ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 11/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 265/2009
Περίληψη
Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης 2009 του
Δήμου.
Σήμερα 27 Απριλίου του έτους 2009 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 23-4-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Γ.
Ι.

Aπόντες
Κάκαρης
Ακριβόπουλος

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Ν. Τσιαμήτρος, Χ. Γεωργιάδης, Ε.
Γουναράς, Ι. Καλαϊτζίδης, Γ. Ορφανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 265/2009 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Μ. Τρανίδης και αποχώρησε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 267/2009 απόφασης προσήλθαν
οι κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Σ. Παναγιωτίδης, και αποχώρησε ο κ. Β.
Γιαννουλάκης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 274/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Παυλίδης, Α.
Δελαβερίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 281/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Π. Παυλίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 284/2009 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Π. Παυλίδης, Ν. Μωυσιάδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 286/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Ν. Μωυσιάδης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 300/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Π. Παυλίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 303/2009 απόφασης αποχώρησε ο
κ. Ε. Σοφιανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 1° θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 23-4-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου, που
έχει ως εξής:
Με τις διατάξεις των άρθρων 206 – 207 του ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114Α)
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» προβλέπονται τα εξής :
Άρθρο 206
Περιεχόμενο και δομή των επιχειρησιακών προγραμμάτων
1. Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι, οι
προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και η οργάνωση των
υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεών
τους, με παράλληλη εξειδίκευση των δράσεων της τετραετίας για την
επίτευξη των στόχων αυτών.
2. Η πρόβλεψη χρηματοδότησης όλων των δράσεων που περιλαμβάνονται
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα αναφέρεται σε υφιστάμενες πηγές
χρηματοδότησης.
3. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα, μετά τον έλεγχο νομιμότητας για την
τήρηση της διαδικασίας κατάρτισής του από την Περιφέρεια, εξειδικεύεται
σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
διακεκριμένα Ετήσια Προγράμματα Δράσης των δημοτικών ή κοινοτικών
κοινωφελών επιχειρήσεων, δημοτικών ή κοινοτικών ανωνύμων εταιρειών,
των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των δημοτικών ή κοινοτικών
ιδρυμάτων τους. Αντίστοιχη ετήσια εξειδίκευση απαιτείται και για το
επιχειρησιακό πρόγραμμα των Συνδέσμων.
4. Μέρος του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης είναι το ετήσιο τεχνικό
πρόγραμμα του άρθρου 208.
Δράσεις υλοποιούνται μόνον εφόσον περιλαμβάνονται στο Ετήσιο
Πρόγραμμα Δράσης και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό.
* 5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και
Κοινοτήτων Ελλάδας, καθορίζονται ειδικότερα το περιεχόμενο, η δομή
και ο τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων στις
Περιφέρειες.
Άρθρο 207
Κατάρτιση και εκτέλεση των επιχειρησιακών προγραμμάτων

**

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται η διαδικασία κατάρτισης,
παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς και τα
όργανα σύνταξης, ελέγχου και αξιολόγησής τους.»

* Σε εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 206 του ως άνω Νόμου
εκδόθηκε η με αρ. 18183/2-4-07 (ΦΕΚ 534 Β) απόφαση Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α.
«Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών
προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού» (επισυνάπτεται).
Με τις διατάξεις του άρθρου 8 της ως άνω Υ.Α. προβλέπονται τα
εξής :

«Άρθρο 8
Δομή και περιεχόμενο των ετήσιων προγραμμάτων δράσης των Ο.Τ.Α.
1. Η διάρθρωση των ετήσιων προγραμμάτων δράσης του Ο.Τ.Α. και των
Νομικών Προσώπων του αντιστοιχεί στην οργανωτική δομή των
υπηρεσιών τους.
2. Το περιεχόμενο των ετήσιων προγραμμάτων δράσης προκύπτει από την
κατ’ έτος εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράμματος, λαμβανομένης
υπόψη της παραγράφου 4 του παρόντος. Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης
προσδιορίζονται οι δράσεις ή τμήματα πολυετών δράσεων του
επιχειρησιακού προγράμματος, που θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες
του Ο.Τ.Α. και των Νομικών του Προσώπων.
3. Για κάθε δράση προσδιορίζονται τουλάχιστον:
α. Ο άξονας και το μέτρο του επιχειρησιακού προγράμματος όπου
εντάσσεται η δράση.
β. Ποσοτικά στοιχεία των εκροών που θα παραχθούν από τη δράση κατά
το επόμενο έτος.
γ. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης, ανά τρίμηνο.
δ. Ο προϋπολογισμός δαπανών και οι πηγές χρηματοδότησης.
ε. Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της δράσης.
4. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του πρώτου έτους της δημοτικής περιόδου
συντάσσεται μαζί με τον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισμό και αποτελεί
μαζί με το τεχνικό πρόγραμμα του ιδίου έτους, προσωρινό πρόγραμμα, που
οριστικοποιείται με την ολοκλήρωση της κατάρτισης του επιχειρησιακού
προγράμματος.
5. Τα διετή προγράμματα δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων του
άρθρου 259 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)
υποκαθιστούν τα αντίστοιχα ετήσια προγράμματα δράσης τους.
6. Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης μπορεί να τροποποιείται ο
προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο
επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το ετήσιο πρόγραμμα μπορεί επίσης να
περιλαμβάνει νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο
επιχειρησιακό πρόγραμμα, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις
αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου ».

** Σε εφαρμογή του άρθρου 207 του ως άνω Νόμου εκδόθηκε
το Προεδρικό Διάταγμα 185/07 (ΦΕΚ 221Α) «Όργανα και διαδικασία
κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών
προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού» (επισυνάπτεται).
Με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ως άνω Π. Δ/τος
προβλέπονται τα εξής :
«Άρθρο 4
Όργανα και διαδικασία κατάρτισης των ετήσιων προγραμμάτων δράσης
1. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα εξειδικεύεται σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης
του Δήμου και σε ετήσια προγράμματα δράσης των Νομικών Προσώπων του,
τα οποία καταρτίζονται κάθε έτος της δημοτικής περιόδου, μαζί με τον

