ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 16/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 486/2006
Περίληψη
Μη γενίκευση συζήτησης επί του 1ου
θέματος «Επί επερωτήσεως δημοτικών
συμβούλων
Γ.
Μιχαηλίδη,
Σ.
Μηλιόπουλου, Α. Τσιάρα».
Σήμερα 30 Οκτωβρίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 26-10-2006 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 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 29 μέλη.
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Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Σοφιανίδης
Κρομμύδας
Ρήσσου
Χιονίδης
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Μηλιόπουλος
Παπαστεργίου
Πουλασουχίδης
Τσιάρας
Σοφιανίδης
Ορφανίδης

Aπόντες
Σ. Παναγιωτίδης
Χ. Ντόβας

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Θ. Σιδηρόπουλος, Μ. Γαβρίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 486/2006 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Κ. Χιονίδης, Ι. Κουρουζίδης, Δ. Δάσκαλος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 489/2006 απόφασης προσήλθε ο κ.
Κ. Πουλασουχίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 490/2006 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Α. Γκαμπέσης, Α. Τσιάρας, Γ. Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 491/2006 απόφασης προσήλθαν
οι κ.κ. Ι. Καλαϊτζίδης, Α. Τσιάρας, Γ. Ορφανίδης και αποχώρησαν οι
κ.κ. Γ. Τροχόπουλος, Κ. Πουλασουχίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 492/2006 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Η. Σοφιανίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 494/2006 απόφασης προσήλθε ο
κ. Α. Δελαβερίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 495/2006 απόφασης προσήλθε ο
κ. Κ. Πουλασουχίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 497/2006 απόφασης αποχώρησε ο
κ. Π. Ποταμόπουλος.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 498/2006 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 500/2006 απόφασης προσήλθαν
οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας και αποχώρησε ο κ. Ι.
Κουρουζίδης.
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 503/2006 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Κ. Πουλασουχίδης.
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 507/2006 απόφασης προσήλθε ο
κ. Η. Σοφιανίδης.
14) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 518/2006 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Ε. Γουναράς, Δ. Δάσκαλος.
15) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 530/2006 απόφασης προσήλθαν
οι κ.κ. Ε. Γουναράς, Δ. Δάσκαλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 25-10-2006 επερώτηση των Γεωργίου
Μιχαηλίδη, Σ. Μηλιόπουλου, Αντωνίου Τσιάρα, δημοτικών συμβούλων του
Συνδυασμού «Όμορφη και Ανθρώπινη Πόλη», που έχει ως εξής:
Κύριε δήμαρχε
Τα έργα της αστικής ανάπλασης βρίσκονται σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο σε
ότι αφορά την δυνατότητα υλοποίησής τους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μετά την ενημέρωσή μας από την
Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το πρόγραμμα
βρίσκεται στην ακόλουθη κατάσταση.
Α) Σε ότι αφορά τα έργα που είναι ενταγμένα στο ΕΠΤΑ.
1.- Ολοκληρωμένη ανάπλαση πλατείας Ωρολογίου. Προϋπολογισμός έργου
- αναθεωρημένος - 985.000,00 € (2). Το έργο βρίσκεται στη διαδικασία έγκρισης των
τευχών δημοπράτησης. Με το δεδομένο ότι το έργο έχει σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα περίοδο εκτέλεσης 13 μήνες και ημερομηνία παράδοσης στα τέλη
Ιουνίου του 2008, προκύπτει σοβαρό πρόβλημα σε ότι αφορά την επάρκεια του
χρόνου για την ολοκλήρωσή του. Ακόμα και αν δημοπρατηθεί το έργο μέσα στο
2006, τυχόν ενστάσεις εργολάβων ή εύρεση αρχαίων στη διάρκεια των εργασιών
μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις με τελικό αποτέλεσμα την απένταξη του
έργου από το πρόγραμμα της αστικής ανάπλασης.
2.- Διαμόρφωση καθαρισμός κοίτης Τριποτάμου. Προϋπολογισμός έργου
846.750,00 € (1). Και το έργο αυτό βρίσκεται στη διαδικασία έγκρισης των τευχών
δημοπράτησης, με τα ίδια προβλήματα σε ότι αφορά το διαθέσιμο χρόνο υλοποίησής
του που παρουσιάζει και το έργο της πλατείας Ωρολογίου. Εδώ το χρονοδιάγραμμα
προβλέπει περίοδο εκτέλεσης τους 11 μήνες.
