ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 36/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 762/2001
Περίληψη
Πρόταση Δήμου Βέροιας για το ολοκληρωμένο
πρόγραμμα
ανάπτυξης
ορεινού
όγκου
Ανατολικού Βερμίου.
Σήμερα 19 Δεκεμβρίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και
ώρα 18:30 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 18-12-2001 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους
και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.)
και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
762/2001 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ι.
Τριανταφυλλίδης, Α. Κεσίδης, Μ. Σουμελίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 763/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ. Κόλβατζης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 19-12-01 εισήγηση της επιτροπής τεχνικών του
Δ.Σ. με την οποία αυτή ομόφωνα προτείνει την ένταξη των έργων που φαίνονται στο
συνημμένο πίνακα που αφορά το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2002 – 2006 της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Άξονας 6 Υποδομές.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος τον συνημμένο παραπάνω
πίνακα.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Πέτκος :Σκοπός μας είναι ως Δ.Σ. να διαμορφώσουμε το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα 2002-2006 της Π.Κ.Μ., και συγκεκριμένα στον άξονα 6, που αφορά τις
υποδομές. Ο άξονας περιλαμβάνει 8 μέτρα και κάθε μέτρο έχει διαφορετικές
δράσεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι περίπου 2,2 δις δρχ.
Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν οι Δήμοι Βέροιας, Νάουσας και Δοβρά. Η
επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί ως πλαφόν του παραπάνω ποσού, ως διεκδίκηση
του Δήμου το 50% αυτού, δηλ. 1,1 δις δρχ.
Η επιτροπή τεχνικών θεμάτων έλαβε υπόψη της τις προτάσεις των Τ.Σ., και με
δικές της προτάσεις σε μερικά μέτρα και δράσεις, δηλ. πρότεινε ορισμένα έργα όπως
την προστασία δασικών συμπλεγμάτων που προστατεύονται από το «NATURA
2000», την ασφαλτόστρωση του δρόμου από τον οικισμό Κ.Βερμίου μέχρι τη θέση
«Πριόνια», τον βιολογικό καθαρισμό των οικισμών Κουμαριάς, Κ.Βερμίου,
Λευκόπετρας και Σάντας, την ενίσχυση του δρόμου από τη γέφυρα Τριποτάμου
μέχρι το Σέλι, και «Βρωμοπήγαδο» μέχρι το Ξηρολίβαδο κ.α. Η επιτροπή φρόντισε
να είναι ακριβοδίκαιη στην κατανομή των κονδυλίων των Τ.Σ. για τα έργα που θα
γίνουν.
Η επιτροπή επίσης προτείνει ο Δήμος να αποποιηθεί το μέτρο 6.11 (δράσεις
κατάρτισης, επανακατάρτισης, συμβουλευτικής και επιδότησης της απασχόλησης
και αυτοαπασχόλησης) και να μπει διεκδικητικά στα υπόλοιπα μέτρα, όπως στους
βιολογικούς καθαρισμούς και στο μέτρο 6.6 που αφορά τις αναπλάσεις
παραδοσιακών και υποβαθμισμένων οικισμών.
Πρόεδρος :Ορίστε ερωτήσεις.
Σκουμπόπουλος :1)Με ποια κριτήρια έγινε η κατανομή των κονδυλίων για τα
Τ.Σ., πληθυσμιακά ή βάσει των προτάσεων που έκαναν αυτά;
2)Στο μέτρο 6.9 ο πρόεδρος της επιτροπής μας είπε ότι είναι ποσό 120 εκ.
δρχ., αλλά βλέπω ότι είναι 100 εκ. δρχ. Μήπως έχει γίνει αθροιστικό λάθος;
3)Στο μέτρο 6.6, στον τίτλο «Ηλεκτ/σμός οδών Κουμαριάς», δεν υπάρχει
ποσό. Έχει γίνει κατά λάθος, ή υπολογίζεται στον παρακάτω τίτλο έργου;
4)Με ποια αιτιολογία αποποιήθηκε το μέτρο 6.11; Μήπως για να ενισχύσουμε
τα άλλα κονδύλια; Μήπως έπρεπε να βάλουμε και κάποιο ποσό στο μέτρο 6.11;
Πέτκος :Η κατανομή των κονδυλίων δεν έγινε με πληθυσμιακά κριτήρια. Το
κριτήριο αυτό κρατήθηκε μόνο για τους βιολογικούς καθαρισμούς, γιατί τα αστικά
λύματα είναι περισσότερα στους μεγάλους οικισμούς. Στο μέτρο 6.9 ο
προϋπολογισμός είναι 100 εκ. και ο Δήμος θα μπει διεκδικητικά αν αποποιηθεί το
μέτρο 6.11 ή και εν μέρει το μέτρο 6.5, και αν σταθούμε διεκδικητικά έναντι των
άλλων Δήμων μπορούμε να φτάσουμε στο πλαφόν του 50%. Στο μέτρο 6.6, για την
Κουμαριά, τα δύο έργα έχουν προϋπολογισμό 15 εκ. δρχ. και προφανώς
υπολογίζονται στο τέλος των τίτλων.
Για το μέτρο 6.11 το Δ.Δ. του Δήμου είναι έξω από αυτό. Αφορά κυρίως τη
Νάουσα, γι΄αυτό και η αποποίηση του μέτρου αυτού.
Ακριβόπουλος :Για το Δ.Δ. Ράχης, υπάρχει κάτι;

