ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 5/2015 πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας
Αριθ. απόφ. 30/2015
Περίληψη
Επιπρόσθετες συμπληρωματικές προτάσεις
για τη σύνταξη του επιχειρησιακού σχεδίου Δήμου Βέροιας
για την 5ετία 2014-2019.

Στη Βέροια, σήμερα, 11/2/2015 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 5/9-2-2015 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 εννέα (9) 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. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
9. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
2. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν και δακτυλογραφήθηκαν από τον Συμεών Καραγαβριηλίδη, υπάλληλο
Δήμου Βέροιας.
Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενη το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του
Συμβουλίου την εισήγησή της, 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.61846/9-12-2014 έγγραφό της ζητά να αποτυπώσουμε τις προτάσεις μας για το πενταετές
επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου, μέχρι 30/12/2014.

Με τις 1/2015 και 26/2015 αποφάσεις μας διατυπώσαμε προτάσεις και τις κοινοποιήσαμε
αρμοδίως.
κ. Τυφλίδου Σοφία: Προτείνω να βρούμε τρόπους υλοποιήσιμους και βιώσιμους ώστε να γίνει η
πόλη της Βέροιας πιο προσιτή και στους πολίτες και στους τουρίστες. Μπορούμε να έρθουμε σε
συνεννόηση με τα σχολεία και συλλόγους ώστε να γίνει μια υιοθέτηση των παρτεριών, αφού έχουμε
πολλά μετά την ανάπλαση, και σε συνεργασία με τους υπαλλήλους του Δήμου να γίνει υιοθέτηση, να τα
φροντίζουν τα παιδιά και σε κάθε παρτέρι να μπει μια πινακίδα με τον ανάδοχο. Μετά μπορούμε να
δούμε το θέμα ανεύρεσης και δημιουργίας πίστας μότο κρος. Θεωρώ ότι είναι ένα πρωτάθλημα που
όπου γίνεται φέρνει χρήματα και κόσμο. Να βρεθεί χώρος και σε συμφωνία με τον Σύλλογο να βρεθεί
λύση. Μου έχουν κάνει παράπονα για την περιποίηση και το κλάδεμα σε κάποια επικίνδυνα δέντρα στα
όρια της πόλης μας (μου έχουν επισημάνει τον πλάτανο στο κέντρο «Πλάτανος» κάτω από την Ελιά).
Να το δούμε κι αυτό. Είναι δύσκολα θέματα και πρέπει να ποντάρουμε στον θρησκευτικό τουρισμό και
αρχαιολογικό τουρισμό, σε συνεννόηση με τους τουριστικούς πράκτορες, ώστε οι τουρίστες που
έρχονται να μένουν στη Βέροια και να γίνεται περιήγηση στα μνημεία και να έχουμε έτσι έσοδα.
Αναλυτικά προτείνω τις εξής προτάσεις:
1. Διευθέτηση χώρων μπροστά από σχολεία (κεντρικές εισόδους) για πιο ελεύθερη πρόσβαση
μαθητών και πολιτών. Οι χώροι καταλαμβάνονται από αυτοκίνητα χωρίς σεβασμό προς τους
μαθητές και πολίτες. (π.χ. συγκρότημα σχολείων κάτω από την Ελιά).
2. Μπορούμε να έρθουμε σε συνεννόηση με σχολεία και συλλόγους για την «υιοθέτηση» τον
παρτεριών στα διάφορα σημεία της πόλης μας. Και να μπαίνουν πινακίδες με τους «αναδόχους»
τους.
3. Ανεύρεση και δημιουργία χώρου πίστας Moto Cross.
4. Ανανέωση-φρεσκάρισμα διαβάσεων πεζών μπροστά στα σχολεία.
5. Περιποίηση-κλάδεμα των επικίνδυνων δέντρων για τους πεζούς εντός των ορίων της πόλης (π.χ.
δέντρο ταβέρνας «Πλάτανος»).
6. Διοργάνωση διεθνών συναντήσεων παραδοσιακών χορών.
Πρόεδρος: Ωραία κ. Τυφλίδου, να στείλετε τις προτάσεις στον Γραμματέα να προωθηθούν στο
αρμόδιο Τμήμα.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Την από 11-2-2015 εισήγηση της Προέδρου
2. Τις απόψεις των μελών του,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Προτείνει για το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου τις παρακάτω επιπρόσθετες
συμπληρωματικές προτάσεις:
1. Διευθέτηση χώρων μπροστά από σχολεία (κεντρικές εισόδους) για πιο ελεύθερη πρόσβαση
μαθητών και πολιτών. Οι χώροι καταλαμβάνονται από αυτοκίνητα χωρίς σεβασμό προς τους
μαθητές και πολίτες. (π.χ. συγκρότημα σχολείων κάτω από την Ελιά).
2. Μπορούμε να έρθουμε σε συνεννόηση με σχολεία και συλλόγους για την «υιοθέτηση» τον
παρτεριών στα διάφορα σημεία της πόλης μας. Και να μπαίνουν πινακίδες με τους
«αναδόχους» τους.
3. Ανεύρεση και δημιουργία χώρου πίστας Moto Cross.
4. Ανανέωση-φρεσκάρισμα διαβάσεων πεζών μπροστά στα σχολεία.
5. Περιποίηση-κλάδεμα των επικίνδυνων δέντρων για τους πεζούς εντός των ορίων της πόλης
(π.χ. δέντρο ταβέρνας «Πλάτανος»).
6. Διοργάνωση διεθνών συναντήσεων παραδοσιακών χορών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 30/2015.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
3. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
4. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
5. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
6. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ
8. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Βέροια 12/2/2015
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
…………………………….

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

Βέροια, 12-2-2015
Αρ. πρωτ.: Δ.Υ.

Προς: Γραφείο
Δημάρχου

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αρ. 30/2015
Απόφαση της Δημοτικής
Κοινότητας Βέροιας

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

Σας κοινοποιούμε την αρ. 30/2015 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας για να λάβετε
γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Η Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

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