ετήσιο προϋπολογισμό αυτών. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Δήμου και
των Νομικών Προσώπων του καλύπτει τις δράσεις που προβλέπονται στο
αντίστοιχο ετήσιο πρόγραμμα δράσης.
2. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου καταρτίζεται από τη
Δημαρχιακή Επιτροπή και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το
ετήσιο πρόγραμμα δράσης των δημοτικών ιδρυμάτων καταρτίζεται από την
εκτελεστική επιτροπή και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτών.
Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης των λοιπών Νομικών Προσώπων του Δήμου
καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο αυτών.
3. Για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου, η
υπηρεσία προγραμματισμού, αφού λάβει υπόψη τις γραπτές εισηγήσεις
των υπηρεσιών, συντάσσει σχέδιο ετήσιου προγράμματος δράσης του
Δήμου, το οποίο υποβάλλει στη Δημαρχιακή Επιτροπή.
4. Τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου επιτρέπεται
ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
Άρθρο 5
Όργανα και διαδικασία παρακολούθησης και απολογισμού των ετήσιων
προγραμμάτων δράσης
1. Τα όργανα κατάρτισης των ετήσιων προγραμμάτων δράσης είναι
αρμόδια για την παρακολούθηση και τον απολογισμό τους, με την
υποστήριξη της υπηρεσίας προγραμματισμού.
2. Η υπηρεσία προγραμματισμού:
α. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ετήσιου προγράμματος δράσης του
Δήμου, συντάσσει εκθέσεις παρακολούθησης σε συνεργασία με τις
αρμόδιες υπηρεσίες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζονται με
απόφαση του Δημάρχου.
β. Πριν από τη σύνταξη του οικονομικού απολογισμού, υποβάλλει στη
δημαρχιακή επιτροπή έκθεση με τον απολογισμό δράσης του
προηγούμενου έτους, αφού λάβει υπόψη τις απολογιστικές εκθέσεις των
υπηρεσιών.
3. Για τη διευκόλυνση του συντονισμού, της αλληλοενημέρωσης, της
παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου των δημοτικών υπηρεσιών,
είναι δυνατή η συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών συντονισμού, στις
οποίες μπορούν να συμμετέχουν προϊστάμενοι των υπηρεσιών, εκπρόσωποι
των Νομικών Προσώπων του Δήμου, αντιδήμαρχοι και ο δήμαρχος. Η
σύνθεση και οι αρμοδιότητες των επιτροπών αυτών καθορίζονται στον
Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου».

Με το αρ. 70770/14-11-08 έγγραφό του το ΥΠ.ΕΣ.
γνωστοποίησε στους υπόχρεους φορείς ότι για το 2008 δεν είχαν
υποχρέωση κατάθεσης Ετησίου Προγράμματος Δράσης (επισυνάπτεται).
Με την αρ. 8/10809/23-2-09 εγκύκλιό του το ΥΠ.ΕΣ.
γνωστοποίησε στους υπόχρεους φορείς ότι ως προθεσμία σύνταξης του
Ετησίου Προγράμματος Δράσης για το έτος 2009 ορίζεται η 30η
Απριλίου (επισυνάπτεται).
Με την αρ. 717/07 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
ψηφίσθηκε το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Βέροιας και των
Νομικών του Προσώπων.
Με την αρ. 228/08 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
ψηφίσθηκε το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Βέροιας και των
Νομικών του Προσώπων.
Με την αρ. 213/09 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής
καταρτίσθηκε το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου Βέροιας για το
έτος 2009, όπως αυτό συντάχθηκε ύστερα από τις γραπτές εισηγήσεις των
υπηρεσιών του Δήμου.
Με βάση τα πιο πάνω, και ειδικότερα τη διάταξη της παρ. 2
του άρθρου 4 του ως άνω Π.Δ/τος, σύμφωνα με την οποία «2. Το ετήσιο
πρόγραμμα δράσης του Δήμου καταρτίζεται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή και
εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο» υποβάλλουμε το καταρτισθέν από τη

Δημαρχιακή Επιτροπή σχέδιο ετησίου προγράμματος δράσης του Δήμου
Βέροιας για το έτος 2009, και παρακαλούμε για την έγκρισή του.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά..
Δήμαρχος: Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, όπως και το επιχειρησιακό, είναι
καινούργιοι θεσμοί. Δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως από την Τ.Α., δεν έχουν μπει
ακόμη καλά στη ζωή μας, δεν εχουν αφομοιωθεί από το ανθρώπινο δυναμικό, άρα
είναι κάτι καινούριο το οποίο έχει και τα προβλήματά του. Θέλω να πω ότι η φόρμα
από το ΥΠΕΣΔΑ βγήκε πριν ενάμιση μήνα και η υπηρεσία δια των δ/ντων και δια
των στελεχών προχώρησε στον καταρτισμό του ετήσιου προγράμματος δράσης το
2009 «πατώντας» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα που ήδη ψηφίστηκε το οποίο επίσης
ήτανε κάτι καινούριο για τα δημοτικά πράγματα. Είναι αυτή η τετραετία με τον νέο
Κ.Δ.Κ. που εισάγει και καινούρια πράγματα στη ζωή της Αυτ/σης. Και είμαστε
υποχρεωμένοι να τα ακολουθήσουμε με όποιες δυσκολίες έχουν. Όπως κάθε
καινούριο έχει τις δυσκολίες και τα προβλήματά του, πιστεύω όμως ακράδαντα ότι
είναι η μοναδική ευκαιρία να οργανωθούμε καλύτερα, μας δίνει μία ευκαιρία να
αποφύγουμε τα ρουσφέτια, είναι μία πρόκληση για την υπηρεσία γιατί εισάγονται
πολλά καινούργια πράγματα. Γιατί θα πρέπει ο δ/ντής να συντονίζει το ανθρώπινο
δυναμικό, και να φέρει ουσιαστική ευθύνη υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος
δράσης. Βάζει την υπηρεσία μπροστά στις ευθύνες της εντός των ορίων του
προϋπολογισμού με την προϋπόθεση ότι του εξασφαλίζονται και υλικοί πόροι που
έχουν προγραμματισθεί. Είναι μία πρόσκληση και για μία υπηρεσία να ανταποκριθεί
σε αυτές τις καινούριες απαιτήσεις. Νομίζω ότι είδατε πως καταρτίζεται το ετήσιο
πρόγραμμα δράσης, έχει μερικά πολύ ενδιαφέροντα σημεία όπως ότι το
επιχειρησιακό πρόγραμμα εξειδικεύεται σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης και σε ετήσια
προγράμματα δράσης των νομικών προσώπων τα οποία καταρτίζονται κάθε έτος της