Πέτκος :Δεν υπάρχει πρόταση του Δ.Δ. Ράχης, Στο μέτρο 6.5 βάλαμε κάποιες
εκδηλώσεις για την τοπική παραγωγή της Ράχης και τη βελτίωση των δρόμων προς
Γεωργιανούς και Τριπόταμο, όπως και τη βελτίωση του δρόμου από τα γήπεδα μέχρι
την περιοχή «Καβάκια».
Κουκουρδής :Η κατανομή των κονδυλίων δεν έγινε με πληθυσμιακά κριτήρια.
Με ποια κριτήρια έγινε; Έγινε ανάλογα με την έκταση των Δ.Δ., με τις ανάγκες τους;
Ποιες είναι αυτές; Έχετε να μας πείτε ανά Δ.Δ. τι ποσά υπάρχουν;
Πέτκος :Για τους βιολογικούς καθαρισμούς, στο Σέλι μπήκαν 30 εκ. δρχ. ως
μεγάλος οικισμός και σε μικρότερους, ανάλογα ποσά. Τα Τ.Σ. έκαναν προτάσεις, τις
οποίες βάλαμε και στις προτάσεις μας ως επιτροπή. Η κατανομή των κονδυλίων
είναι: Για το Σέλι 170 εκ. δρχ., για τους Γεωργιανούς 165 εκ., για την Καστανιά 125
εκ., για την Κουμαριά 160 εκ., για τη Ράχη 114 εκ.,.για τα Ασώματα 55 εκ. και για
τον Τριπόταμο 80 εκ. περίπου.
Δήμαρχος :Θα σας πω τι πρόκειται να αντιμετωπίσουν οι κ.κ. Λελεκάκης και
Πέτκος στην αυριανή τους συνάντηση με τον Νομάρχη. Το πρόγραμμα έχει μία
λογική. 1)Να δώσει με βάση τις όποιες οικονομικές δραστηριότητες υπάρχουν στα
χωριά του ορεινού όγκου, δυνατότητες ανάπτυξης και 2) ο Δήμαρχος Νάουσας έθεσε
το ζήτημα ότι δεν μπορεί οι δημόσιες επενδύσεις να μην ακολουθούν τη
χρηματοδότηση των ιδιωτικών επενδύσεων που θα γίνουν στα πλαίσια αυτού του
προγράμματος. Το 95% των προτάσεων για ιδιωτικές επενδύσεις είναι από το Δήμο
Νάουσας και μόνο το 5% από το Δήμο Βέροιας. Η λογική δεν είναι να καλύψουμε με
το πρόγραμμα αυτό τις ανάγκες που υπάρχουν σε κάθε Δ.Δ. Το μέτρο που
αναφέρεται στην κτηνοτροφία, έχει προτεραιότητα στο Δ.Δ. που αναπτύσσει
κτηνοτροφία. Όταν ένα Δ.Δ. αναπτύσσει γεωργία, τότε προτεραιότητα έχει αυτή. Το