3.- Λαογραφικό μουσείο στο κτίριο Σαράφογλου. Προϋπολογισμός έργου αναθεωρημένος - 280.000,00 € (2). Το έργο βρίσκεται στη διαδικασία έγκρισης της
μελέτης. Το έργο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά του πρέπει να ολοκληρωθεί σε 7
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Όμως πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι δεν
έχουμε ακόμα έγκριση της μελέτης και έτσι το έργο βρίσκεται σε οριακό σημείο σε
ότι αφορά την δυνατότητα υλοποίησης.
4.- Αποκατάσταση κελυφών διατηρητέων και παραδοσιακών κτιρίων.
Προϋπολογισμός έργου 667.000,00 € (1). Το έργο παρουσιάζει στασιμότητα από την
ημέρα ένταξής του στο πρόγραμμα. Με το δεδομένο αυτό πρέπει να θεωρείται ότι το
έργο έχει απενταχθεί και η συγκεκριμένη πίστωση πρέπει να θεωρείται ότι έχει χαθεί.
5.- Εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής στις εισόδους της πόλης. Το
έργο αυτό έχει προϋπολογισμό 180.000,00 € (1). Το έργο αν και είναι σχετικά απλό
παρουσιάζει στασιμότητα - δεν υπάρχει ούτε καν μελέτη - με τον κίνδυνο να χαθεί
και αυτό οριστικά απεντασόμενο από το συνολικό πρόγραμμα.
6.- Εγκατάσταση στεγάστρων και πληροφοριακών πινακίδων. Το έργο
έχει συνολικό προϋπολογισμό 70.000,00 € (1). Και αυτό κινδυνεύει με απένταξη
καθώς δεν υπάρχει καμιά μελέτη.
7.- Σύστημα ελέγχου πεζοδρόμων. Το έργο έχει προϋπολογισμό 125.000,00
€ (1). Το έργο αυτό δεν έχει προχωρήσει γιατί δεν υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη.
Παρόλα αυτά το έργο θα μπορούσε να προχωρήσει αν υπήρχαν επαφές με τη
διαχειριστική αρχή για να βρεθεί λύση ως προς τη διαχείριση της μελέτης.
Ουσιαστικά το έργο αν τελικά απενταχθεί θα απενταχθεί εξαιτίας της αδιαφορίας από
την πλευρά της διοίκησης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσίαζε.
Β) Εργα που είναι ενταγμένα στο Ε.Κ.Τ.
1.- Καταρτήσεις. Προϋπολογισμός 450.000,00 €. Από τις επτά καταρτίσεις
έχουν εγκριθεί τα τεύχη δημοπράτησης των τεσσάρων. Για τις υπόλοιπες τρεις
αναμένεται η έγκριση των τεχνικών τους δελτίων. Δεν προχωρεί η δημοσίευσή τους
γιατί δεν μπορεί να συγκροτηθεί η επιτροπή επιλογής ωφελουμένων εξ΄ αιτίας της μη
λειτουργίας της συντονιστικής επιτροπής.

2.- Συμβουλευτική (για ανέργους). Προϋπολογισμός 431.850,00 €. Αν και
έχει εγκριθεί το τεύχος δημοπράτησης δεν προχωρά η δημοσίευσή του για τους ίδιους
λόγους με τις καταρτίσεις.
3.- Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης. Προϋπολογισμός 200.000,00 €.
Ηδη έχουν χαθεί οι προβλεπόμενες επιδοτήσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας, λόγω της έλλειψης χρόνου για την υλοποίηση της δράσης. Ετσι πρέπει να
προχωρήσει η τροποποίηση και να μεταφερθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις σε άλλες
δράσεις, όπως την αυτοαπασχόληση.
Γ) Υποδομές και δράσεις επιχειρηματικής ανάπτυξης.
Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων ΠΜΕ και ΜΜΕ όπως ορίζονται κατά
την έννοια των παραγράφων 1,2,3 και 5 του παραρτήματος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) 70/2001 όλων των κλάδων. Προϋπολογισμός 585.000,00 €. Αν και το
πρόγραμμα αυτό θα το διαχειριστούν οι τράπεζες, δεν έχει γίνει καμιά ενημέρωση
των τοπικών επιχειρήσεων για να διασφαλιστεί η απορροφητικότητά του.
Σημείωση (1). Οι αναφερόμενοι προϋπολογισμοί είναι από την αρχική έγκριση.
Σημείωση (2). Οι αναφερόμενοι προϋπολογισμοί είναι οι αναθεωρημένοι.

Κύριε Δήμαρχε σας επερωτούμε:
Με ποιόν τρόπο θα προχωρήσουν τα επιμέρους υποέργα ώστε να μην
απενταχθούν;
Ποιος διαχειρίζεται το κάθε υποέργο που είναι ενταγμένο στο Ε.Π.Τ.Α.