δημ. περιόδου μαζί τον ετήσιο προϋπολογισμό. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του
Δήμου καταρτίζεται από την Δ.Ε. και εγκρίνεται από το Δ.Σ. και των νομικών
προσώπων καταρτίζεται από τον πρόεδρο και εγκρίνεται από το Διοικ. Συμβούλιο. Η
υπηρεσία προγραμματισμού αφού λάβει υπόψη τις γραπτές εισηγήσεις των
υπηρεσιών τις υποβάλει στη Δ.Ε. Αυτά είναι νέα πράγματα τα οποία μπαίνουν στη
ζωή μας. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ετησίου προγράμματος του Δήμου, η
υπηρεσία προγραμματισμού συνταθεί εκθέσεις παρακολούθησης σε συνεργασία με ς
τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όλα είναι αλυσίδα και πρέπει να δουλέψουνε ρολόι. Πριν
από τη σύνταξη οικονομικού απολογισμού υποβάλει στην Δ.Ε. έκθεση με τον
απολογισμό δράσης του προηγούμενου έτους αφού λάβει υπόψη τις απολογιστικές
εκθέσεις των υπηρεσιών και είναι δυνατή η συγκρότηση και η λειτουργία επιτροπών
συντονισμού, μπορούν να συμμετέχουνε προϊστάμενοι των υπηρεσιών, εκπρόσωποι
των νομικών προσώπων, αντιδήμαρχοι, ο Δήμαρχος κλπ. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα
το οποίο και καινούριο είναι και μας βάζει μπροστά σε καινούριες ευθύνες. Έχει
ενδιαφέρον να δούμε και τον βασικό σκοπό του ετήσιου προγράμματος δράσης που
είναι η εξειδίκευση και ο λεπτομερέστερος προγραμματισμός των δράσεων που
προβλέπονται από το επιχειρησιακό που ψηφίσαμε το οποίο αποτελεί ουσιαστικά ένα
πρόγραμμα πλαίσιο για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος. Το ετήσιο
πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει νέες δράσεις οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο
επιχειρησιακό πρόγραμμα εφόσον συντάσσονται στη στρατηγική και στις
αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου και επίσης όπως είναι φυσικό το ετήσιο
μπορεί να τροποποιείται συχνότερα από το επιχειρησιακό και πιο εύκολα. Οι
τρέχουσες εξελίξεις που επηρεάζουν τις εξελίξεις του Δήμου είναι δύο ειδών, είναι τα
προβλήματα που υπάρχουν και είναι και οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που ποτέ δεν
πρέπει να τις παραβλέπουμε αν θέλουμε αισιόδοξα και με το μάτι στο μέλλον να
προχωρήσουμε τις δημοτικές υποθέσεις. Τα προβλήματα, όπως ενδεχομένως
διαβάσατε στο εισηγητικό, είναι η διεθνής οικονομική κρίση που επιδείνωσε ακόμη
περισσότερο τους χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης όχι μόνο του Δήμου της Βέροιας
αλλά και ολόκληρου του Νομού, που από κει που βρισκόταν στις πρώτες σειρές των
ανεπτυγμένων πόλεων, έχει φτάσει να είναι στις τελευταίες και εδώ μπαίνει και ένα
στοίχημα του τι κάνουμε, ποια ρίσκα παίρνουμε, ποια μεγάλα άλματα αποφασίζουμε
να τα κάνουμε, ή αν αποφασίζουμε να μην πάρουμε γενναίες αποφάσεις αλλά να
διαχειριστούμε τη μιζέρια μας, διότι όλο αυτό έχει ως αποτέλεσμα και την μείωση
του εισοδήματος των δημοτών και την αύξηση της ανεργίας και όλο αυτό το άσχημο
τοπίο που χειροτερεύει καθημερινά και που το αντιμετωπίζουμε στο Δήμο. Οι
προκλήσεις είναι πολλές και η πρώτη πρόσκληση είναι το ΕΣΠΑ και η προετοιμασία
που πρέπει να έχουμε γι’ αυτό, οι ώριμες μελέτες που πρέπει να υπάρχουν, και το τι
κάνουμε γι’ αυτό, είναι πολλά τα ερωτήματα που υπάρχουν, είναι οι γοργοί ρυθμοί
ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών που είναι καθοριστικές οι νέες τεχνολογίες για την
γρήγορη και την άμεση εξυπηρέτηση του δημότη και για την βελτίωση της ποιότητας
της ζωής μας. Η χρηματοδότηση αυτών των δράσεων από το ΕΣΠΑ που ήδη ως
Δήμος έχουμε κάνει μεγάλα βήματα προς αυτό και καταθέσαμε. Μπήκαμε στο νέο
κομμάτι των νέων τεχνολογιών δυναμικά και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο
ιδιαίτερο πρόγραμμα ή κάποιο επιχειρησιακό. Είναι η κοινή λογική που μας οδηγεί
εκεί. Άμεσα κοιτάμε την κοινωνική μας πολιτική, άμεσα ανοίγουμε μία μεγάλη
ομπρέλα η οποία θα προστατεύσει τους συμπολίτες μας και τις κοινωνικές ομάδες
που είναι ευπαθείς. Από κει πέρα τι κάνουμε; Πρέπει να βλέπουμε στο μέλλον και να
επενδύσουμε στο μέλλον. Το μέλλον θέλει να προετοιμάσουμε τα μεγάλα έργα, τις
επενδύσεις, να βρούμε τους τρόπους, οι προτάσεις υπάρχουνε και να προχωρήσουμε
στα έργα και στις αναπτυξιακές. Εδώ υπάρχουν στο παράρτημα τα προτεινόμενα
έργα προς ένταξη σε χρηματοδοτούμενα προς εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα, είναι
απόσταγμα των λαϊκών συνελεύσεων και των προτάσεων που κατατέθηκαν από τις
λαϊκές συνελεύσεις, τα Τ.Δ. και μιλάμε βέβαια για το LIDER που αναμένεται να
ανοίξει. Αναφερόμαστε στην κοινωνία της πληροφορίας, τα σχολεία κλπ. Είναι
καινούρια πράγματα που μπορούν να υποστούν βελτιώσεις και να αποφασίσουμε

