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Περίληψη
Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Βέροιας
ετών 2016-2019.
Σήμερα 27 Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 23-62016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους
Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς,
10)Σ.Διαμάντης, 11)Γ.Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης,
13)Π.Τσαπαρόπουλος, 14) Β.Λυκοστράτης, 15) Γ. Κάκαρης,
16)Μ. Παπαϊωάννου, 17)Λ.Ακριβόπουλος, 18)Σ.Ασλάνογλου,
19)Γ.Ορφανίδης, 20) Χ. Γαϊτάνου, 21) Ν. Μαυροκεφαλίδης,
22)Α.Σιακαβάρας, 23)Θ.Τέτος, 24) Μ. Σουμελίδης, 25) Ν.
Τσιαμήτρος, 26)Ζ.Πατσίκας, 27)Γ.Γουλτίδης, 28)Ι.Παπαγιάννης,
29)Ν.Μπέκης, 30)Α.Μαρκούλης, 31)Σ.Στουγιάννος

Απόντες
Ι.Χειμώνας,
Ε.Ιακωβίδου,
Κ.Καραπαναγιωτίδης,
Ι.Κυρατλίδης, Α. Καγκελίδης,
Η.Τσιφλίδης,
Σ.Ελευθεριάδου,
Π.Παπαδίνα, Α.Αποστολόπουλος,
Γ.Μελιόπουλος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Ν. Αγγέλου, Ι.Καραγιάννης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος,
Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Ι.Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς,
Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α.
Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Τσιαμήτρος, Λ.Ακριβόπουλος,
Γ.Ορφανίδης και προσήλθε ο κ.Θ.Αγγελίνας
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 354/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι.Παπαγιάννης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 357/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Χ.Γαϊτάνου, Γ.Κάκαρης, Λ.Ακριβόπουλος,
Γ.Ορφανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.Στουγιάννος, Χ.Γαϊτάνου
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 358/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ζ.Πατσίκας
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 370/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Δ.Τραπεζανλής, Σ.Διαμάντης,
Γ.Γουλτίδης
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 374/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ζ.Πατσίκας, Γ.Γουλτίδης
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 15-6-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου
Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) και τον Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου Σχεδιασμού των Δήμων, προβλέπεται η
εκπόνηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα συνιστούν ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής και
οργανωτικής ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. α' βαθμού.
Αφορούν στις υποδομές και στις τοπικές επενδύσεις, καθώς και στη βελτίωση της
υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α., μεριμνώντας για τη βελτίωση της
διοικητικής ικανότητας του Δήμου και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Καλύπτουν όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των
τοπικών υποθέσεων.
Για την κατάρτισή τους λαμβάνονται απαραίτητα υπόψη οι κατευθύνσεις
του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ο υφιστάμενος χωροταξικός
και πολεοδομικός σχεδιασμός καθώς και οι προτεραιότητες που απορρέουν από
θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα, αναδεικνύοντας την τοπική τους διάσταση. (άρθρο 1
απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 41179/23.10.2014)
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 κατά έτος.
Η πρόβλεψη χρηματοδότησης όλων των δράσεων που περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό
πρόγραμμα αναφέρεται σε υφιστάμενες πηγές χρηματοδότησης. (άρθρο 206 παρ.2 του
Ν.3463/2006)
Το νομοθετικό πλαίσιο ορίζεται από σειρά παλαιών και νέων διατάξεων ήτοι:
 Τα άρθρα 203-207 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
 Το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 την παρ. 10 κα’ του άρθρου 18 του ν.3870/2010 (ΦΕΚ Α’ 138/9-8-2010)
 Το άρθρο 2 παρ. 5 «Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών» της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 268Α΄/31-12- 2011.
 Την παρ. 1 του άρθρου 79 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167/23-7-2013)
 Την υπ΄ αριθμ. 41179/23-10-2014 (ΦΕΚ Β/2970/4-11-2014) απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών
 Την υπ’ αριθμ. 8586/31-03-2015 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
 Τις διατάξεις του ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Α' 166/22.9.2010) «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών
Πληροφοριών ‐ Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ το Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του
ν.1647/1986 « Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και
άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141 Α)»
 Τις διατάξεις του ν. 4269/2014 (ΦΕΚ Α'142/28.6.2014) «Χωροταξική και
Πολεοδομική μεταρρύθμιση – Βιώσιμη Ανάπτυξη»
 Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ
Α'98/22.4.2005).