και στο Ε.Κ.Τ. και ποιο χρονοδιάγραμμα υπάρχει για την μελέτη, τη
δημοπράτηση και την κατασκευή του καθενός ξεχωριστά;
Πότε θα λειτουργήσει η συντονιστική επιτροπή ώστε να συγκροτήσει την
επιτροπή επιλογής ωφελουμένων για να προχωρήσουν τα υποέργα που είναι
ενταγμένα στο Ε.Κ.Τ.;
Πότε θα ενημερωθούν οι πολίτες της Βέροιας για τις ενισχύσεις ιδιωτικών
επενδύσεων ΠΜΕ και ΜΜΕ ώστε να προχωρήσουν και αυτές;
Με ποιο τρόπο προτίθεστε να διασφαλίσετε την επιτάχυνση των
διαδικασιών υλοποίησης του όλου προγράμματος;
Τι προβλέπετε να γίνει για να αντιμετωπιστούν τα επιμέρους προβλήματα
του κάθε έργου;
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μιχαηλίδης: Ζητώ το λόγο διαδικαστικά κε Πρόεδρε. Θα θέλαμε να πάρουμε
το λόγο και οι τρεις που υπογράφουμε την επερώτηση.
Πρόεδρος: Εντάξει αλλά να είστε σύντομοι. Ορίστε κε Τσιάρα.
Τσιάρας: Η επερώτησή μας αφορά τα έργα της αστικής ανάπλασης, το
ολοκληρωμένο έργο της αστικής ανάπλασης που είναι χωρισμένο σε δύο τομείς, τα
έργα που είναι ενταγμένα στο ΕΠΤΑ και αυτά που είναι ενταγμένα στο ΕΚΤ και τα
οποία, ενώ είχαν ξεκινήσει από την δημοτική αρχή πριν από εσάς, όπως οι εγκρίσεις,
τίτλοι έργων κ.λ.π., εντούτοις επί μία τετραετία δεν έχει δημοπρατηθεί κανένα από
αυτά. Θέλοντας η κα Ουσουλτζόγλου να δει κατά πόσο επί της ουσίας μπορούμε να
προχωρήσουμε αυτά τα έργα και κατά πόσο πρέπει να συνεργαστεί η απερχόμενη
δημοτική αρχή μ΄ αυτήν που αναλαμβάνει, προσπάθησε να ενημερωθεί από εσάς και
να συνεργαστεί προκειμένου να προχωρήσουν τα έργα. Ο μοναδικός λόγος που έγινε
αυτό είναι για να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ αν είναι δυνατόν από τα έργα της αστικής
ανάπλασης. Τα στοιχεία μας συλλέχθηκαν από την Περιφέρεια αφού δεν κατέστη
δυνατή η συνεργασία μ΄ εσάς. Αυτό που ζητάμε είναι ουσιαστικά πρώτα να
ενημερωθούμε για το κατά πόσο τα στοιχεία που υποβάλαμε είναι αληθή και τα
πράγματα είναι τόσο άσχημα όσο φαίνονται και επίσης να μας ενημερώσετε για το
πώς προτίθεστε να βοηθήσετε το πρόγραμμα να προχωρήσει ώστε να δημοπρατηθούν
όλα τα υποέργα του ΕΠΤΑ ή του ΕΚΤ.