δημοκρατικά. Στο 33 αντί για βελτίωση λειτουργιών λαογραφικού μουσείου θα
πρέπει να βάλουμε μελέτη εκθέσεων και βελτίωση λειτουργιών του λαογραφικού
μουσείου, γιατί ήδη προχωράει η κ. Σκουτέρη στη μελέτη των εκθέσεων. Μία
παράλειψη σε σχέση με το Ευρωπαϊκό δίκτυο που δεν την έχουμε βάλει, και το
βασικότερο που πρέπει να προσθέσουμε είναι αυτά για τα οποία επιδιώκουμε
χρηματοδότηση, και θα συζητήσουμε σύντομα στο Δ.Σ. Επιδιώκουμε χρηματοδότηση
για την κατασκευή υπαίθριων και υπόγειων χώρων στάθμευσης, για την ανάπλαση
δικτύου πεζοδρόμων στο εμπορικό κέντρο, για την ανάπλαση αναβάθμιση βασικού
οδικού δικτύου στον αστικό ιστό, για την διαμόρφωση ανάπλαση κοινόχρηστων
χώρων, πλατείες κλπ., για την ανάπλαση των εισόδων της πόλης, για την ανάπλαση
δικτύου πεζοδρόμων στο ιστορικό κέντρο, για το σχεδιασμό και υλοποίηση
πολιτιστικής θεματικής διαδρομής Βέροια πολιτιστικό σταυροδρόμι, το οποίο ήδη
έχει δουλευτεί στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, το αντιπλημμυρικό έργο
Τριποτάμου εντός των ορίων του σχεδίου της πόλης, αντιπλημμυρικά έργα στις πηγές
του, αγορά αποκατάσταση, επανάχρηση κτισμάτων ιδιαίτερης ιστορικής αξίας,
οργάνωση μόνιμων εκθέσεων στο λαογραφικό μουσείο, ανάδειξη αρχαιοτήτων σε
υπόγεια, ανάδειξη υπόγειων στοών στην πλ. Ωρολογίου, προστασία και ανάδειξη του
Τριποτάμου στο μεγαλύτερο μήκος του, ανάδειξη του χειμάρρου Λιανοβροχίου,
βελτίωση, ενίσχυση και προστασία του προαστιακού πρασίνου, και με εξοικονόμηση
ενέργειας σε σχολικά κτίρια, εξοικονόμηση ενέργειας σε δημοτικά κτίρια, και στο
δημοτικό φωτισμό.
Μ. Γεωργιάδου (προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού Δήμου): Το
ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου ουσιαστικά αντικατοπτρίζει τις ενέργειες και
τη δράση του Δήμου που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό. Ο στόχος ο
σημαντικός είναι να υποχρεωθούν οι Δήμοι να έχουν ωριμότητα σε οτιδήποτε κάνουν
είτε είναι μελέτη είτε κατασκευή έργου είτε είναι μία προμήθεια, ακόμη και στα
λειτουργικά τους έξοδα. Πρέπει να οργανωθεί πάρα πολύ καλά ο Δήμος γιατί κανένα
έργο και καμία δαπάνη δεν θα μπορεί να εκτελείται και να πληρώνεται εάν δεν είναι
γραμμένη στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης, που βέβαια έχει τη δυνατότητα
τροποποίησης, αλλά πρέπει να ξεχάσουμε πρωθύστερες ενέργειες της τροποποίησης.
Δεν μπορούμε να ξεκινάμε ένα έργο, να κόβονται τιμολόγια χωρίς να υπάρχει στο
ετήσιο πρόγραμμα δράσης, και στη συνέχεια να το περνάμε όπως πολλές φορές
κάναμε στο παρελθόν κάναμε στον τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του
Δήμου μέχρι σήμερα. Υπάρχουν κάποιοι τυποποιημένοι πίνακες, οι οποίοι
συμπληρώνονται και μεταφέρουν τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα του
Δήμου. Εκείνο που θεωρώ σημαντικό είναι οι πίνακες των παρατημάτων όπου
γράφονται τα έργα, τα οποία πρόκειται να ενταχθούν σε εθνικά ή Ευρωπαϊκά
προγράμματα χρηματοδότησης. Εάν ένα έργο δεν είναι γραμμένο στο παράρτημα
δεν μπορείς να χρηματοδοτηθεί από κανένα Εθνικό ή Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, οπότε
θα πρέπει να προνοούμε πάντοτε πάρα πολύ. Είναι η πρώτη χρονιά που έχουμε την
δυνατότητα να ψηφίσουμε το ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Το 2009 και το 2010 πρέπει
το ετήσιο πρόγραμμα να ψηφίζεται με τον προϋπολογισμό που σημαίνει ότι από το
καλοκαίρι ακόμη πρέπει να σκεφθεί η διοίκηση πώς θα ρυθμίσει όλες τις ενέργειες
και τις δράσεις για τον επόμενο χρόνο. Η επόμενη τροποποίηση θα γίνει μετά από 34 μήνες και είναι ευκαιρία τώρα μέσα στην απόφαση του Δ.Σ.να περάσουμε κάποιες
πιθανές τροποποιήσεις. Το παράτημα μας ενδιαφέρει για τον γενικότερο σχεδιασμό
του Δήμου.
Σκουμπόπουλος: Μία από τις σπουδαιότερες καινοτομίες του υφιστάμενου
Δημ. & Κοιν.Κώδικα, που η ισχύς του ουσιαστικά άρχισε με την έναρξη της
παρούσας Δημοτικής περιόδου, ήταν και η πρόβλεψη στον Δημοτικό Κώδικα η
κατάρτιση 4ετών επιχειρησιακών προγραμμάτων, και η εξειδίκευσή τους αργότερα
σε μονοετή προγράμματα δράσης και έργων. Αν και η ευθύνη δεν βαρύνει μόνο την
Τ.Α. αλλά και το Υπουργείο, δυστυχώς και στο θέμα αυτό, και φαντάζομαι όχι μόνο
ο Δήμος ο δικός μας αλλά και άλλοι Δήμοι λόγω μη έκδοσης των Υπουργικών
αποφάσεων, βάσει Προεδρικών Διαταγμάτων και εγκυκλίων, ασθμαίνοντας οι

Δημοτικές Αρχές, και κυρίως η δική μας, έρχεται την τελευταία ημερομηνία που
προέβλεπε η εγκύκλιος του Υπουργείου να μας καταθέσει την εξειδίκευση του 4ετούς
επιχειρησιακού προγράμματος και ουσιαστικά μας παρουσιάζει το πρώτο της ετήσιο
πρόγραμμα δράσης και έργων. Θέλω εκ των προτέρων να συγχαρώ την υπηρεσία για
την αρτιότητα του φακέλου. Όντως δημιουργήθηκε ο φάκελος με ιδιαίτερη επιμέλεια,
έχει γίνει η συρραφή των διατάξεων του κώδικα, των Υπουργικών αποφάσεων, του
Τεχνικού Προγράμματος, του προϋπολογισμού, αλλά μπήκαν οι στόχοι και οι
προτεραιότητες σε υπηρεσιακό επίπεδο, από την υπηρεσία και ευθαρσώς λέω ότι της
αξίζουν συγχαρητήρια. Όμως δεν λέω ότι αξίζουν συγχαρητήρια και στην διοίκηση
του Δήμου γιατί δεν είδα τίποτε το καινούριο. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα
ψηφίστηκε το 2007 και από τότε μέχρι τώρα θα έπρεπε να είχε εξειδικευθεί είτε
είχαν εκδοθεί οι εγκύκλιοι του Υπουργείου είτε όχι. Αν και αυτό το επιχειρησιακό
πρόγραμμα είναι αντιγραφή του τεχνικού προγράμματος που εμείς το ψηφίσαμε γιατί
θεωρούσαμε ότι όλα τα έργα ή τα περισσότερα ήταν έργα που είχε σχεδιάσει,
μελετήσει και προγραμματίσει η δική μας δημοτική αρχή, γι’ αυτό και το ψηφίσαμε,
γι’ αυτό και λέω εκ των προτέρων ότι και αυτό θα το ψηφίσουμε. Δεν μπορώ όμως να
μην κάνω την κριτική στη δημοτική αρχή όταν μέσα σε τρεις σελίδες
δακτυλογραφημένες πάει να μας παρουσιάσει την παγκόσμια οικονομική κρίση και
τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει στην τοπική και νομαρχιακή ανάπτυξη,
βάζοντας ως στόχο και προτεραιότητες τρεις άξονες, την κοινωνική πολιτική, τις
αναπτυξιακές δομές και την ψηφιακή σύγκληση. Φταίει η παγκόσμια οικονομική
κρίση που δεν προβλέφτηκαν έργα; Τελειώνει η θητεία σας και ένα έργο δικό σας δεν
είδαμε ούτε στα ετήσια τεχνικά προγράμματα αλλά ούτε και σ΄ αυτό. Αυτό είναι
συρραφή των όσων είχαμε προβλέψει στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό
πρόγραμμα, και τίποτε άλλο εκτός από τα έργα τα δικά μας. Τα έργα του Θησέα , τα
έργα που είχαμε κάνει νωρίτερα του αστικού περιβάλλοντος, τα έργα του ανατολικού
Βερμίου και τίποτε άλλο, κανένα δικό σας έργο. Πού είναι τα έργα στα Τοπικά
Διαμερίσματα, τα οποία τρία χρόνια τώρα έχετε εγκαταλείψει; Μήπως θα τους
ξεγελάσετε με αυτό το παράρτημα λέγοντας ότι είναι απόρροια και των συνελεύσεων;
Όπως είπε η Δήμαρχος, με την τελευταία σελίδα που προβλέπεται, ποια έργα θα
προτείνετε στο ΕΣΠΑ και σε άλλα προγράμματα; Αυτά θα τα προτείνεται αν είστε
εσείς στην επόμενη τετραετία, αλλά από ό,τι προβλέπω δεν θα είστε την επόμενη.
Ένας χρόνος σας έμεινε μόνο, ό,τι ήταν να κάνετε, το κάνατε. Μπράβο σας
υλοποιήσατε το τεχνικό μας πρόγραμμα ή τα έργα που είχαμε προγραμματίσει εμείς.
Ωραίες φωτογραφίες βγαίνετε όταν υπογράφετε τις συμβάσεις, οι εφημερίδες ωραία
τα παρουσιάζουν, δελτία τύπου στέλνετε για να γεμίζουν σελίδες οι εφημερίδες, έργα
όμως δικά σας δεν βλέπουμε ούτε και με αυτό το ετήσιο πρόγραμμα. Ποια είναι η
κοινωνική πολιτική; Σε τρεις σελίδες. Για τους αθίγγανους, για το κοινωνικό ταμείο
και για τα ρούχα τα μεταχειρισμένα που ζητήσατε με ανακοινώσεις στις εφημερίδες,
για να μοιράζετε στον κόσμο, και τα έχετε ατάκτως πεταμένα μέσα σε ένα γραφείο
και ο Δήμος θα τα μοιράσει. Αυτή είναι η κοινωνική σας πολιτική; Το Δημοτικό
Ιατρείο που εισηγήθηκε και ιδρύθηκε ο κ. Χατζηαθανασίου και ακόμα δεν είδαμε
τίποτε παρά μόνο μία διάλεξη; Το πρόγραμμα που θα γίνει στο μέλλον για τους
τσιγγάνους; Η αναπτυξιακή πολιτική ποια είναι; Η ψηφιακή σύνδεση ποια είναι; Τα
προγράμματα που στέλνουν από τα Τρίκαλα και δεν μπορείτε ούτε να τα
εξειδικεύσετε, να μας πείτε αυτά θα πληρώσουμε, αυτά θα πάρουμε, αυτούς τους
τόκους θα έχουμε. Λέτε ότι η διεθνής οικονομική κρίση δεν σας αφήνει να έχετε
αναπτυξιακή πολιτική. Και βέβαια η διεθνής οικονομική κρίση παγκόσμια επηρεάζει
πολύ. Το Δ.Σ. όταν παίρνει απόφαση για τα αμμοχάλικα και σας λέμε ότι η απόφαση
θα απορριφθεί από την Περιφέρεια, και σεις έρχεστε απόψε διά του νομικού
συμβούλου να μας πείτε ότι 15 μέρες θα κάνει σαν προσφυγή στην επιτροπή του
άρθρου 18. Ζήτησα από τον πρόεδρο το λόγο να απαντήσω στο νομ. σύμβουλο. Δεν
κάνει 15 μέρες. Γιατί ακόμη και αν δικαιωθεί ο Δήμος θα προσφύγουν οι άλλοι στα
δικαστήρια. Ακούστε και μία φορά για να αυξήσετε τα έσοδα. Και βέβαια θα
προσφύγουν στα πολιτικά δικαστήρια αν δικαιωθεί ο Δήμος, αλλά δεν θα δικαιωθεί.