 Το π.δ. 185/2007 (ΦΕΚ Α' 221/12.9.2007) «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης,
παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α' βαθμού» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ.
89/2011 (ΦΕΚ Α' 213/ 29.9.2011).
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Με την απόφαση του 4491/454/3-2-2015 ο Δήμαρχος Βέροιας, αφού έλαβε υπόψη του
όλες τις σχετικές διατάξεις και εγκυκλίους, συγκρότησε ειδική Διεπιστημονική Ομάδα Έργου, με
αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βέροιας
Ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα επιμερίζεται σε δύο φάσεις.
• ΣΤΗ ΦΑΣΗ Α’ που περιλαμβάνει το Στρατηγικό Σχεδιασμό και
• ΣΤΗ ΦΑΣΗ Β’ που περιλαμβάνει τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό.
Τα συνοπτικά χαρακτηριστικά των δύο αυτών ΦΑΣΕΩΝ, είναι:
ΦΑΣΗ Α’ (Στρατηγικός Σχεδιασμός)
 Αναλύεται το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου (χαρακτηριστικά Δήμου, δημογραφικά
στοιχεία, παραγωγικά χαρακτηριστικά, πολεοδομικά δεδομένα, οικιστική δομή κλπ.),
εντοπίζονται τα πλεονεκτήματα, οι αδυναμίες, οι προοπτικές ανάπτυξης.
 Αναλύεται το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου, (λειτουργία υπηρεσιών, λειτουργία
Νομικών Προσώπων) και εντοπίζονται τα πλεονεκτήματα, οι αδυναμίες και οι δυνατότητες
ανάπτυξης των υπηρεσιών του Δήμου.
 Γίνεται αξιολόγηση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος και εξάγεται ο
καθορισμός των Αξόνων, των Μέτρων και των Στόχων καθώς και το όραμα, η Στρατηγική και οι
προοπτικές Ανάπτυξης του Δήμου.
ΦΑΣΗ Β’ (Επιχειρησιακός Σχεδιασμός)
 Μετά την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και τη διοργάνωση των αναγκαίων
διαδικασιών διαβούλευσης, τα στρατηγικό σχέδιο θα αποτελέσει τη βάση για να εξειδικευτούν οι
άξονες και τα μέτρα σε συγκεκριμένες πλέον δράσεις και έργα.
 Συνοπτικά, στη φάση αυτή εξειδικεύονται οι Άξονες, τα Μέτρα και οι Στόχοι της
ΦΑΣΗΣ Α’ σε ομαδοποιημένα έργα και παρεμβάσεις, σε συνάρτηση με τη διαφαινόμενη
οικονομική κατάσταση του Δήμου τα επόμενα χρόνια και στην προοπτική Ανάπτυξης του Δήμου.
 Παράλληλα, στη ΦΑΣΗ Β΄ προβλέπεται και ετήσιος καταμερισμός των έργων, ώστε από
εκεί να προκύπτουν τα τεχνικά προγράμματα κατ’ έτος. Ανακεφαλαιώνοντας, οι δύο αυτές φάσεις
Α’ και Β’ (Στρατηγικός Σχεδιασμός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός) θα αποτελέσουν το Ενιαίο
κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Από τα άρθρα 62 & 63 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου
ασκεί την αρμοδιότητα του συντονισμού για την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του
επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ήδη στην συνεδρίαση της 7-6-2016(4η συνεδρίαση) της Εκτελεστικής Επιτροπής του
Δήμου η Δ/νση Προγραμματισμού –Οργάνωσης-Πληροφορικής υπέβαλλε το σχέδιο στρατηγικού
σχεδιασμού του Επιχειρησιακού προγράμματος 2016-2019 του Δήμου ,το οποίο εγκρίθηκε με την
αρ. 5 απόφασή της.
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του
Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου για την περίοδο 2016-2019.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μ.Γεωργιάδου (Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού Δ.Βέροιας): Όπως ξέρετε, σε
κάθε νέα δημοτική αρχή αντιστοιχεί κι ο αγώνας να συντάξει και να υλοποιήσει σύμφωνα με τις
δεσμεύσεις και τις υποσχέσεις της ένα επιχειρησιακό σχέδιο, που θα διαρκεί όσο κι η θητεία της.