Ξεκινώντας λοιπόν από τα τεχνικά έργα, όπου έχουμε έναν προϋπολογισμό
3.154.000,00 ευρώ αυτή τη στιγμή δεν έχει δημοπρατηθεί τίποτα. Η ανάπλαση της
πλατείας Ωρολογίου έχει προϋπολογισμό 985.000,00 € κι ακόμη δεν έχουν εγκριθεί
τα τεύχη δημοπράτησης. Το πρόβλημα είναι ότι επειδή το χρονοδιάγραμμα του έργου

προβλέπει 13 μήνες εκτέλεση κι επειδή η Περιφέρεια ζητά να ολοκληρωθούν τα
προγράμματα μέχρι τον Ιούνιο 2008, το έργο κινδυνεύει να μην εκτελεστεί αν κατά
τη διαδικασία της δημοσίευσης ή της δημοπράτησης υπάρχουν ενστάσεις οπότε θα
έχουμε το πρόβλημα να χρηματοδοτήσουμε εμείς το τμήμα που θα έχει ολοκληρωθεί
μέχρι τότε. Τα ίδια περίπου ισχύουν και για καθαρισμό της κοίτης Τριποτάμου, όπου
ακόμη βρισκόμαστε στη διαδικασία των τευχών δημοπράτησης κι εδώ το
χρονοδιάγραμμα έχει 11 μήνες. Το Λαογραφικό Μουσείο που πρέπει να στεγαστεί
στο κτίριο Σαράφογλου έχει προϋπολογισμό 280.000 ευρώ, βρίσκεται στη διαδικασία
της έγκρισης της μελέτης, είναι δηλ. αρκετά πιο πίσω από τα έργα που ανέφερα πριν,
κι έχει 7 μήνες για την ολοκλήρωσή του. Το επόμενο έργο η αποκατάσταση κελυφών
διατηρητέων και παραδοσιακών κτιρίων είναι έργο με προϋπολογισμό 667.000 ευρώ
κι αφορά κτίρια που θα μπορούσαν να αποκατασταθούν, ακόμη και ιδιωτών, ώστε να
μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την εξαθλίωση των παραδοσιακών συνοικιών με
σπίτια που καταρρέουν το ένα μετά το άλλο, με τη φωτιά που είχαμε πριν λίγες μέρες
κ.λ.π. Το έργο παρουσιάζει μία στασιμότητα κι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να
υπάρχει μία έγκριση ώστε να προχωρήσει το έργο. Η εγκατάσταση συστήματος
τηλεματικής στις εισόδους της πόλης με προϋπολογισμό 180.000 ευρώ βρίσκεται σε
μηδενικό σημείο αφού δεν υπάρχει καν μελέτη να σταλεί στην Περιφέρεια,
ενδεχομένως για πρώτες διορθώσεις. Όπως και η εγκατάσταση στεγάστρων και
πληροφοριακών πινακίδων. Τέλος, το ίδιο και με το σύστημα ελέγχου πεζοδρόμων
ένα έργο με προϋπολογισμό 125.000 ευρώ και το οποίο δεν έχει προχωρήσει και απ΄
ό,τι μας είπαν μπορούσαμε να παρακάμψουμε την κυκλοφοριακή μελέτη, δείχνοντας
ένα σχέδιο που να δείχνει ποιοι είναι οι πεζόδρομοι και οι οποίοι λειτουργούν εδώ και
πολλά χρόνια. Ουσιαστικά βλέπουμε ότι τα δύο πρώτα μεγάλα έργα κινδυνεύουν να
χαθούν από το πρόγραμμα γιατί είναι μεγάλα και έχουν μεγάλη διάρκεια, υπάρχουν
κάποια μικρά έργα, όπου δεν έγιναν ούτε καν οι απαραίτητες μελέτες για να
δημοπρατηθούν, δηλ. φαίνεται ότι εξ΄ ολοκλήρου κινδυνεύει το πρόγραμμα.
Ως νέος δημοτικός σύμβουλος κε Πρόεδρε, φαίνεται από τα πρακτικά, ότι την
πρώτη φορά που συγκρούσθηκα με τον κ. Δήμαρχο ήταν για τα έργα της αστικής
ανάπλασης και συγκεκριμένα όταν προτείνατε από τις ιδιωτικές επενδύσεις να
αφαιρεθούν 100.000 ευρώ από τα 585.000 ευρώ που είναι ο προϋπολογισμός και να
δοθούν σε μία ιδιωτική εταιρεία προκειμένου αυτή να τρέξει για τα έργα της αστικής
ανάπλασης. Τότε, λοιπόν σας είπα, ότι επί δυόμισι χρόνια δεν καταλάβατε πως δεν
προλαβαίνατε να ενεργοποιήσετε μόνοι σας το έργο και μετά ενάμιση χρόνο από
τότε, στα 4 χρόνια της θητείας σας, καταλήγουμε και πάλι σε μηδενικό σημείο, αφού
κανένα απ΄ αυτά τα έργα δεν έχει δημοπρατηθεί, παρόλο που οι ευρωσύμβουλοι
έχουν αναλάβει το κομμάτι της δικής τους ευθύνης, όσον αφορά την προώθηση
αυτών των έργων. Λυπάμαι πολύ γιατί αυτό το πρόγραμμα δεν θα έπρεπε να είναι
σημείο τριβής ανάμεσά μας αλλά θα έπρεπε όλοι μαζί να είμαστε ευχαριστημένοι, και
η προηγούμενη δημοτική αρχή και εσείς αλλά κι εμείς που θα αναλάβουμε από αύριο
αφού ουσιαστικά καλύπτει μία συνέχεια τριών δημοτικών αρχών του κ. Χασιώτη, του
κ. Σκουμπόπουλου και της κας Ουσουλτζόγλου και θα έπρεπε να ήμασταν όλοι
περήφανοι γιατί ο μεν πρώτος ονειρεύτηκε και αρχικώς ένταξε, ο δεύτερος υλοποίησε
και ο τρίτος κατασκεύασε όλη την αστική ανάπλαση. Δυστυχώς όμως δεν συμβαίνει
αυτό αφού εσείς δεν διαχειριστήκατε το κομμάτι που σας αφορούσε, δηλ. τη
διεκπεραίωση, τη μελέτη, τη δημοπράτηση των έργων ώστε να κατασκευάζονται
αυτή τη στιγμή και όχι να είναι ακόμη στο στάδιο των μελετών.