Εδώ μέσα αποφασίζουμε για τη μείωση και την αύξηση των εσόδων και την
οικονομική μας πολιτική και δεν μας πειράζει η παγκόσμια οικονομική κρίση. Εμείς
διαχειριζόμαστε τα του οίκου μας και από ό,τι φαίνεται δεν τα διαχειριζόμαστε
σωστά και το χρέος το πήγατε στα € 4.500.000,00 και τα τιμολόγια από την τεχνική
υπηρεσία έρχονται καθημερινά από οφειλές περσινές, θα δούμε το πραγματικό χρέος
στον ετήσιο απολογισμό που θα έρθει τον Μάιο για έγκριση στο Δ.Σ. Θα μπορούσα
για πολλές ώρες να μιλήσω, αλλά σε τρεις μόνο σελίδες μας παρουσιάσατε το ετήσιό
σας πρόγραμμα, τα άλλα όλα είναι ψηφισμένα δεν ξέραμε βέβαια τις υποσχέσεις ή τα
ρουσφέτια για τα χωριά. Αλλά και αυτούς τους καημένους πάλι θα τους ξεγελάσετε,
πάλι με οράματα ανύπαρκτα. Θα το ψηφίσουμε το πρόγραμμα, γιατί είμαστε
αναγκασμένοι να το ψηφίσουμε, είναι και το πρώτο το ετήσιο. Δικαιολογείται και η
υπηρεσία αν έχει κάνει κανένα λάθος αλλά δεν νομίζω ότι έχει κάνει γιατί άρτια έχει
πατήσει πάνω στην εγκύκλιο και τις οδηγίες του υπουργείου, δεν κρίνεται όμως η
υπηρεσία εδώ. Δυστυχώς ούτε για το ΕΣΠΑ ετοιμάσαμε τίποτε, και ξεκινάει παρά τις
προτάσεις που σας είχαμε κάνει τις προηγούμενες φορές, τίποτε δεν έγινε για τα
υπόγεια πάρκινγκ που είχατε τις προμελέτες και μπορούσατε να προχωρήσετε σε
δημοπράτηση, τίποτε δεν κάνατε για την διαχείριση των στρατοπέδων, τίποτε δεν
κάνατε για την γέφυρα του κτηνιατρείου, και μπλέξατε και τον καημένο τον κ.
Κούσιο με τα 2.500.000,00€ που μας έδωσε και πήγατε να κάνετε καινούρια μελέτη,
δεν ξέρω αν έγινε ακόμη η μελέτη, και θα τελειώσει η 4ετία και τίποτε δεν θα κάνετε.
Κάντε τουλάχιστον αυτά τα μικρά, ψηφίσαμε το τεχνικό πρόγραμμα, τελειώνει η
θητεία σας του χρόνου και ο θεός βοηθός.
Παυλίδης: Για το ετήσιο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου ήρθε η
εγκύκλιος της κατάθεσης στις 23 Φεβρουαρίου. Θα πρέπει να γίνεται ετήσιος
προγραμματισμός και όπως αντιλαμβάνεστε έχουμε φτάσει στον Απρίλιο και μιλάμε
για ετήσιο προγραμματισμό όταν η ίδια η εγκύκλιος πρέπει να μας ξαναφέρει εδώ στο
τέλος της χρονιάς για να κάνουμε ξανά ετήσιο προγραμματισμό για του χρόνου. Όλα
αυτά γίνονται γιατί κάπου η λειτουργία την Δήμων δεν είναι αυτή που πρέπει. Μην
ξέροντας το κεντρικό κράτος αν φταίνε οι υπηρεσίες, αν φταίνε οι δημοτικές αρχές,
αλλά στο τέλος διαβλέποντας ένα αποτέλεσμα που αυτό αντικατοπτρίζεται στα
οικονομικά των Δήμων και αυτό είναι δυσχερέστατο, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να
ληφθούν κάποια μέτρα επειγόντως για τον ετήσιο προγραμματισμό. Θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη δύο-τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι νομίζω ότι γίνεται ετήσιος
προγραμματισμός, δεν πρόκειται αυτό να λειτουργήσει όπως τον επιθυμεί το κράτος.
Διότι και το κράτος ακόμα δεν έχει κάνει έναν επιχειρησιακό σχεδιασμό στα έργα του
ΕΣΠΑ. Δηλ. το πότε θα ανοίξουνε οι τάδε προσκλήσεις, ή το πότε θα ανοίξουν τα
τάδε έργα. Αυτό ταυτόχρονα σημαίνει ότι η υπηρεσία θα φέρνει επανειλημμένως
τροποποιήσεις. Για πιο λόγο; Διότι εάν αύριο ανοίξει μία πρόσκληση για το ΕΣΠΑ
το οποίο δεν κατατίθεται στο ετήσιο επιχειρησιακό μας πρόγραμμα αλλά προφανώς
υπάρχει στόχος για του χρόνου, εμείς τι θα πούμε; Ότι το έχουμε προβλέψει για το
20010; Άρα τώρα δεν θα καταθέσουμε πρόταση και θα λήξη η πρόσκληση και θα
περιμένουμε να ξαναβγεί; Αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι καταστάσεις δεν είναι
σοβαρές, όπως δεν είναι σοβαρές και άλλες καταστάσεις που μπορεί να υπάρξουν
μέσα στην πόλη, όπως ένας δρόμος μετά από μία βροχή, μία βιβλική καταστροφή
κλπ. Το κράτος επιθυμεί από τους Δήμους να μπούνε σε ένα μπούσουλα αλλά και
εμείς θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε αν και δεν πιστεύω ότι θα μπορέσει να
γίνει με επιτυχία. Ήδη φαίνεται από το πότε το κράτος στέλνει τις εγκυκλίους και
πότε υποχρεώνει του Δήμους να στέλνουν τα αποτελέσματα. Αυτό που θέλω να
μείνει είναι το εξής: Πρέπει να αναδιοργανωθεί η υπηρεσία προγραμματισμού. Αυτό
προφανώς αναγνωρίζεται και από την αντιπολίτευση και μας δικαιώνουν, γιατί όταν
καταθέσαμε τον λογαριασμό καταθέσαμε μία ανανεωμένη δ/νση προγραμματισμού.
Μένει λοιπόν να στελεχωθεί αυτή η δ/νση, γιατί όπως βλέπετε αλλάζουν πάρα πολλά
πράγματα, και πλέον δεν θα μπορεί ένας δ/ντής να διαβάζει εφημερίδα ή να πίνει
καφέ ή να δίνει μόνο εντολές ή να λειτουργεί όπως λειτουργεί, γιατί εδώ τώρα πλέον
του χρεώνει εκτός των άλλων του υποχρεώσεων και τον υποχρεώνει να ακολουθεί