Σε αυτή την φάση και στα πλαίσια της υποχρέωσης που έχει ο Δ.Βέροιας λόγω του
μεγέθους του, η Δ/νση Προγραμματισμού συνέταξε και υπέβαλε στην Εκτελεστική Επιτροπή σε
πρώτη φάση το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού που θα σας αναπτύξουμε εν τάχει κι είχατε και
την ευχέρεια μέσα από την ιστοσελίδα του Δ.Βέροιας να μελετήσετε και φυσικά να δεχθούμε και
τις παρατηρήσεις σας.
Η νομοθεσία για τα επιχειρησιακά προγράμματα των Δήμων προβλέπει ότι το
επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί βασικό εργαλείο προγραμματισμού δράσεων
τοπικής κι εσωτερικής ανάπτυξης.
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Για τον λόγο αυτό δίνει έμφαση στην τεκμηρίωση, στην διάγνωση της υφιστάμενης
κατάστασης και στον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων στα οποία πρέπει να επικεντρώσει
τις προσπάθειές του, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τοπικά προβλήματα, τις εθνικές και περιφερειακές
αναπτυξιακές προτεραιότητες και τις δυνατότητές του ως οργανισμού.
Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός αποτελεί την κεντρική αναφορά, ώστε να δίνει εύκολα το
υπόβαθρο (σχεδόν αυτοματοποιημένα) με την εκπόνηση επί μέρους σχεδίων δράσης ανά
υπηρεσία υλοποίησης, θεματική ενότητα κλπ.
Διερευνά πλήθος πηγών χρηματοδότησης, αποτελώντας βάση για τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση δράσεων, κυρίως αναπτυξιακού χαρακτήρα.
Συνδέεται με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό
του Δήμου. Υποστηρίζεται κατά το δυνατόν από μηχανογραφική εφαρμογή κι αξιοποιεί δείκτες
επίδοσης για τη βελτίωση της απόδοσης των υπηρεσιών.
Η δομή του επιχειρησιακού προγράμματος ακολουθεί μια πεπατημένη οδό που δίνεται από
το Υπ. Εσωτερικών.
Η σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος υπηρετεί την ανάγκη για έναν
ολοκληρωμένο συντονισμό των ενεργειών του Δήμου με στόχους: Την προώθηση της τοπικής
ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, τη
βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες.
Για να γίνει όλος αυτός ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, εκείνο που θα πρέπει να κάνει η
Δ/νση Προγ/μού σε συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες, κάνοντας μια SWOT ανάλυση, δηλ. μια
ανάλυση του εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου, να καταλήξει σε μια
σειρά κρίσιμων ζητημάτων, τα οποία πρέπει να απαντηθούν στη συνέχεια από τη στρατηγική που
θα εφαρμόσει ο Δήμος και θα ολοκληρωθεί στην β΄ φάση, με την εισήγηση συγκεκριμένων έργων
ή πράξεων που θα δώσουν λύση σε αυτά τα προβλήματα.
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου, είναι
αυτά τα συγκεκριμένα κι η σημερινή συνεδρίαση είναι αυτή που δείχνει την κατεύθυνση, είναι το
5ο βήμα σε μια σειρά διαδικασιών καθορισμένων από Προεδρικά Διατάγματα κι εγκυκλίους.
Γ.Κατσαβουνίδου (Προϊσταμένη Τμ. Προγραμματισμού Δ.Βέροιας): Ο σκοπός της
παρουσίασης δεν είναι να παρουσιάσουμε όλο τον στρατηγικό σχεδιασμό, είναι ένα κείμενο με
πολύ υλικό, 280 σελίδων, οπότε ακροθιγώς θα παρουσιάσω τα περιεχόμενα και θα καταλήξουμε
στο καθεαυτό στρατηγικό που είναι η παρουσίαση των μέτρων και δράσεων που προτείνουμε.