Μιχαηλίδης: Είναι προφανής ο λόγος της επερώτησης γιατί θέλουμε να
αποτελεί ένα ερέθισμα ούτως ώστε να προχωρήσει αυτό το έργο της αστικής
ανάπλασης, το οποίο πραγματικά θα δώσει μία άλλη μορφή στην πόλη, είτε από
άποψη έργων είτε από άποψη κοινωνικής υπηρεσίας. Πραγματικά θέλουμε να
προχωρήσει το έργο της αστικής ανάπλασης αφού, όπως προείπε ο κ. Τσιάρας, είναι
ένα έργο που ξεκίνησε πριν 5 χρόνια και θα ολοκληρωθεί το 2008. Θυμάστε όλοι
καλά πως είχε διαμορφωθεί η πρώτη πρόταση το καλοκαίρι του 2002 με συνολικά 8
εκατ. ευρώ τα οποία κατέβηκαν στα 5 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια και με την

πρόταση που είχε κάνει η δημοτική αρχή κι ερχόμαστε σήμερα σ΄ ένα σημείο και
διαπιστώνουμε πώς πάρα πολλά έργα, κυρίως αυτά του ΕΠΤΑ, κινδυνεύουν να
χαθούν οριστικά. Αντιπαρέρχομαι τα έργα του ΕΠΤΑ στα οποία αναφέρθηκε ο κ.
Τσιάρας και θέλω να αναφερθώ λίγο στα έργα του ΕΚΤ. Είναι μία σειρά από δράσεις,
όπως αυτή της κατάρτισης, της συμβουλευτικής για ανέργους και η δράση ενίσχυσης
της απασχόλησης, όπου ήταν ένα δώρο Θεού για την πόλη μας μιας και με την
ολοκλήρωσή τους θα μπορούσαμε να καταφέρουμε τη μείωση της ανεργίας, την
ώθηση ανέργων στην αγορά εργασίας και να βοηθήσουμε μία καθόλου
ευκαταφρόνητη πληθυσμιακά και αριθμητικά ομάδα συνδημοτών μας. Αυτό που μου
προκαλεί εντύπωση κε Δήμαρχε πως από την άνοιξη του 2003 και μετά δεν
προχωράνε αυτές οι τρεις δράσεις κι αυτό που με κάνει ν΄ ανησυχώ είναι πως δεν
έγιναν απλές κινήσεις προαπαιτούμενες για την ολοκλήρωση του προγράμματος όπως
π.χ. η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής επιλογής ωφελουμένων. Εδώ κάποια στιγμή
θα έπρεπε να δούμε και μία συνεδρίαση της ΟΣΦ (Ομάδας Συνεργαζόμενων Φορέων)
όπου από εκεί θα προέκυπτε το ένα μέλος της τριμελούς, το άλλο μέλος θα ήσασταν
εσείς κε Δήμαρχε και το άλλο μέλος από τον ΟΑΕΔ και θα έκαναν την επιλογή των
καταρτιζομένων. Σήμερα λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια, παρατηρούμε ότι δεν έχει
συσταθεί η αρμόδια επιτροπή που θα επιλέξει σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ τους
καταρτιζόμενους και άρα λοιπόν πώς θα προχωρήσουν αυτές οι δράσεις; Εχει μείνει
τελείως στο έλεος του Θεού το κομμάτι που είναι ενταγμένο στο ΕΚΤ. Θα πρέπει
τάχιστα κε Δήμαρχε να συγκροτηθεί η ΟΣΦ, να γίνει η τριμελής επιτροπή και να
προχωρήσουμε σε δημοπράτηση για να ξεκινήσει όποιος φορέας μπορεί να κάνει
αυτή τη δράση. Είναι αμαρτία κάποιοι συνάνθρωποί μας να χάσουν το κομμάτι τις
συμβουλευτικής που θα είναι γιαυτούς ένα στήριγμα. Ζητούμε από τον κ. Δήμαρχο
και την δημοτική αρχή να προχωρήσουν τάχιστα αυτές τις διαδικασίες και για τα
έργα που είναι ενταγμένα στο ΕΠΤΑ αλλά περισσότερο τα έργα που είναι ενταγμένα
στο ΕΚΤ ώστε να ωφεληθούν και η πόλη και οι συνδημότες μας.