κάποια πράγματα, να δίνει στην υπηρεσία και στα γραφεία και στις δ/νσεις
αρμοδιότητες και αυτές να περιγράφουν με τι θα ασχοληθούν. Πρέπει να δούμε πώς
θα βελτιωθεί όλη αυτή η κατάσταση, και πως θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σ’
αυτά τα πράγματα.Το δια ταύτα όμως είναι ότι για να βάλει στόχους ένας
Προϊστάμενος, ένας Δ/ντής θα πρέπει να υπάρχουν ορισμένα στατιστικά δεδομένα.
Αυτά τα στατιστικά δεδομένα βγαίνουν πάλι από την υπηρεσία. Δυστυχώς μέχρι
σήμερα όλα αυτά τα χρόνια δεν υπάρχει μία στατικοποίηση για να βγούνε
συμπεράσματα και να αποδειχθούν κάποιες συνισταμένες. Λέγαμε παλιά ότι πρέπει
να γίνει ένας βρεφονηπιακός σταθμός, δηλ. ο Προμηθέας έχει φτάσει να έχει 15.000
κατοίκους, και λέμε να κάνουμε ένα βρεφονηπιακκό σταθμό στα Ασώματα, ένα
στους Γεωργιανούς, τελικά όμως κάποια πράγματα πρέπει να βγαίνουνε μέσα από
στατικοποίηση, μέσα από μελέτες, μέσα από ορισμένες ανάγκες. Όλα αυτά είναι για
το αύριο και μένει να δούμε πώς θα το λειτουργήσει το αύριο.
Δάσκαλος: Πρέπει να συμπεριληφθεί συμπληρωματικά, να δημιουργηθεί
κωδικός με τίτλο «τελικές επιμετρήσεις έργου Σέλι-Ανω Σέλι» από το έργο με αύξ.
αριθ. 42 είναι 30 χιλ. € από το έργο που ήτανε η μελέτη προς τα Ασώματα και ο
ενιστάμενος έχει κερδίσει στο Συμβούλιο Επικρατείας, και περιμένουμε να μας έρθει
η απόφαση οπότε δεν θα απορροφηθεί το κονδύλι αυτό, έτσι λοιπό πρέπει να
συμπεριληφθεί και έργο με κωδικό για το συγκεκριμένο σκοπό.
Δήμαρχος: Αν δεν είχα προκληθεί, δεν θα απαντούσα. Χαίρομαι πολύ που ο κ.
Σκουμπόπουλος αναγνώρισε τη δυνατότητα της υπηρεσίας σήμερα. Κάποτε σ’ αυτήν
την αίθουσα είχε πει, και μπορεί τα χρόνια να περνούν αλλά τα λόγια μένουνε και
γράφονται στα πρακτικά, ότι με αυτήν την υπηρεσία που έχω, τόσο μπορώ και αυτό
κάνω. Ειπώθηκε ότι ανταποκριθήκαμε ασθμαίνοντες σ’ αυτό το ζήτημα. Βέβαια η
αλήθεια είναι και ούτε εύσημα θέλουμε γι’ αυτό ούτε η υπηρεσία ούτε κανείς.
Ανταποκριθήκαμε πριν από πολλούς Δήμους γιατί θα πάρει το πρόγραμμα δίμηνη
παράταση. Τα ίδια ακούστηκαν εδώ και για τις συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων που
έγιναν το 2007 βάσει του κώδικα, ενώ άλλοι Δήμοι δεν έχουνε τελειώσει μ’ αυτό το
ζήτημα. Τα ίδια ακούγαμε και τότε, τα ίδια ακούμε και σήμερα, σημασία έχει να
είμαστε αποτελεσματικοί και να προχωράμε, έτσι δεν δίνω ιδιαίτερη σημασία. Όσο
για τα θέματα της κοινωνικής πολιτικής ή όλα αυτά ας μην ανησυχούν οι συνάδελφοι
θα κληθούν σύντομα σε σειρά εγκαινίων που αφορούν στην κοινωνική πολιτική και
όχι μόνο. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα και να λάβω μία ειλικρινή απάντηση. Θέλετε κ.
Σκουμπόπουλε να προχωρήσουμε σε μεγάλα έργα; Εάν θέλετε θα ήθελα να το πείτε
εδώ γιατί έχει μία σημασία Για το υπόγειο πάρκινγκ έγιναν πολλές βελτιώσεις αφού
η προμελέτη δεν ήταν άρτια είχε πολλά προβλήματα και πιέζουμε να τελειώσουν
γρήγορα οι διαδικασίες για να δημοπρατηθεί, έγιναν πολλές βελτιώσεις και πολλές
παρεμβάσεις . Θα ήθελα πραγματικά μία απάντηση και στο ερώτημα που έβαλα και
ειλικρινή, αν θα ήθελα όλοι οι συνάδελφοι που είναι μέσα σε αυτή την αίθουσα να
προχωρήσει ο Δήμος σε μεγάλα έργα και έχει σημασία αυτό που ρωτάω γιατί υπάρχει
κι ένας σχεδιασμός. Έχει δίκιο ο κ. Χατζηαθανασίου που θίγεται με όσα ακούστηκαν.
Σε πολύ λίγο διάστημα θα κληθούν όλοι οι συνάδελφοι να έλθουν σε εγκαίνια
πρωτοπόρων τομών κοινωνικής πολιτικής στη Βέροια, καλό θα είναι να έρθουνε να
δούνε και τα πεταμένα ρούχα, να δούνε και τα κοινωνικά μπακάλικα, να δουν και τα
δημοτικά ιατρεία με όλο τον εξοπλισμό, να έρθουνε να τα δούνε όλα.
Σκουμπόπουλος: Κάνετε καταστρατήγηση του κανονισμού. Ο Δήμαρχος έχει
δικαίωμα να παρεμβαίνει όποτε θέλει σύμφωνα με τον κώδικα και τον κανονισμό
στις τοποθετήσεις των δημ. συμβούλων. Δεν έχουν το δικαίωμα να παρεμβαίνουν οι
αντιδήμαρχοι. Να ζητήσει το λόγο ο κ. αντιδήμαρχος να μιλήσει σαν δημ. σύμβουλος
και να αντικρούσει τα επιχειρήματά μου. Σαν αντιδήμαρχοι στην αρχή έχουν
δικαίωμα να ενημερώσουν το σώμα αλλά όχι να παρεμβαίνουν και γίνεται σε βάρος
μας η συζήτηση.
Πρόεδρος: Κε Σκουμπόπουλε δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα μέχρι
τώρα.