ίδιο και για τον τουρισμό.
Έτσι θα μπορούμε κάθε επένδυση να την συνδυάσουμε με: 1)το όποιο
ενδιαφέρον υπάρχει ή θα δημιουργηθεί από πλευράς ιδιωτικών επενδύσεων,
2)επενδύσεις που ενδεχόμενα κάνει ο Δήμος στον ίδιο τομέα και 3)επενδύσεις που
έγιναν στα πλαίσια του προγράμματος «LEADER 2» ή οποιουδήποτε άλλου. Όλη
αυτή η διαδικασία θα εξετασθεί από την επιτροπή αξιολόγησης και τη διαχειριστική
αρχή και εκεί θα εγκριθεί.
Μην ακουστεί ότι μπαίνουμε σε μία διαδικασία ισομερούς λογικής και
πολιτικής.
Πέτκος :Είχαμε γραπτές προτάσεις από όλα τα Τ.Σ., πλην του Τ.Σ. Ράχης.
Κουκουρδής :Έγινε άλλη σύσκεψη, πλην αυτής με τον Δήμαρχο;
Ουρσουζίδης :Εγινε με τους γραμματείς των Δ.Δ. για διευκρινίσεις.
Πρόεδρος :Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος :Η κατανομή που έκανε η επιτροπή για τα Δ.Δ. είναι δίκαιη,
εκτός του Δ.Δ. Ασωμάτων. Έχουμε επιφυλάξεις για το Δ.Δ. Ράχης, γιατί δεν έφερε
προτάσεις. Εκφράζουμε την αντίρρησή μας για την αποποίηση του μέτρου 6.11, για
την ανεργία, γιατί νομίζω ότι διαπραγματευτικά η πρότασή μας θα είναι ισχυρότερη
αν δεν το αποποιηθούμε. Ας το βγάλει η ίδια η επιτροπή αν νομίζει. Συμφωνούμε με
την πρόταση όπως κατατίθεται, με τις τρεις αυτές επιφυλάξεις μας.
Ουρσουζίδης :Υπήρξε συμφωνία για την κατανομή, παρόλο την πίεση του
χρόνου που είχαμε. Η κατανομή έγινε σύμφωνα με την ανάδειξη του κάθε έργου.
Σημαντικά ήταν τα έργα: 1)Η διάνοιξη του δρόμου από το Σέλι προς τη θέση
«Πριόνια», 2)Η λιμνοδεξαμενή που πρότεινε το Τ.Σ. Γεωργιανών, στη θέση
«Γεράκια», 3)Ο υφιστάμενος δρόμος από τους Γεωργιανούς προς τη Ράχη, μαζί με τα
παρελκόμενα έργα, και 4) Η ανάδειξη της θέσης «Μπάρα» στο Ξερολίβαδο. Μέλημά
μας θα είναι να μην πειραχτούν με τα έργα οι φυσικές πηγές.