Μηλιόπουλος: Ηθελα να επισημάνω δύο σοβαρά προβλήματα. Το ένα είναι
αυτό της αστικής ανάπλασης όπως είναι αυτή τη στιγμή και το οποίο προέκυψε από
τον Απρίλιο του 2003 να μην ορίσετε δηλ. υπάλληλο που θα έπρεπε αποκλειστικά ν΄
ασχοληθεί με τα χρονοδιαγράμματα και τις γενικές κατευθύνσεις. Ακόμη και στα
έργα που είχαν εγκριθεί δεν υπήρχαν υπεύθυνοι τεχνικοί από την υπηρεσία καθένας
από τους οποίους θα είχε επιφορτισθεί και θα είχε αναλάβει από ένα έργο. Το δεύτερο
πρόβλημα που προκύπτει αφορά το Δ΄ ΚΠΣ και για να το διαχειριστούμε σαν Δήμος
θα έπρεπε από το Γ΄ ΚΠΣ να προκύψει ικανή απορροφητικότητα. Τελειώνοντας θα
ήθελα απλά να επισημάνω την αγωνία μας για το τι μέλλει γεννέσθαι γενικά με τα
προγράμματα, και χωρίς καθόλου αντιπολιτευτική διάθεση, ρωτώ: 1) με ποιον τρόπο
θα προχωρήσουν τα επιμέρους υποέργα ώστε να μην απενταχθούν; 2)ποιος
διαχειρίζεται το κάθε έργο που είναι ενταγμένο στο ΕΠΤΑ και στο ΕΚΤ; 3)ποιο
χρονοδιάγραμμα υπάρχει για τη μελέτη δημοπράτησης και την κατασκευή του κάθε
έργου χωριστά; 4)πότε θα λειτουργήσει η συντονιστική επιτροπή ώστε να
συγκροτήσει την επιτροπή επιλογής ωφελουμένων για να προχωρήσουν τα έργα που
είναι ενταγμένα στο ΕΚΤ; 5)πότε θα ενημερωθούν οι πολίτες της Βέροιας για τις
ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων ΠΜΕ και ΜΜΕ ώστε να προχωρήσουν αυτές; 6)με
ποιόν τρόπο προτίθεστε να διασφαλίσετε την επιτάχυνση των διαδικασιών
υλοποίησης του όλου προγράμματος; 7)τι προβλέπεται να γίνει για να
αντιμετωπιστούν τα επιμέρους προβλήματα του κάθε έργου και κατά πόσο είναι
εφικτό με τη λήξη του Γ΄ ΚΠΣ να έχουν απορροφηθεί όλα τα χρήματα; Επειδή κε
Δήμαρχε θέλουμε να πιστεύουμε ότι θέλετε το καλό της πόλης ζητάμε να
προσπαθήσετε όντως αυτούς τους δύο μήνες να προχωρήσετε το πρόγραμμα όσο
είναι εφικτό και να έχουμε τη δέσμευσή σας για την βοήθειά σας σε ό,τι χρειασθούμε
για να προχωρήσουν τα έργα. Επίσης θέλω να ζητήσω τη γενίκευση της συζήτησης.