Σκουμπόπουλος: Δεν είχα πρόθεση να δευτερομιλήσω αλλά προκλήθηκα. Το
τι λέμε κατά καιρούς εδώ δεν παίζει κανένα ρόλο. Σημασία έχει να είμαστε σωστοί σ΄
αυτά που λέμε. Δεν μπορώ να καταλάβω, σας πείραξε που είπα συγχαρητήρια στην
υπηρεσία και δεν είπα σε σας; Να πω και σε σας. Ξέρετε όμως γιατί αξίζετε
συγχαρητήρια κ. Χατζηαθανασίου για την κοινωνική πολιτική; Είναι αλήθεια ότι
στείλατε έγγραφο ή προφορικά δεν ξέρω και ζητήσατε να σας φέρουν λεφτά, δώρα,
τρόφιμα δεν ξέρω. Αυτή την κοινωνική πολιτική θέλετε εσείς; Είναι αλήθεια αυτό;
Ζητήσατε να κάνουν στα σχολεία έρανο τα παιδιά; Σε ό,τι αφορά αυτά που ανέφερε η
Δήμαρχος ότι είχα πει παλαιότερα για την υπηρεσία . Αυτή η υπηρεσία ήταν, είναι,
εμπλουτίζεται κάθε φορά, άλλοτε αποδίδει και άλλοτε όχι. Άλλοτε έχει αστοχίες και
άλλοτε δεν έχει. Μιλάτε για τις μελέτες. Οι μηχανικοί άριστοι είναι όλοι; Αφήστε
τουλάχιστον να συγχαρούμε και κάποιους που δουλεύουνε. Ποια δ/νση
προγραμματισμού κάνατε εσείς; Αυτό το ετήσιο πρόγραμμα που λέτε ότι κάνατε είναι
δομημένο στο δικό μας οργανισμό. Ο δικός σας οργανισμός όταν θα υλοποιηθεί, τότε
να χαίρεστε. Αλλά θα αργήσει, γιατί δεν θα εγκριθεί και ξέρετε γιατί δεν θα εγκριθεί
γιατί είστε ξερόλες τα μάθατε όλα σε λίγο χρόνο. Δεν είστε ξερόλες.
Χατζηαθανασίου: Αναφέρθηκε το όνομά μου χρησιμοποιώντας ευπαθείς
ομάδες πληθυσμού, τις οποίες μέχρι τώρα είχατε κουκουλωμένες και κανείς δεν
νοιαζόταν. Αναφέρθηκε περιφρονητικά ταυτόχρονα για τους τσιγγάνους, τάχα γι’
αυτούς μεριμνάμε. Για ποιους μεριμνάμε; 20 χρόνια και η προπροηγούμενη δημ.
αρχή και του κ. Σκουμπόπουλου τις είχαν κουκουλώσει. Αφήστε τον να μιλάει μόνος
του. Λέει ψεύδη. Με προσβάλετε κε Σκουμπόπουλε γιατί λέτε ψεύδη σε βάρος μου.
Το ψεύδος αφορά και τους τσιγγάνους και το δημοτικό ιατρείο, αφορά και το
κοινωνικό ταμείο, γιατί το κοινωνικό ταμείο θα το δείτε τακτοποιημένο.
Παυλίδης: Η αρτιότητα του φακέλου δεν αμφισβητείται γιατί έγινε από τους
Δ/ντές των υπηρεσιών, οι οποίοι γνωρίζουν τα της υπηρεσίας τους και από τους
Προϊσταμένους, οι οποίοι πρέπει να γίνουν κοινωνοί και οδηγοί γιατί φέρουν
ουσιαστική ευθύνη υλοποίησης. Άρα δεν χρειάζεται να πούμε ευχαριστώ κάποιον
ιδιαίτερα διότι είναι με τις υποχρεώσεις. Ο Οργανισμός που υπήρχε δεν είχε δ/νση
προγραμματισμού, πέρασε ολόκληρο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και τα έργα που
κατατέθηκαν είναι μετρημένα από ολόκληρο τρίτο κοινωνικό πλαίσιο στήριξης. Στο
τέλος της παρούσας τετραετίας θα φέρουμε χωρίς να έχει ανοίξει το τέταρτο, θα
φέρουμε τα έργα που έχουν κατατεθεί ή έχουν εγκριθεί και τότε θα έχουμε να λέμε
εδώ τι έγινε και τι γίνεται. Σ’ αυτό το χρόνο που περνάμε υπόλοιπα από το τρίτο
κοινοτικό πλαίσιο, πήραμε τα 480.000 χιλ. του GAS και τα 340.000 για το επόμενο
πρόγραμμα που τώρα μπαίνει. Επίσης άλλα 60 χιλ. για την ευαισθητοποίηση των
πολιτών κλπ., είναι μικρά προγράμματα , αυτά υπάρχουν σαν υπόλοιπα από το τρίτο,
δεν είναι στην επιλογή μας, αλλά αυτά τα εκμεταλλευόμαστε και θεωρώ ότι η
ικανότητα του δήμου αυτή τι στιγμή είναι σε πάρα πολύ καλό βαθμό. Τα έργα που
προτείνονται στο παράρτημα είναι έργα που κατατέθηκαν. Αυτή τη στιγμή έχει πάρει
ο Δήμος διαχειριστική επάρκεια, έχει καταθέσει μέχρι το α΄ τρίμηνο 11 έργα. Τώρα
άνοιξε το ΕΣΠΑ και στις πρώτες προσκλήσεις έχει καταθέσει τρία σαν Δήμος δικά
του, αξία εκατομ. € και πλέον, και έχει καταθέσει και 8 έργα μαζί με τις άλλες 11
πόλεις. Και προφανώς αυτό ο Δήμος δεν είναι εσωστρεφής, συνεργάζεται με άλλες
11 πόλεις που μέχρι τώρα στο τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης έχουν πάρει
εκατομμύρια ευρώ από αυτά τα έργα Θα ήθελα να ξέρω ποια άλλη πόλη της
Ελλάδος έχει καταθέσει στο α’ τρίμηνο 11 έργα. Μπορεί να μην βγαίνουμε στις
εφημερίδες να τα ανακοινώνουμε αλλά θα ήθελα να ακούσω ποια άλλη πόλη έχει
κάνει τέτοια προσπάθεια και αγώνες. Αυτά τα έργα όταν θα αρχίσουν στη Βέροια
τότε θα καταλάβουν πολλοί τι δουλειά γίνεται πάνω σ’ αυτό τον τομέα. Δεν είναι
τυχαίο άλλωστε ότι η Microsoft επέλεξε τη Βέροια από όλες τις πόλεις της Ελλάδος
να προσεγγίσει για να προχωρήσει σε κάποια πράγματα, ούτε είναι τυχαίο που
γίνονται κάποια άλλα πράγματα σ’ αυτή την περιοχή. Ο Οργανισμός ειπώθηκε εδώ
ότι θα καθυστερήσει , προφανώς υπάρχουν μάντεις, όπως είναι μάντης προφανώς και
ο δ/ντής του Δήμου που έλεγε αν δεν μπει αυτό ή εκείνο, εγώ δεν πιστεύω ότι θα

