ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 29/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 743/2009
Περίληψη
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα
Urbact II.
Σήμερα 7 Δεκεμβρίου 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 3-12-2009 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 20 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
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
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Aπόντες
Τρανίδης
Κάκαρης
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

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
προσήλθε ο κ. Ν. Μωυσιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.742 /2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος και αποχώρησε ο κ. Ε.
Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 751/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 765/2009 απόφασης
αποχώρησε η κ. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 3-12-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Ο Δήμος μας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος διακρατικής
συνεργασίας URBACT II, συμμετείχε ως εταίρος στην υποβολή πρότασης με τίτλο,
σε ελεύθερη μετάφραση, «Κληροδοτήματα παραδοσιακής τεχνολογίας στα
ευρωπαϊκά ιστορικά κέντρα, ως βασικές συνιστάμενες επίδοσης και βιωσιμότητας»
(Low tech Inherited from the old European city aw a Key for performance and
Sustainability). Με το δεδομένο ότι τα ιστορικά κέντρα, τις τελευταίες δεκαετίες,
έχουν υποφέρει από υποβάθμιση και υποτίμηση, τη στιγμή που παλιές ευρωπαϊκές
πόλεις πληρούν το βιώσιμο αστικό μοντέλο χάρη στην αστική πυκνότητα, στην
υψηλή αρχιτεκτονική ποιότητα, στην ποικιλία και στην εγγύτητα στις αστικές
εξυπηρετήσεις, στόχος της πρότασης είναι να εξετάσει πως μπορούν να συνδυαστούν
η αρχιτεκτονική κληρονομιά και τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά για να
εξασφαλιστεί ένα βιώσιμο και επιθυμητό περιβάλλον κατοίκησης στο κέντρο των
πόλεων.
Συντονιστής του προγράμματος είναι ο Δήμος της Bayon (Γαλλία) και
εταίροι, εκτός από το Δήμο Βέροιας, ο Δήμος του Delft (Κάτω Χώρες) , ο Δήμος του
Formigine (Ιταλία) και ο Δήμος της Almeria (Ισπανία).
Η διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα ακολουθεί δύο στάδια. Στο
πρώτο στάδιο γίνεται η πρώτη επιλογή προτάσεων και εγκρίνεται ένα μικρό ποσό
χρηματοδότησης, το οποίο θα επιτρέψει τη συνεργασία μεταξύ των εταίρων
προκειμένου να αναπτύξουν και να αναλύσουν περαιτέρω τις προτάσεις τους στη
διάρκεια ενός εξαμήνου, τις οποίες θα υποβάλλουν για τελική έγκριση.
Η πρόταση που συμμετέχει ο Δήμος μας εγκρίθηκε με συνολικό
προϋπολογισμό 65.000,00€ μα Κοινοτική συμμετοχή 47.100,00€ και ίδια συμμετοχή
17.900,00€. Από το ποσό αυτό, στο Δήμο μας αντιστοιχεί το συνολικό ποσό των
8.000,00€, με Κοινοτική συμμετοχή 6.400,00€ (80%) και ίδια συμμετοχή 1.600,00€
(20%).
Υστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται τα Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει
τη συμμετοχή του Δήμου μας στο εταιρικό σχήμα προκειμένου να επεξεργαστεί την
πρόταση με τίτλο «Κληροδοτήματα παραδοσιακής τεχνολογίας στα Ευρωπαϊκά
ιστορικά κέντρα, ως βασικές συνιστάμενες επίδοσης και βιωσιμότητας» για την
τελική υποβολή της για χρηματοδότηση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT II και
η σχετική πίστωση να προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2010.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ., μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 3-12-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την ανάγκη συμμετοχής του Δήμου ως εταίρου στο παραπάνω πρόγραμμα για την
υποβολή της πρότασης «Κληροδοτήματα παραδοσιακής τεχνολογίας στα ευρωπαϊκά
ιστορικά κέντρα, ως βασικές συνιστάμενες επίδοσης και βιωσιμότητας» συνολικού
προϋπολογισμού € 65.000,00, εκ των οποίων ποσό € 8.000,00 αντιστοιχεί στον Δήμο
Βέροιας, με κοινοτική συμμετοχή κατά ποσοστό 80% (€ 6.400,00) και ίδια
συμμετοχή κατά ποσοστό 20% (€ 1.600,00).
3.- Τις διατάξεις των άρθρων 93 & 219 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου ως εταίρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
διακρατικής συνεργασίας Urbact II για την υποβολή της πρότασης «Κληροδοτήματα

παραδοσιακής τεχνολογίας στα ευρωπαϊκά ιστορικά κέντρα, ως βασικές
συνιστάμενες επίδοσης και βιωσιμότητας» συνολικού προϋπολογισμού € 65.000,00,
εκ των οποίων ποσό € 8.000,00 αντιστοιχεί στον Δήμο Βέροιας, με κοινοτική
συμμετοχή κατά ποσοστό 80% (€ 6.400,00) και ίδια συμμετοχή κατά ποσοστό 20%
(€ 1.600,00).
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 743/ 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

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

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 5-1-2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Σκουμπόπουλος
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

