβούλιο της δημοτικής
κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες στα όρια της δημοτικής κοινότητας:
2. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική
του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα
θέματα:
ι) τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής
κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά, κοινωνικά θέματα,
ια) τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε
η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση
των κατοίκων της,
ιβ) την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της
δημοτικής κοινότητας,
ιγ) την τροποποίηση των ορίων της δημοτικής κοινότητας,
ιδ) την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της
δημοτικής κοινότητας ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της,
ιε) την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας…»
Η Δ/νση Προγραμματισμού-Οργάνωσης-Πληροφορικής του Δήμου μας με το με α.π. ΟΙΚ.61846/912-2014 έγγραφό της ζητά να αποτυπώσουμε τις προτάσεις μας για το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα
του Δήμου, μέχρι 30/12/2014.

Για τη σύνταξη του Επιχειρησιακού σχεδίου Δήμου Βέροιας για την 5ετία 2014-19 προτείνω τα
εξής:
1. Να οριστεί ή να ενεργοποιηθεί το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών.
2. Ένταξη των Ρομά στην τοπική κοινωνία. Υπάρχει εγκεκριμένη χρηματοδότηση από την Ε.Ε. Να
γίνει μελέτη από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εύρεση χώρου .
3. Ολοκληρωμένη μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για τις διαβάσεις, με
προκατασκευασμένες ταινίες μόνιμης διαγράμμισης, στο κέντρο της πόλης, στις συνοικίες, στους οικισμούς
Μέσης, Λαζοχωρίου, Ταγαροχωρίου και κυρίως μπροστά στα σχολικά κτίρια.
4. Μελέτη για κατασκευή πεζοδρομίων ή συμπλήρωσης όπου δεν υπάρχουν στις συνοικίες Κυψέλη,
Προμηθέα, Καλλιθέα, Πασά-Κιόσκι, Πανόραμα, Εργατικές Κατοικίες και Εργοχώρι.
5. Διαμόρφωση χώρου μιας θέσης στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες: α) μπροστά στο Φιλίππειο
β) στην οδό Μητροπόλεως για να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες, γ) πάνω από το Μπάσκετ της
Ελιάς (δίπλα από το χώρο που παρκάρουν τα τουριστικά λεωφορεία).
6. Μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου η οποία να σταλεί στην Περιφέρεια, ώστε να
τοποθετηθούν σηματοδότες στη διασταύρωση της περιφερειακής οδού με το δημοτικό δρόμο Μέσης.
7. Αγορά κάδων και δοχείων απορριμμάτων και τοποθέτηση ή αντικατάσταση τους στο κέντρο της
πόλης και στις συνοικίες.
8. Συντήρηση και αποκατάσταση των οδοστρωμάτων κεντρικών συνοικιακών και αγροτικών
δρόμων Μέσης, Ταγαροχωρίου και Λαζοχωρίου.
Να κατατεθούν προτάσεις από τα μέλη.
Κ.Τζήμα-Τόπη: Το Επιχειρησιακό Σχέδιο, αν κρίνω κι από το 2011, το προηγούμενο, έχει λίγο
επετειακό χαρακτήρα. Χωρίς να θέλω να μειώσω την αξία του, προφανώς δεν είδαμε το απολογιστικό
κομμάτι το οποίο υποτίθεται διαχειριστήκαμε. Καλές οι μικροπαρεμβάσεις που αναφέρθηκαν κι εννοείται
ότι είμαστε σύμφωνοι. αλλά όταν κάνουμε προτάσεις για ένα μακρόπνοο σχέδιο πενταετίας να βλέπουμε και
πιο μακριά τα πράγματα. Να κάνουμε απολογισμό αν έγινε κάτι. Στο προηγούμενο είκοσι σελίδων
αμφιβάλλω αν έγινε κάτι από αυτά. Καλό είναι οι προτάσεις μας να εισακούγονται. Κι άλλες φορές
καταθέσαμε προτάσεις για μείζονα θέματα της πόλης, όπως η κουβέντα για την κυκλοφοριακή μελέτη ή την
αστική ανάπλαση, αλλά περνάνε στα αζήτητα ή δεν τις ακούει κανείς. Να δούμε τι έγινε ή σε τι μείναμε
πίσω από το άρτιο προηγούμενο πρόγραμμα που ήταν με άξονες, πηγές χρηματοδότησης, κλπ.
Εμπιστεύομαι τις υπηρεσίες του Δήμου. Το θέμα είναι τι υλοποιούμε. Εκτός από τα καθημερινά να δούμε
κάτι πιο μεγαλόπνοο όπως π.χ. τη διαμόρφωση της οδού Μητροπόλεως μετά την κυκλοφοριακή μελέτη, πώς
θα γίνει, με βάση την ανάδειξη των αρχαιοτήτων; Πώς θα γίνει η διαχείριση των απορριμμάτων; Το πώς θα
δούμε τη Βέροια σαν έναν κόμβο ανάμεσα σε ποταμούς, δίπλα στη Θεσσαλονίκη, ως πόλη με ιστορικό
χαρακτήρα κλπ. Έχω προτάσεις που θα κατά θέσω στη Γραμματεία. Το θέμα είναι οι προτάσεις αν
καταλήξουν να έχουν χαρακτήρα επαίτη ή επετειακό δεν έχουν νόημα.
Πρόεδρος: Θέλετε να παρουσιάσετε τις προτάσεις σας να τις ακούσουμε; Δεν είμαστε εδώ να
κρίνουμε τι έγινε με το προηγούμενο Επιχ/κό Σχέδιο. Είμαστε νέο Συμβούλιο με νέες ιδέες και για να
καταθέσουμε νέες προτάσεις. Επί του θέματος. Άλλες προτάσεις;
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαι να συγκεντρωθούν προτάσεις των μελών ώστε να
αποφασίσουμε άμεσα.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Το από 12-1-2015 εισηγητικό σημείωμα της Προέδρου,
Αποφασίζει Ομόφωνα