Δήμαρχος: Χαίρομαι ιδιαίτερα που τρεις νέοι συνάδελφοι επερωτούν την
δημοτική αρχή για την πορεία των έργων της αστικής ανάπλασης, χαίρομαι ιδιαίτερα
για τον χρόνο που επέλεξαν να επερωτήσουν την δημοτική αρχή στην πρώτη

μετεκλογική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου κάτι που δεν είναι τυχαίο γιατί
κατά το παρελθόν ούτε ερώτηση, ούτε επερώτηση έγινε γι’ αυτό το θέμα. Στις
26.6.2002 υπογράφτηκε από την Ομάδα Συνεργαζομένων Φορέων το Κοινοπρακτικό
Σύμφωνο και η πρόταση για το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης
υποβλήθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στις 1 Ιουλίου 2002. Η
πρόταση εγκρίθηκε με απόφαση του γενικού γραμματέα της Περιφέρειας στις
22.4.2003 με προϋπολογισμό 5 εκατ. ευρώ, (3,5 εκατ. ευρώ για τα έργα αστικής
ανάπλασης και 1,5 εκατ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Σ΄ αυτό το
πρόγραμμα έγιναν τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της τετραετίας προκειμένου
να συμπτυχθούν οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου όπου από πέντε
έγιναν τρεις, να προσλάβουμε σύμβουλο τεχνικής υποστήριξης, να φύγουν από την
ευθύνη της ΔΕΤΟΠΟΚΑ τα προγράμματα του ΕΚΤ και να έρθουν στον Δήμο κι
επίσης να φύγει το Λαογραφικό Μουσείο από την ΔΕΤΟΠΟΚΑ που ήταν ο φορέας
υλοποίησης αυτού του έργου και να έρθει στον Δήμο. Αυτά έγιναν το 2005. Κατά
καιρούς η Περιφέρεια έκανε συσκέψεις. Οι διαδικασίες που ορίστηκαν για την
εκτέλεση υλοποίησης του Γ΄ ΚΠΣ ήταν πολύ σφιχτές, πολύ χρονοβόρες, πολύ
τυπολατρικές και πολύ ασφυκτικές όχι μόνο για τον Δήμο της Βέροιας, αλλά για όλη
την ελληνική επικράτεια γιατί προσπάθησε και η Ευρωπαϊκή Ενωση αλλά και οι
εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις να συστηματοποιήσουν καλύτερα, να ελέγξουν
καλύτερα την πορεία των έργων και προγραμμάτων από τα τρία ΚΠΣ. Ετσι η
συσσωρευμένη εμπειρία από τα δύο πρώτα ΚΠΣ οδήγησε σ΄ αυτό το σκληρό Γ΄ ΚΠΣ
με αυτές τις σφιχτές και σκληρές διαδικασίες από πλευράς ελέγχου κ.λ.π. Ο Δήμος
μας, ύστερα από την έγκριση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου στις 22 Απριλίου 2003, με
την υπηρεσιακή δομή που είχε, με το στελεχιακό δυναμικό που είχε κατάφερε σ΄
αυτά τα δυόμισι ουσιαστικά χρόνια να υλοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των μελετών,
να φέρει τα περισσότερα έργα σ΄ επίπεδο δημοπρασίας κι εντός του προσεχούς
διμήνου θα δημοπρατηθούν τα δύο μεγάλα έργα, της πλατείας Ωρολογίου και της
ανάπλασης της κοίτης Τριποτάμου. Είναι γνωστό ότι μετά την κυβερνητική αλλαγή
του 2004, πέρυσι είχαμε και την τροποποίηση του νομικού πλαισίου από το
ΥΠΕΧΩΔΕ κι έτσι ενώ είχαμε έτοιμες όλες τις μελέτες και ήμασταν έτοιμοι να
δημοπρατήσουμε ξανάγιναν όλες οι μελέτες με το νέο νομικό πλαίσιο που καθόρισε ο
καινούργιος υπουργός, με τα νέα τιμολόγια κι έτσι αναπροσαρμόστηκαν οι μελέτες
που είχαμε κάνει κι εκτινάχθηκαν στα ύψη. Η πλατεία Ωρολογίου π.χ. από 1 εκατ.
ευρώ που ήταν με το νέο τιμολόγιο πήγαινε στο 1.700 εκατ. ευρώ. Πέρυσι φέραμε
θέμα στο δημοτικό συμβούλιο και τροποποιήσαμε τη μελέτη. Υποβλήθηκαν τέσσερις
φορές στην Περιφέρεια και συνεχώς γινόταν επιστροφή των φακέλων για τις
παρατηρήσεις που γινόταν στις μελέτες που είχαν ετοιμάσει είτε ιδιώτες μελετητές
που είχε ορίσει ο Δήμος, είτε οι υπηρεσίες του Δήμου. Ο Δήμαρχος ούτε μηχανικός
είναι ούτε συντάσσει μελέτες και ούτε η δημοτική αρχή στο σύνολό της μπορεί να
συντάσσει μελέτες. Χαίρομαι που οι τρεις συνάδελφοι ζητούν την βοήθειά μας και
την εμπειρία που αποκτήσαμε αυτό το διάστημα και θα την έχουν απλόχερα όταν κι
εφόσον αναλάβουν τα καθήκοντά τους, όταν κι εφόσον μας ζητηθεί. Εξάλλου και οι
ίδιοι επιστήμονες είναι, θα ανασκουμπωθούν και θα βοηθήσουν τις υπηρεσίες με την
επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία που έχουν ώστε να ολοκληρώσουν και τις