προχωρήσει. Σε οποιαδήποτε περίπτωση η Δ/νση Προγραμματισμού είναι στον
καινούριο Οργανισμό και δεν ξέρω αν όλοι οι μάντηδες στο τέλος δικαιώνονται γιατί
γνωρίζουν κάποια πράγματα περισσότερα από το Δήμο. Εμείς οφείλαμε να κάνουμε
το χρέος μας, που το χρέος μας είναι ο Δήμος να αναδιαρθρωθεί για να αντιμετωπίσει
τις νέες προκλήσεις που έρχονται. Αν αυτό είναι εμπόδιο, και αν όλοι θέλουνε να
κάθονται πίσω από μία καρέκλα και να μην απειλείται η καρέκλα τους, και εμείς
αναγνωρίζουμε ότι η ανασφάλεια είναι κακό πράγμα, αλλά κάπου όλη αυτή η
μονιμότητα ίσως δημιουργεί και μία ευαρέσκεια και δεν υπάρχουν τα αναμενόμενα
στην απόδοση του Δήμου. Θα ήθελα επίσης να πω ότι η ΑΝΗΜΑ είναι μία καλή
εταιρεία και είναι πολύ χρήσιμη στο νομό γι’ αυτό και ο Δήμος είναι μεγαλομέτοχος.
Η Αναπτυξιακή του Δήμου Βέροιας δεν ζήτησε ποτέ 20% για οποιοδήποτε έργο από
κανέναν Δήμο και είναι εδώ για να προσφέρει τις υπηρεσίες της πρώτιστα στο Δήμο
και δεν θέλει να μπει στα χωράφια κανενός άλλου και είναι εργαλείο του Δήμου
αποκλειστικά και δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε καμία άλλη εταιρεία και κανέναν
άλλο σύμβουλο.
Σκουμπόπουλος: Αν νομίζει ο κ. Παυλίδης ότι επειδή έγραψε στον Οργανισμό
Δ/νση Προγραμματισμού, επειδή εμείς το είχαμε τμήμα θα πετύχει, είναι πολύ
γελασμένος. Από ικανούς υπαλλήλους εξαρτάται και έχει ο Δήμος της Βέροιας,
ικανούς, ικανότατους, μέτριους. Τι να πω για σας. Η προχειρότητά σας δεν έχει όριο.
Τώρα μόλις μου έστειλε με τον κλητήρα η κ. Δήμαρχος μία σειρά προτάσεων έργων
π.χ. επιδιώκουμε χρηματοδότηση για ένα έργο, συμπληρωμένο με τα χέρια. Αυτό δεν
μπορεί να μπει εδώ μέσα. Και για νομικούς λόγους δεν μπορεί να μπει. Στο ετήσιο
πρόγραμμα μπαίνουν μέτρα, δράσεις, πιστώσεις, προϋπολογισθέντα κλπ. Αυτά είναι
όνειρα θερινής νυχτός και τα φέρνει εδώ για να ξεγελάσει όχι εμάς βέβαια, γιατί δεν
μπορεί εμάς να μας ξεγελάσει, αλλά να ξεγελάσει άλλους. Θα το δούμε δημοσιευμένο
αύριο το όραμα αυτό γιατί της είπα ότι δεν έχει όραμα.
Δήμαρχος: Να μας πείτε εάν θα δεχθείτε να γίνουν μεγάλα έργα.
Σκουμπόπουλος: Όχι. Εμείς δεν θα δεχθούμε να γίνουν μεγάλα έργα, εσείς θα
τα κάνετε τα μεγάλα έργα. Δείξτε μας ένα, μελετήστε ένα. Μα είναι δυνατόν; Μα
είναι ερώτημα αυτό; Αν θέλω να γίνουν μεγάλα έργα στη Βέροια; Εσείς δηλ. θέλετε
να γίνουν μεγάλα έργα και εμείς δεν θέλουμε;
Δήμαρχος: Να πω ότι είναι γνωστό ότι γίνεται μία διερεύνηση στην
Ευρωπαϊκή τράπεζα για δάνειο επενδύσεων, όπως έχουνε κάνει 2-3 άλλοι Δήμοι στην
Ελλάδα, οι όροι είναι πολύ ευνοϊκοί και δεν δίδονται έτσι αυτά τα δάνεια όπου να’
ναι και όπως να’ ναι. Γι’ αυτό και έκανα το ερώτημα εάν θα δεχθείτε να γίνουν
μεγάλα έργα διότι η διερεύνηση προχωράει και τα αποτελέσματα θα φανούνε.
Σκουμπόπουλος: Είστε ο μόνος που φωνάζετε.
Παυλίδης: Το παράρτημα είναι κάτι συμπληρωματικό, κάθε τρεις μήνες θα
καταθέτουμε τρία έργα, αυτή είναι η απάντηση που δίνει η αναπτυξιακή στις
προσκλήσεις που θα βγαίνουνε. Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» το πρόσθεσε η κα
Δήμαρχος. Εγώ προτείνω να προστεθούν: α)η διαχείριση της ελεγχόμενης
στάθμευσης ως έργο με κάποιο ποσό, β)η ανάθεση του σαϊτ του Δήμου διότι αυτό
πρέπει να ενημερώνεται και ο Δήμος μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις
στις νέες τεχνολογίες, γ)η προσβασιμότητα για τις καλύτερες υπηρεσίες προς τους
πολίτες σχετικά με όλα αυτά που συζητάμε, με την αναβάθμιση του λειτουργικού του
Δήμου, όποιου τελικά επιλεχθεί, το θεματικό πάρκο που θα έχει ιστορικό και
πολιτιστικό περιεχόμενο.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με το προτεινόμενο ετήσιο πρόγραμμα δράσης
2009, όπως συμπληρώθηκε με τις προτάσεις της Δημάρχου και των αντιδημάρχων
κ.κ. Δ. Δάσκαλου και Π. Παυλίδη;
Σύμβουλοι: Ναι.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 23-4-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Το κατατεθέν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2009 του
Δήμου.

3.- Τις απόψεις και προτάσεις της Δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων, όπως
αυτές αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
4.- Τις διατάξεις των άρθρων 203-207 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ), το αριθ. 70770/14-1108.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2009 του Δήμου Βέροιας, όπως αυτό
συντάχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και συνοδεύει την απόφαση αυτή
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 265 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.

Σ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 17/6/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