Ένα πολύ μεγάλο μέρος του κειμένου αποτελείται από την ανάλυση της υφιστάμενης
κατάστασης. Αυτή έχει 5 διακριτά κεφάλαια, παρουσίαση των κοινωνικών και δημογραφικών
χαρακτηριστικών του δήμου, στοιχεία για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και την
κατάσταση της ποιότητας ζωής, στοιχεία για την κοινωνική πολιτική, παιδεία, αθλητισμό και
πολιτισμό, στοιχεία για την τοπική οικονομία ανάπτυξη και απασχόληση και κλείνει με την
εσωτερική οργάνωση του δήμου. Ως δήμος, ως οργανισμός και ακολουθεί ο καθορισμός του
στρατηγικού σχεδίου, το όραμα και η δομή του σε μέτρα και ενέργειες. Στην ανάλυση της
υφιστάμενης κατάστασης το πρώτο υποκεφάλαιο περιγράφει τα γενικά χαρακτηριστικά του
Δ.Βέροιας.
Ας μην ξεχνάμε ότι αυτό το κείμενο είναι ένα επιτελικό κείμενο, που πρέπει να μπορεί να
αποτυπώνει μέσα σε λίγες σελίδες την πλήρη εικόνα του δήμου και να είναι ένα μέσο
επικοινωνίας του δήμου με ανθρώπους που δεν έχουν έρθει καν στη Βέροια από την κεντρική
διοίκηση του κράτους, άρα και γι’ αυτό θα δείτε κάποια πράγματα που είναι δεδομένα, αλλά θα
πρέπει να είναι αποτυπωμένα εκεί.
Το δεύτερο κεφάλαιο συμπυκνώνει τα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά σε μια
σειρά από πίνακες, διαγράμματα, επίσης χάρτες. Το στοιχεία προήλθαν από ειδικά αιτήματα που
κάναμε προς την ΕΛΣΤΑΤ και επεξεργασία που κάναμε εμείς.
Πολύ επιγραμματικά να δούμε έναν πίνακα: Ο Δ.Βέροιας στη δεκαετία 2000-2010
σημείωσε μια θετική μεταβολή, είχε οριακά αύξηση του πληθυσμού του σε αντίθεση με τους
άλλους δύο δήμους του Ν.Ημαθίας που σημείωσαν μείωση. Επίσης, το μέσο μέγεθος νοικοκυριού
που είναι ένα στατιστικό στοιχείο αρκετά σημαντικό για να κάνουμε προβλέψεις και να
στοχοθετήσουμε τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε δείχνει ότι τα νοικοκυριά στη Βέροια είναι
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αυξημένος ο μέσος όρος των μελών τους σε σύγκριση με το μέσο όρο της χώρας και της
Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας.
Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, παρατηρούμε ότι στο δήμο μας οι απόφοιτοι
δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας καθώς και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναλογικά έχουν
μειωμένα ποσοστά σε σχέση με το σύνολο της χώρας και την Περιφέρεια Κ.Μακεδονίας, άρα
είναι ένας τομέας που θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος. Εδώ αποτυπώνεται η ηλικιακή
κατανομή που είναι η «Λυδία λίθος» των δημογραφικών, δηλ. φαίνεται η γήρανση του
πληθυσμού, οι νέοι άνθρωποι τι ποσοστό αντιπροσωπεύουν στο σύνολο. Η μπλε κολώνα είναι το
2001, το 2011 είναι η κόκκινη, αυτό μας δείχνει ότι μειώνεται ο πληθυσμός των νέων ανθρώπων
και αυξάνεται των ηλικιωμένων. Επίσης πολλοί χαρακτηριστικοί είναι αυτοί οι τρεις δείκτες, ο
δείκτης γήρανσης δηλ. άτομα 65 και άνω και άτομα 0-14, ο δείκτης εξάρτησης δηλ. άτομα στις
δύο ακραίες κατηγορίες προς το σύνολο της παραγωγικής ηλικίας και ο δείκτης αντικατάστασης
γενεών.
Εδώ επίσης βλέπουμε (γιατί αυτό υπάρχει στην ανάλυση) την έντονη διαφοροποίηση που
παρουσιάζει ο δήμος ως προς τις δημοτικές του ενότητες. Ενώ στη Δ.Ε. Βέροιας ο δείκτης
γήρανσης είναι 1,17 που είναι πάρα πολύ καλός δείκτης πανελλαδικά, (είναι χαμηλός) στη Δ.Ε.