Ιδιωτικές επενδύσεις είναι η κατασκευή ενός σπιτιού, ενός βρεφ/κού σταθμού
και όχι η οδοποιία, όπως ζητά η Νάουσα 400 εκ. δρχ. από τα 500 εκ. δρχ. του μέτρου
της οδοποιίας. Εμείς κάνουμε τις προτάσεις μας στο μέτρο της λογικής.
Λελεκάκης :Το ποσό του προγράμματος που αφορά τους ΟΤΑ αρχικά ήταν 2
δις δρχ. και στη σύσκεψη με τον Νομάρχη προτάθηκε να είναι 2,5 δις δρχ.
Υπήρχαν, πέραν των μέτρων, 3 βασικοί άξονες: α)Οι τουριστικές επενδύσεις,
β)Η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και γ) Κάποια μικρά έργα υποδομής και
παραδοσιακούς οικισμούς. Σ΄αυτούς τους άξονες κινούνταν το πρόγραμμα και
έκαναν τις προτάσεις τους τα Σ.Σ. Η επιτροπή κινήθηκε με λογική ισοκατανομής
στους 8 ορεινούς οικισμούς πλην του Δήμου.
Άποψή μου είναι ότι έπρεπε να επιλέξουμε κάποιες περιοχές. Δεν είχαμε
προτάσεις από ιδιώτες. Θεωρώ ότι μ΄αυτή την κατανομή δεν θα πολυφανεί το
πρόγραμμα και θα μείνουμε με την ικανοποίηση ότι δώσαμε σ΄όλα τα Δ.Δ. κάποια
χρήματα. Εάν τα κριτήρια ήταν πληθυσμιακά θα έπρεπε να παίρνουμε ως Βέροια τα
περισσότερα χρήματα. Το πρόγραμμα αφορά μόνο τις ορεινές περιοχές. Ας έπαιρναν
οι άλλες Κοινότητες κάποια χρήματα παραπάνω και τα υπόλοιπα να πήγαιναν στο
Σέλι, αφού το πρόγραμμα αναφέρεται και στο Ανατολικό Βέρμιο.
Μετά τη σύσκεψη των Δημάρχων με τον Νομάρχη, οι προτάσεις θα
οδηγηθούν στην επιτροπή αξιολόγησης και αυτή θα κάνει τη στόχευση των έργων και
την τεκμηρίωση των προτάσεων που θα κάνουμε. Νομίζω ότι θα έχουμε μία σχετική
δυσκολία. Να αυξήσουμε την πρότασή μας λίγο, γνωρίζοντας ότι όντως δεν θα
ενταχθεί το πρόγραμμα. Είναι μινιμαλλιστική η πρότασή μας.
Σουμελίδης :Αδικείται το Δ.Δ. Τριποτάμου. Υπάρχει ένα κτίριο πίσω από το
Κοινοτικό Κατάστημα. Να μπει στο πρόγραμμα και αυτό για ολοκλήρωσή του, όπως
το προτείνουμε.
Ακριβόπουλος :Προτείνω 2 δράσεις για το Δ.Δ. Ράχης : 1)Την ολοκλήρωση
του έργου υδατοδεξαμενή στη θέση «Λάκα». Υπάρχει κατασκευασμένη μία, αλλά
δεν είναι ολοκληρωμένη και συνδεδεμένη με την κεντρική διώρυγα, και 2)Το
σκέπασμα της κεντρικής διώρυγας από τις πηγές Μαυρονερίου. Πέφτουν φύλλα και
βουλώνει τακτικά.
Κεσίδης :Από το Δήμο μας ειδοποίησαν να περάσουμε για την παραλαβή
ενός φακέλου. Έγιναν 2 συσκέψεις στη Ράχη, αλλά δεν υπήρξε ενδιαφέρον των
κατοίκων.
1)Συμφωνώ για το υδατόφραγμα στη θέση «Λάκα».Θα συγκεντρώνει τα νερά
των βροχών και αυτών που χάνονται από πηγές.
2)Είναι ανάγκη να ολοκληρωθεί η χαλικόστρωση των αγροτικών δρόμων.
3)Η νέα χάραξη του δρόμου Ράχης-Βέροιας.
Λελεκάκης :Δεν είναι επιλέξιμο έργο αυτό.
Κεσίδης : Και 4) Τη συνέχιση των έργων που ξεκινήσαμε ως Κοινότητα,
στους βοσκότοπους.
Το θέμα μου ξέφυγε, αλλιώς θα κατέθετα προτάσεις.
Δήμαρχος :Συγχαρητήρια στην επιτροπή για την πρότασή της. Σωστή η
σκέψη του κ. Λελεκάκη.
Η Ράχη καλώς είναι αγροτική περιοχή. Η Ράχη είχε αθλητική προτεραιότητα
έναντι ακόμα και του Δήμου Βέροιας. Η αγροτική οδοποιϊα δεν είναι επιλέξιμη
δράση. Ούτε και η πρόταση του κ. Σουμελίδη, γιατί τα κτίρια εμπλέκονται μόνο σε
έργα που αφορούν παραδοσιακές περιοχές. Νομίζω ότι θα μας απορρίψουν και για τα
αρδευτικά έργα, αν δεν συνοδεύονται και από ιδιωτικές επενδύσεις. Εκφράζω έναν
φόβο μου.