Προτείνει για το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου τις παρακάτω δράσεις:
1. Να οριστεί ή να ενεργοποιηθεί το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών.
2. Ένταξη των Ρομά στην τοπική κοινωνία. Υπάρχει εγκεκριμένη χρηματοδότηση από την Ε.Ε. Να
γίνει μελέτη από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εύρεση χώρου .
3. Ολοκληρωμένη μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για τις διαβάσεις, με
προκατασκευασμένες ταινίες μόνιμης διαγράμμισης, στο κέντρο της πόλης, στις συνοικίες, στους οικισμούς
Μέσης, Λαζοχωρίου, Ταγαροχωρίου και κυρίως μπροστά στα σχολικά κτίρια.
4. Μελέτη για κατασκευή πεζοδρομίων ή συμπλήρωσης όπου δεν υπάρχουν στις συνοικίες Κυψέλη,
Προμηθέα, Καλλιθέα, Πασά-Κιόσκι, Πανόραμα, Εργατικές Κατοικίες και Εργοχώρι.

5. Διαμόρφωση χώρου μιας θέσης στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες: α) μπροστά στο Φιλίππειο
β) στην οδό Μητροπόλεως για να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες, γ) πάνω από το Μπάσκετ της
Ελιάς (δίπλα από το χώρο που παρκάρουν τα τουριστικά λεωφορεία).
6. Μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου η οποία να σταλεί στην Περιφέρεια, ώστε να
τοποθετηθούν σηματοδότες στη διασταύρωση της περιφερειακής οδού με το δημοτικό δρόμο Μέσης.
7. Αγορά κάδων και δοχείων απορριμμάτων και τοποθέτηση ή αντικατάσταση τους στο κέντρο της
πόλης και στις συνοικίες.
8. Συντήρηση και αποκατάσταση των οδοστρωμάτων κεντρικών συνοικιακών και αγροτικών
δρόμων Μέσης, Ταγαροχωρίου και Λαζοχωρίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2015.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
4. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
6. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ
8. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Βέροια 16/1/2015
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
…………………………….

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ταχ.διευθ. :Μητροπόλεως 55
Τηλέφωνο :2331350509

Βέροια, 16-1-2015
Αρ. πρωτ.: Δ.Υ.

Προς: Γραφείο
Δημάρχου

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αρ. 1/2015
Απόφαση της Δημοτικής
Κοινότητας Βέροιας

Περίληψη απόφασης:
Προτάσεις για τη σύνταξη του Επιχειρησιακού σχεδίου Δήμου Βέροιας για την 5ετία 2014-2019.

Σας κοινοποιούμε την αρ. 1/2015 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας για να λάβετε γνώση
και ανάλογη εφαρμογή.

Η Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

Κοιν.:
1. Αρχείο
2. Δ/νση Προγραμματισμού

