ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 4/2015 πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας
Αριθ. απόφ. 26/2015
Περίληψη
Συμπληρωματικές προτάσεις για τη σύνταξη του
επιχειρησιακού σχεδίου Δήμου Βέροιας για την 5ετία 2014-2019.

Στη Βέροια, σήμερα, 4/2/2015 και ώρα 19:00 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 4/2-2-2015 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
οκτώ (8) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ(πρόεδρος)
2. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
4. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
5. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
7. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ
8. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
2. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν και δακτυλογραφήθηκαν από τον Συμεών Καραγαβριηλίδη, υπάλληλο
Δήμου Βέροιας.
Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου
την εισήγηση 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.
Με την 1/2015 απόφασή μας διατυπώσαμε προτάσεις και τις κοινοποιήσαμε αρμοδίως.
κ. Τζήμα-Τόπη Συρμούλα: Όπως είπα και στην προηγούμενη συνεδρίαση αναλυτικά η κατάρτιση
του Επιχ/κού Σχεδίου τείνει να έχει επετειακό χαρακτήρα. Ήταν άρτιο και λεπτομερές από τις υπηρεσίες του
Δήμου και για τους τέσσερις άξονες που προτείνει. Παρόλο που φοβούμαστε ότι είναι ουτοπικό και

κενόδοξο να κάνουμε μακρόπνοα σχέδια για την πόλη, ωστόσο επειδή αγαπούμε την πόλη και θέλουμε να
υπάρχει ουσιαστικό και παραγωγικός λόγος και όχι μόνο κριτική, ενδεικτικά αναφέρω κάποιες προτάσεις
για τους τέσσερις άξονες: 1) Η κομβική θέση του Δήμου σε σχέση με την ευρύτερη περιφέρεια, 2) Η ύπαρξη
αρχαιολογικών τόπων και μνημείων και φυσικά της βυζαντινής περιόδου, 3) Η ύπαρξη σημείων φυσικού
περιβάλλοντος και τουριστικού ενδιαφέροντος (Σέλι, ποταμός Αλιάκμονας, κ.ά), 4) Η σημαντική
πολιτιστική κληρονομιά σε συνδυασμό με τη σύγχρονη πολιτιστική δραστηριότητα αλλά και η αγροτική και
κτηνοτροφική παραγωγή του τόπου. Καταθέτω τις αναλυτικές προτάσεις στη γραμματεία.
κ. Πελεκίδης: Να γίνει πεζοδρόμιο στην είσοδο της πόλης, μπροστά από την Εθνική Τράπεζα στην
οδό Πιερίων μέχρι την Εληά. Αυτό.
Πρόεδρος: Ωραίες οι προτάσεις κ. Τζήμα, ποιος δεν θα ‘θελε να γίνουν όλα αυτά στην πόλη του; Θα
πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Δήμος δεν έχει χρήματα τώρα και έσοδα και για να κάνει κάποια απ’ αυτά θα
πρέπει να έχει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Προτείνουμε προτάσεις που θα διευκολύνουν την
καθημερινότητα των πολιτών. Συμφωνώ κι εγώ σε όλα αυτά που λέτε αλλά η ίδια είπατε πριν ότι καταντά
να έχει επετειακό χαρακτήρα το Σχέδιο. Για να μη γίνει αυτό να είναι πιο βατές οι προτάσεις μας και να
προτείνουμε και τις λύσεις. Συμφωνώ να μεταφερθούν τα ΚΤΕΛ, αλλά πού να πάνε, έχετε να προτείνετε
κάποια περιοχή; Ή το Δημοτικό Ιατρείο εγώ πιστεύω ότι λειτουργεί άψογα για σας όχι. Να πάνε οι
προτάσεις στην αρμόδια Υπηρεσία. Για την πρόταση του κ. Πελεκίδη, ήταν ένα έργο στο πρόγραμμα
«Θησέας» που σταμάτησε η χρηματοδότηση. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, πάντως θα κατατεθεί η πρότασή σας.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Την από 3-2-2015 εισήγηση της Προέδρου
2. Τις απόψεις των μελών του,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Προτείνει για το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου τις παρακάτω συμπληρωματικές
προτάσεις:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
- Ανάδειξη μνημειακού αποθέματος της περιοχής.
- Προβολή ιστορικού κέντρου.
- Απαλλοτρίωση ακινήτων προ αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και ενίσχυση του
περιβάλλοντος εντός του κέντρου.
- Μεταφορά των υπεραστικών συγκοινωνιών εκτός της πόλης- κατάλληλες υποδομές.
- Επέκταση της διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων.
- Διαμόρφωση τη οδού Μητροπόλεως με παράλληλη ανάδειξη των αρχαιοτήτων και διατήρηση
αμφιδρόμησης. Χρήση κατάλληλων τεχνικών και υλικών –προκήρυξη σχετικής μελέτης.
- Δημιουργία χώρων στάθμευσης σε δημοτικό χώρο ή πολυώροφου κατόπιν απαλλοτρίωσης.
- Λειτουργία δωρεάν μεταφορικού μέσου-λεωφορείου του Δήμου για μεταφορά από και προς
χώρους στάθμευσης.
- Διαμόρφωση άλσους Παπάγου-σχετική μελέτη ανάπλασης και αναδάσωσης.
- Ολοκληρωμένη πρόταση για την αποκατάσταση –αξιοποίηση της κοίτης του Τριποτάμου,
χαρτογράφηση των περιοχών με το μεγαλύτερο πρόβλημα, χρήση των απαραίτητων
υλικοτεχνικών μέσων για την ασφαλέστερη και καλύτερη εκτέλεση των εργασιών.
- Δημιουργία ποδηλατική λωρίδας π.χ. προς Φράγμα, Βεργίνα-Το ποδήλατο στην πόλη μας
- Διαμόρφωση περιοχής Παπάκια, χώρος στάθμευσης, αναψυχής σε σχέση με το Βήμα.
- Δημιουργία Δημόσιων τουαλετών.
- Διαπλάτυνση πεζοδρομίων σε μικρή απόσταση από σχολικά συγκροτήματα , όπως και σε οδό
Μπότσαρη- Τσερμένι.
- Δημιουργία κυκλοφοριακού πάρκου σε οικόπεδο του Δήμου.
Διαχείριση απορριμμάτων –ανακύκλωση- κομποστοποίηση.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ,ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
- Δημιουργία πολιτιστικής Διαδρομής στην πόλη, δίκτυο Μουσείων.
- Καλαίσθητη σήμανση εντός και εκτός της πόλης.
- Έκδοση πληροφοριακού και τουριστικού υλικού.