Συμφωνώ με δύο παρατηρήσεις που έγιναν για το Σέλι:1)Για συμπλήρωση
της πρότασής μας με 30 εκ. δρχ. για κατάρτιση: α)Νέων αγροτών για βιολογικές
καλλιέργειες στον ορεινό όγκο, β)Ξεναγών στις περιοχές Natura 2002 και
Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε4 , και 2)Δεν μπορεί να μην έχουμε ούτε έστω μία ενδεικτική
πρόταση σε οποιοδήποτε μέτρο, 60 εκ. έως 100 εκ. δρχ. σε περιοχές όπως η
Καστανιά, ή αλλού, όπως η διαμόρφωση και σηματοδότηση του μονοπατιού Ε4.
Μπορεί αυτό να είναι επιλέξιμο έργο.
Πρόεδρος :Δευτερομιλίες.
Ακριβόπουλος :Επιμένω στην ολοκλήρωση της υδατοδεξαμενής στη θέση
«Λάκα».
Ουρσουζίδης :Η επιτροπή έκανε πολύ σωστά τη δουλειά της. Στο δρόμο από
τη θέση «Πριόνια» προς τα 4-5 Πηγάδια, η φύση επένδυσε, τι να επενδύσει εκεί ο
ιδιώτης; Μπορεί να επενδύσει στην αναπαλαίωση κτιρίων και παραδοσιακών
οικισμών.
Πέτκος :Συμφωνώ να μπει ως πρόταση και το υδατόφραγμα στη θέση
«Λάκα», στη Ράχη.
Κεσίδης :Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε από το ΥΜΑΘ, μέσω του
«Καποδίστρια». Σταμάτησε η χρηματοδότηση γιατί μας είπαν ότι το έργο θα πήγαινε
στο Ε.Π.Τ.Α. ή κάπου αλλού. Εμείς μετά περιμένουμε να χρηματοδοτηθεί, για να
ολοκληρωθεί.
Δήμαρχος :Η πρότασή μου είναι συγκεκριμένη. Η πρόταση της επιτροπής συν
οι 2 δράσεις του μέτρου 6.11 όπως εξειδικεύτηκαν, συν τη σηματοδότηση του
μονοπατιού Ε4.
Σκουμπόπουλος :Ας μπει και το έργο στη Ράχη. Συμφωνώ και να είναι
ομόφωνη η απόφαση.
Πέτκος :Νομίζω ότι μπορεί να χωρίσει στο πρόγραμμα και η υδατοδεξαμενή
στη Ράχη.
Σουμελίδης :Προτείνω αντί την ολοκλήρωση του κτιρίου που βρίσκεται πίσω
από το Κοινοτικό Κατάστημα στον Τριπόταμο, την ανάπλαση της κεντρικής
πλατείας του χωριού.
Πρόεδρος; Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση της επιτροπής όπως αυτή
συμπληρώθηκε με τις προτάσεις του Δημάρχου και των δημ. συμβούλων;
Σύμβουλοι: Ναι.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Τις συνημμένες προτάσεις των Τ.Σ. του Δήμου για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα
ανάπτυξης του ορεινού όγκου Ανατολικού Βερμίου.
2.- Την από 19-12-01 εισήγηση της επιτροπής τεχνικών του Δ.Σ.
3.- Τις απόψεις και προτάσεις του Δημάρχου και των δημ. συμβούλων όπως αυτές
αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Προτείνει την ένταξη έργων Δήμου Βέροιας για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα
ανάπτυξης ορεινού όγκου Ανατολικού Βερμίου, ως εξής:
Δημοτικό
Διαμέρισμα