Μακεδονίδος εκτοξεύεται στο 3,83. Αντίθετα, οι δείκτες εξάρτησης είναι αυξημένοι κι ο δείκτης
αντικατάστασης χαμηλός.
Πάντως, όπως βλέπετε το σύνολο του δήμου, κατά μέσο όρο ο δήμος έχει καλούς δείκτες.
Αυτό φαίνεται και στον επόμενο χάρτη όπου βλέπουμε ότι κατατάσσεται πανελλαδικά ο δήμος
μας στους δήμους με χαμηλό δείκτη γήρανσης.
Οι τέσσερις θεματικοί άξονες τους οποίους ακολουθήσαμε κατά γράμμα διότι
υπαγορεύονται από τη νομοθεσία για το επιχειρησιακό πρόγραμμα, είναι το φυσικό και
ανθρωπογενές περιβάλλον, η κοινωνική πολιτική, η παιδεία, η τοπική οικονομία και ανάπτυξη και
τέλος η εσωτερική οργάνωση του δήμου. Μέσα στο κεφάλαιο που αφορά το φυσικό και
ανθρωπογενές περιβάλλον και την ποιότητα ζωής αποτυπώνονται ότι στοιχεία μπορούσαμε να
συλλέξουμε από μια ποικιλία πηγών τόσο εσωτερικά του δήμου, τόσο και εξωτερικά, από την
Περιφερειακή Ενότητα, από τα Υπουργεία, από δημοσιευμένες ιστοσελίδες. Κάναμε κάθε
προσπάθεια όλες οι πηγές να αναφέρονται στο κείμενο για να μπορούν να διασταυρωθούν.
Περιγράφουμε το φυσικό περιβάλλον, τους πόρους που έχει η γη μας, ο τόπος μας, τη
δράση της Πολιτικής Προστασίας, την κατάσταση στη διαχείριση αποβλήτων, την κατάσταση
ύδρευση αποχέτευση άρδευση, πολεοδομικά χαρακτηριστικά και στοιχεία χωρικής οργάνωσης,
στοιχεία για τις υποδομές μεταφορών δηλ. το οδικό δίκτυο. Κάποια κατηγορία, εμείς την
δημιουργήσαμε αν και αυτή δεν προβλέπεται, θα λέγαμε ότι είναι ειδικοί αστικοί χώροι, είναι το
αστικό πράσινο, οι παιδικές χαρές και τα κοιμητήρια, γιατί δεν κατατάσσονται σε καμία άλλη από
τις προηγούμενες και έχουν σημασία. Εκεί βγάλαμε και δείκτες για την αναλογία των παιδικών
χαρών ανά πληθυσμό, ανά οικισμό.
Όπως θα δείτε (αυτό θα το δούμε σε όλα τα κεφάλαια) κλείνει κάθε άξονας με μία
αποτίμηση, αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης που ακολουθεί τη μέθοδο swot, δηλ.
δυνατά σημεία, αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και απειλές. Δεν θα σας δείξω κάτι γιατί πρέπει να το
δείτε στο κείμενο το ολόκληρο.
Τέλος, κλείνουμε με κάθε άξονα με τα κρίσιμα ζητήματα που είναι το απόσταγμα όλου
του κεφαλαίου, τι μπορούμε να βγάλουμε από όλα αυτά τα τεκμηριωμένα στοιχεία για τα κρίσιμα
ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν από το δήμο μας.
Στον δεύτερο άξονα που είναι η κοινωνική πολιτική, η παιδεία, ο αθλητισμός, ο
πολιτισμός, όπου βέβαια υπεισέρχονται τα νομικά πρόσωπα τα αντίστοιχα το ΚΑΠΑ κι η ΚΕΠΑ.
Έχουμε στοιχεία και για τις δημοτικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα. Εδώ έχουμε την
υγεία και την κοινωνική μέριμνα, την ενσωμάτωση και για τις αθλητικές υποδομές, τις δράσεις
του δήμου, στοιχεία για την εκπαίδευση, για την Δια Βίου Μάθηση, για την κατάσταση των
σχολείων, την δυναμικότητά τους, τον καταμερισμό τους χωροταξικά, στοιχεία για τα πολιτιστικά
αγαθά του τόπου μας και για τις δράσεις του μέσω της ΚΕΠΑ και του ΔΗΠΕΘΕ. Αξιολόγηση της
υφιστάμενης κατάστασης και τα κρίσιμα ζητήματα.