-

Δημιουργία Μεγαλύτερου Κλειστού Γυμναστηρίου στο χώρο Μπάσκετ-Ελία και επιπλέον
χώροι αθλητικών δραστηριοτήτων.
Ενίσχυση Δημοτικού ιατρείου με ειδικότητες και δυνατότητα συνταγογράφησης.
Δημιουργία Δημοτικού Φαρμακείου.
Προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού.
Ανάδειξη τοπικής και πολιτιστική κληρονομιάς από τα σχολεία της πόλης, ενίσχυση
διαγωνισμού για την τοπική ιστορία.
Επαναφορά του θεσμού Βοήθεια στο σπίτι.
Ενίσχυση των δομών για τι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
Εφαρμογή προγραμμάτων ενσωμάτωσης των Ρομά.
Συντήρηση και ανακαίνιση όλων των υπαρχόντων παιδικών χαρών.
Κίνητρα σε πολιτιστικούς συλλόγους- Χρηματοδότηση δράσεων.

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
- Προώθηση και ανάδειξη δυνατοτήτων της αγροτική και κτηνοτροφικής παραγωγής της περιοχής.
- Δημιουργία συνθηκών προώθησης μετεξέλιξης της αγροτικής παραγωγής σε βιολογική,
μηχανισμοί πιστοποίησης προϊόντων.
- Δημιουργία υποδομών για την προσέλκυση και εγκατάσταση στην περιοχή υπηρεσιών
διαμετακομιστικού εμπορίου και νέων επενδύσεων.
- Αναθεώρηση ζωνών παροχή επενδυτικών κινήτρων.
- Χωροθέτηση ζωνών βιοτεχνικού και κτηνοτροφικού πάρκου.
- Δημιουργία κέντρου Έρευνας Σχεδιασμού και προώθησης νέων Τεχνολογιών.
- Προώθηση των τοπικών προϊόντων- Τοπικές εκθέσεις.
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
-Καλύτερη αξιοποίηση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μεταξύ των υπηρεσιών και των τοπικών
κοινοτήτων του Δήμου.
- Προώθηση βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών του Δήμου μέσα από την εφαρμογή προγραμμάτων
διαχείρισης ολικής ποιότητας.
- Συνεργασία με γειτονικούς Δήμους, εφαρμογή πρωτοκόλλων συνεργασίας.
- Προγράμματα-Σεμινάρια εκπαίδευσης και κατάρτισης των διοικητικών στελεχών.
- Καλύτερη καταγραφή και γενικότερα αξιοποίηση της Δημοτική Περιουσίας.
- Ενίσχυση της περαιτέρω προσπάθειας κτηματογράφησης των υπολοίπων περιοχών του δήμου.
-Μελέτη διαμόρφωσης οδού και πεζοδρόμιων στην είσοδο της πόλης, από Λαδομύλους μέχρι την
Εληά.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 26/2015.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
3. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
4. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
5. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
6. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ
Βέροια 5/2/2015
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
…………………………….

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

Βέροια, 5-2-2015
Αρ. πρωτ.: Δ.Υ.

Προς: Γραφείο
Δημάρχου

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αρ. 26/2015
Απόφαση της Δημοτικής
Κοινότητας Βέροιας

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

Σας κοινοποιούμε την αρ. 26/2015 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας για να λάβετε
γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Η Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

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