ΜΕΤΡΟ 6.4
Εγγειοβελτιωτικά Έργα (70%)
Διαχείριση Υδατικών Πόρων (30%)

Τίτλος έργου
ΑΣΩΜΑΤΑ
ΡΑΧΗ

Προϋπολογισμός (ΕΥΡΩ)

Βελτίωση όξινων εδαφών

30,000.00

Υδατοδεξαμενή στη θέση Λάκα α Ολοκλήρωση αρδευτικής διώρυγας

30,000.00

β
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ
α
β
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ
Κατασκευή φράγματος υδατοδεξαμενής δίκτυο άρδευσης στη θέση Γεράκια
α

50,000.00

Μεταφορά νερού για άρδευση2.500
β στρεμμάτων στη θέση Καλλίπετρα Ντορμάνι

40,000.00

ΚΑΣΤΑΝΙΑ
Σύνταξη σχετικής μελέτης για αντιμετώπιση
κατολίσθησης τμήματος οικισμού
α

20,000.00

Υδατοδεξαμενή στη θέση Καλύβια
β Σαρακατσανέων

10,000.00

γ
ΚΟΥΜΑΡΙΑ

Ομβροδεξαμενές στις θέσεις: Καστρί - Στάλη
- Γιδόμαντρα - Ξυλάλογο - Χονδρή οξυά
α
β
γ

50,000.00

Κ. ΒΕΡΜΙΟ

α
β
γ

Δημοτικό
Διαμέρισμα

ΜΕΤΡΟ 6.5
Δράσεις στήριξης για την αγροτική οικονομία και αγροτικό πληθυσμό

Τίτλος έργου

Προϋπολογισμός (ΕΥΡΩ)

Τοπικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με την
παραγωγή κρασιού και τσίπουρου

ΑΣΩΜΑΤΑ

10,000.00

ΡΑΧΗ
Τοπικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με την
τοπική παραγωγή
α

14,000.00

β
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ

α

Υπηρεσίες στους αγροτικούς
πληθυσμούς ?

β
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ
Αξιοποίηση του κτιρίου Α.Σ. για την
δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού
α

20,000.00

β
ΚΑΣΤΑΝΙΑ
Αξιοποίηση σχολικού κτιρίου Καστανιάς για
την δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού
α

10,000.00

β
γ
ΚΟΥΜΑΡΙΑ
α
β
γ
Κ. ΒΕΡΜΙΟ

α
β
γ

Δημοτικό
Διαμέρισμα

ΜΕΤΡΟ 6.6
Ανακαίνιση και Ανάπτυξη χωρίων και Προστασία της αγροτικής κληρονομιάς
Τίτλος έργου

Προϋπολογισμός (ΕΥΡΩ)

Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας
Ασωμάτων

ΑΣΩΜΑΤΑ

15,000.00

ΡΑΧΗ
α
β
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ

α

Ανάπλαση οικισμού - σχολικού κτιρίου και
περιβάλλοντα χωρου Κομνήνιου

25,000.00

β
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ
Δημιουργία πάρκου στη θέση σχολικού
οικοπέδου
α

20,000.00

β
ΚΑΣΤΑΝΙΑ

α
β
γ

Ανάπλαση πάρκων και χώρου
αθλοπαιδιών
Ανάδειξη όψεων Σχολείου
Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας

25,000.00

ΚΟΥΜΑΡΙΑ
Διαμόρφωση χώρου στη θέση Μπάρα και
χώρου αθλοπαιδιών
α

15,000.00

Διαμόρφωση - ηλεκτροφωτισμός κεντρικής
β πλατείας Κουμαριάς
γ Διαμόρφωση χώρου αθλοπαιδιών

15,000.00

Κ. ΒΕΡΜΙΟ
Διαμόρφωση παραδοσιακών μονοπατιών
α
β Διαμόρφωση πεζοδρομίων
γ Διαμόρφωση κεντρκής πλατείας

Δημοτικό
Διαμέρισμα

ΜΕΤΡΟ 6.7
Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας σε αγροτικές περιοχές και προστασία αγροτικού
περιβάλλοντος
Τίτλος έργου

ΑΣΩΜΑΤΑ
ΡΑΧΗ

15,000.00
8,000.00
12,000.00

Προϋπολογισμός (ΕΥΡΩ)

α
β
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ
α
β
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ
α
β
ΚΑΣΤΑΝΙΑ
α
β
γ
ΚΟΥΜΑΡΙΑ