υπόλοιπες λίγες μελέτες και θα έλεγα μικρές σε προϋπολογισμό δαπάνες. Είμαστε
λοιπόν έτοιμοι για τα έργα της αστικής ανάπτυξης, είμαστε έτοιμοι να
δημοπρατήσουμε και σήμερα μας ήρθε και η έγκριση για τους συμβούλους επιλογής
των γραφείων που θα κάνουν τα προγράμματα κατάρτισης, είμαστε έτοιμοι να
συγκαλέσουμε και την ομάδα των συνεργαζόμενων φορέων προκειμένου να
καταρτίσει αυτή την τριμελή επιτροπή αφού μέχρι τώρα ούτε οι μελέτες ούτε τα
τεχνικά δελτία είχαν γίνει. Τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
δεν μπορούσαν από μόνα τους να προχωρήσουν έστω κι αν εμείς τα είχαμε έτοιμα, αν
και ο αρμόδιος υπάλληλος που ασχολούνταν μ΄ αυτό, ο κ. Καμπούρης, παρέδωσε τα
τεύχη δημοπράτησης 10 μέρες πριν τις δημοτικές εκλογές κι επειδή φυσικά δεν
μπορούσε να προχωρήσει τίποτα κατά την προεκλογική περίοδο τα αφήσαμε για μετά

τις εκλογές. Εχω τις εκθέσεις των αρμοδίων υπαλλήλων που ασχολούνταν, η κυρία
Μαρούλα Γεωργιάδου, ως υπεύθυνη προϊσταμένη του γραφείου μελετώνπρογραμματισμού και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ο κ. Καμπούρης αλλά και οι
λοιποί υπάλληλοι που ήταν χρεωμένοι με τα έργα και αύριο περάστε από το γραφείο
για να σας δώσω και τις εκθέσεις με τις οποίες επιβεβαιώνονται αυτά που αναφέρω.
Κανένας κίνδυνος δεν υπάρχει για να χαθούν χρήματα από το Ολοκληρωμένο Σχέδιο
Αστικής Ανάπτυξης. Όρεξη να έχετε για δουλειά κύριοι συνάδελφοι. Έχετε, όπως
είπα, την εμπειρία κι επιστημονική κατάρτιση και σε συνεργασία με τις υπηρεσίες
του Δήμου, όσα δεν προλάβουμε να δημοπρατήσουμε εμείς, πιστεύω ότι στο πρώτο
τρίμηνο του 2007 θα είστε έτοιμοι να δημοπρατήσετε εσείς και να υλοποιηθεί μέσα
στον χρόνο που προβλέπεται από το Γ΄ ΚΠΣ. Πάντως να ξέρετε ότι κανένας τυφλός
δεν θέλει το φως του κι εμείς το θέλαμε το φως όχι γιατί ήμασταν τυφλοί αλλά γιατί
είναι απαραίτητο.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Σ. Μηλιόπουλου για
γενίκευση της συζήτησης;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 8 σύμβουλοι:
Χ. Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδου, Δ. Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Σ.
Μηλιόπουλος, Α. Παπαστεργίου, Α. Τσιάρας, Η. Σοφιανίδης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 13 σύμβουλοι:
Β. Γιαννουλάκης, Ν. Κεχαγιόγλου, Ε. Δημούλα, Ε. Γουναράς, Ι. Ακριβόπουλος, Μ.
Τσιαμήτρου – Καραχατζή, Γ. Τροχόπουλος, Χ. Τζήκα – Μπατσαρά, Μ. Σακαλής, Ε.
Σοφιανίδης, Σ. Κρομμύδας, Β. Ρήσσου, Κ. Χιονίδης.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι σύμβουλοι Α. Γκαμπέσης, Ι. Κουρουζίδης, Γ.
Ορφανίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την από 25-10-2006 επερώτηση των δημοτικών συμβούλων Γ. Μιχαηλίδη, Σ.
Μηλιόπουλου, Α. Τσιάρα, όπως αυτή αναπτύχθηκε και από τους ίδιους.
2.- Τις προτάσεις και απόψεις του Δημάρχου και των δημ. συμβούλων, όπως αυτές
αναπτύχθηκαν κατά τη συζήτηση του θέματος.
3.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
4.- Τις διατάξεις των άρθρων 17 του Κανονισμού Εργασιών του Δημοτικού
Συμβουλίου και 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Δεν εγκρίνει τη γενίκευση της συζήτησης επί του 1ου θέματος «Επί
επερωτήσεως δημοτικών συμβούλων Γ. Μιχαηλίδη, Σ. Μηλιόπουλου, Α. Τσιάρα,
σχετικά με την πορεία των έργων Αστικής Ανάπλασης.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 486 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χ.
Α.
Β.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ Ι.
Ν.
Ε.
Ε.
Μ.
Θ.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ.
Χ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ
Μ.
Ε.
Σ.
Β.

Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Σοφιανίδης
Κρομμύδας
Ρήσσου

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
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