α
β
γ
Κ. ΒΕΡΜΙΟ
Ασφαλτόστρωση δρόμου από οικισμό Κ.
Βερμίου μέχρι τη θέση Πριόνια
α
β
γ

105,000.00

ΜΕΤΡΟ 6.8
Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας

Δημοτικό
Διαμέρισμα

Τίτλος έργου

Προϋπολογισμός (ΕΥΡΩ)

ΑΣΩΜΑΤΑ
ΡΑΧΗ
α
β
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ

α

Εξηλεκτρισμός οικισμού Κομνηνίου
(τμήματος)

15,000.00

β
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ
Βελτίωση αγροτικών δρόμων από :
α) Μαρία Βρύση έως Καλόγερος (1.300)
β) από Παλαιοχώρι έως Ραντάρ (1.000)
γ) Αγροτικοί δρόμοι περιοχής Βάτας
α

20,000.00

β
ΚΑΣΤΑΝΙΑ
Εξηλεκτρισμός καλυβιών Σαρακατσαναίων
θέση Κατσαρού
α

15,000.00

β
γ
ΚΟΥΜΑΡΙΑ

α

Αγροτικοί δρόμοι :
α) από οικισμό προς Γιδομάντρια
β) από οικισμό προς Καρατάσι
γ) από οικισμό προς Καστρί

20,000.00

β
γ
Κ. ΒΕΡΜΙΟ
α
β
γ

ΜΕΤΡΟ 6.9
Δράσεις ανάπτυξης του ορεινού χώρου με έμφαση στη συγκρότηση ορεινών κέντρων
ανάπτυξης (ΕΠΤΑ)

Δημοτικό
Διαμέρισμα

Τίτλος έργου
ΑΣΩΜΑΤΑ
ΡΑΧΗ

α
β
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ
α

Προϋπολογισμός (ΕΥΡΩ)

β
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ

α

β
ΚΑΣΤΑΝΙΑ

α
β
γ
ΚΟΥΜΑΡΙΑ

α
β
γ
Κ. ΒΕΡΜΙΟ

α
β
γ

ΜΕΤΡΟ 6.10
Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στα ορεινά κέντρα (ΕΠΤΑ)

Δημοτικό
Διαμέρισμα

Τίτλος έργου

Προϋπολογισμός (ΕΥΡΩ)

ΑΣΩΜΑΤΑ
ΡΑΧΗ
Διαδημοτική οδοποιία Γεωργιανών - Ράχης
με τα αντίστοιχα έργα αποχέτευσης (4 Km)
α

70,000.00

Βελτίωση υφιστάμενων οδών από γήπεδο
β προς θέση ''Καβάκια''

30,000.00

ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ

α

Βελτίωση - ολοκλήρωση οδού από
Τριπόταμο προς πηγές Τριποτάμου

20,000.00

Διάνοιξη - ασφαλτόστρωση οδών
Κομνηνίου με τα παρελκόμενα έργα
β αποχέτευσης

20,000.00

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ
α

β
ΚΑΣΤΑΝΙΑ
Βελτίωση δρόμου από Παναγία Σουμελά
προς οικισμό Σαρακατσαναίων
α

30,000.00

β
γ
ΚΟΥΜΑΡΙΑ
Βελτίωση δρόμου Ξηρολιβάδου - Σελίου
α

40,000.00

β
γ
Κ. ΒΕΡΜΙΟ
Λήψη και ενίσχυση μέτρων ασφάλειας
οδού από Τριπόταμο προς Σέλι και από
Βρωμοπήγαδο προς Ξηρολίβαδο
α
β
γ

40,000.00

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 762/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ.
I.
Μ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ Κ.
Κ.
Α.
Δ.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κ.
Ε.
Γ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ
Ν.
Σ.
Ι.
Α.
Μ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ποτουρίδης
Kουρουζίδης
Γαβρίδης
Πουλασουχίδης
Ασλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Κόλβατζης
Λελεκάκης
Ουρσουζίδης
Ουσουλτζόγλου
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Κεσίδης
Σουμελίδης

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
Χ. Μουτσιόπουλος
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 12-3-2001
O Αναπληρωτής Δημάρχου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ

Χ.
Χ.
Β.
Ι.
Μ.
Ε.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής