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Στην τοπική οικονομία-ανάπτυξη-απασχόληση περνάμε σ’ ένα διαφορετικό κομμάτι,
πολλοί θα πούνε ότι αυτό δεν έχει και πολύ σχέση με τα του δήμου, όμως έχει γιατί παρότι
τομεακά θα δούμε ότι υπάρχουν οι αντίστοιχες διευθύνσεις της Περιφέρειας, η κεντρική πολιτική
παράδειγμα με την αγροτική δραστηριότητα, εφόσον όλα αυτά λαμβάνουν χώρα στον ίδιο τόπο
που είναι ο Δ.Βέροιας, ακριβώς ρόλος του δήμου είναι να δημιουργήσει συνέργειες με όλους
αυτούς τους υπερκείμενους φορείς ώστε κάποιες από τις ιδέες να μπορέσει να τις υλοποιήσει.
Έτσι εδώ έχουμε στοιχεία οικονομικά, την κατάσταση της ανεργίας, εκπαίδευσης των ανέργων,
πόσοι από τους απασχολούμενους στο δήμο μας εργάζονται στον πρωτογενή, δευτερογενή,
τριτογενή τομέα και εδώ φαίνεται η διαφορά στις δημοτικές ενότητες. Θα δείτε στοιχεία για τη
γεωργία, την κτηνοτροφία, τη δασοκομία, θα δείτε ότι ο δήμος μας είναι από τους κορυφαίους
στην Ελλάδα σε δασικό πλούτο.
Για τον τουρισμό είναι ένα πολύ εκτεταμένο κεφάλαιο, γιατί έχει εκπονηθεί και σχέδιο
δράσης από την αντιδημαρχία τουρισμού.
Η παραγωγή ενέργειας μας ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί ένας ρόλος κεντρικός για τους
δήμους, είναι η εφαρμογή των πολιτικών για την κλιματική αλλαγή ακολουθώντας την εθνική
στρατηγική για την κλιματική αλλαγή, υπάρχει το σύμφωνο των δημάρχων που θα επιδιώξουμε
να ενταχθούμε και στόχο έχει τη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας, τη μείωση των ρύπων
με απώτερο στόχο την αποκλιμάκωση της κλιματικής αλλαγής.
Στην βιομηχανία και μεταποίηση ο δήμος δεν διακρίνεται ιδιαίτερα, υπάρχουν κάποια
στοιχεία, υπάρχει δραστηριότητα σε αυτό τον τομέα και καταγράφεται.
Η επενδυτική δραστηριότητα έχει να κάνει με το άνοιγμα νέων επιχειρήσεων ή τις
χρηματοδοτήσεις για επέκταση επιχειρήσεων. Εδώ συγκεντρώσαμε στοιχεία από τις
προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, δηλ. τι χρήματα έχουν δοθεί γι αυτού του είδους τη
δραστηριότητα και κλείνουμε πάλι με την αξιολόγηση και τα κρίσιμα ζητήματα.
Στο τελευταίο κεφάλαιο, είναι και το πιο προφανές που πρέπει να περιέχει το
επιχειρησιακό δηλ. την κατάσταση που υπάρχει στον δήμο ως προς την οργανωτική του δομή, το
ανθρώπινο δυναμικό, τα νομικά του πρόσωπα, στοιχεία για τη δημοτική περιουσία, τον
ισολογισμό του, στοιχεία για το πώς αξιοποιεί την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και όλα τα
ψηφιακά εργαλεία που μας δείχνουν το μέλλον, στοχεύουμε από την κεντρική πολιτική να
σταθούμε όλοι στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Οι συνεργασίες του δήμου προφανώς αφορούν τις αδελφοποιήσεις και τις συμμετοχές του
δήμου σε δίκτυα πόλεων και κλείνουμε πάλι με την αξιολόγηση και τα κρίσιμα ζητήματα. Οι
περισσότεροι θα το γνωρίζετε απλά επιγραμματικά, να πούμε ότι αποτελείται ο δήμος από εννιά
διευθύνσεις, εφτά αυτοτελή γραφεία, τα έχω και εδώ σε ένα διάγραμμα. Βλέπετε ότι οι κεντρικές
υπηρεσίες διακλαδώνονται σε εφτά γραφεία και εννιά διευθύνσεις ενώ υπάρχουν και
αποκεντρωμένες υπηρεσίες που είναι τα αυτοτελή τμήματα των δημοτικών κοινοτήτων.
Υπάρχουν επίσης και τα νομικά πρόσωπα.
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου δεν περιλαμβάνει επιχειρησιακά σχέδια για τα
νομικά πρόσωπα, αυτό είναι δική τους αρμοδιότητα να το κάνουν, παρ’ όλα αυτά υπάρχει μια
εκτενής περιγραφή. τα ΝΠΔΔ είναι το ΚΑΠΑ, ο βρεφονηπιακός σταθμός «Θεανώ Ζωγιοπούλου»
και οι δύο σχολικές επιτροπές. Ενώ τα ΝΠΙΙ είναι η ΚΕΠΑ, το ΔΗΠΕΘΕ και η ΔΕΥΑΒ.
Θα δείτε ότι το τεύχος καταλήγει σε πολύ λίγες σελίδες. Αυτή είναι η δουλειά του, να
δώσει τεκμηριωμένα ότι στοιχεία μπορούν να συγκεντρωθούν για τον δήμο μας, να καταλήξει σε
κάποιους στρατηγικούς στόχους που θα δίνουν την κατεύθυνση που πρέπει να κινηθεί το
επιχειρησιακό πρόγραμμα, γιατί όπως σας είπε η κ.Γεωργιάδου το καθεαυτό επιχειρησιακό σχέδιο
έπεται.
Αν σας φαίνεται ότι η αναλογία της ανάλυσης προς τη στρατηγική υπερτερεί υπέρ της
ανάλυσης, εξηγώ ότι αυτό είναι γιατί πρέπει να υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία. Πλέον θα είναι
υποχρέωση του δήμου σε όσες προσκλήσεις βγαίνουν από την Ε.Ε. να είναι όλα τεκμηριωμένα
και αυτό το έχουμε δει ως προγραμματισμός. Ζητούνται στοιχεία, δηλ. τώρα που θα ιδρυθούν τα
κέντρα κοινότητας ζητούνται τεκμηριωμένα να αποδείξουμε γιατί χρειαζόμαστε το συγκεκριμένο
κέντρο, πόσους ωφελούμενους θα έχουμε ποιες άλλες υπηρεσίες πρέπει να δικτυωθούν με αυτό
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και πιστεύω ότι αυτή η δουλειά που έχει γίνει θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση δηλ. της
πολύ καλής τεκμηρίωσης για χρηματοδοτήσεις που θα διεκδικήσουμε για τον δήμο.
Η νομοθεσία προβλέπει ότι αποστολή των δήμων είναι η διακυβέρνηση των τοπικών
υποθέσεων, η παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών των
κατοίκων και των τοπικών φορέων και κυρίως μακροπρόθεσμα ο σχεδιασμός και η υλοποίηση
μελετών, έργων και δράσεων με σκοπό τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της
περιοχής.
Όραμα του δήμου είναι να τεθούν τα θεμέλια για μια μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, έξυπνη,
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς. Πυλώνες του προγράμματος είναι η αειφόρος ανάπτυξη των
τοπικών κοινοτήτων και η τόνωση της υπαίθρου, δημιουργία φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος,
προώθηση του οικολογικού, θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού, αλληλεγγύη και
κοινωνική συνοχή, πολιτικές για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, προστασία του
περιβάλλοντος, εξοικονόμηση ενέργειας, αειφορία, βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
(για να πάμε στα θέματα καθημερινότητας που όπως βλέπω απασχολούν όλο το Δ.Σ.) και φυσικά
η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του δήμου για να τα πετύχει όλα αυτά.
Στον πρώτο πυλώνα, της αειφόρου ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων και τόνωση της
υπαίθρου, ειδικοί στόχοι είναι η προώθηση εγχώριων και ειδικών όπως πχ βιολογικών
καλλιεργειών σε συνεργασία με πανεπιστήμια, φορείς του δημοσίου, συνεταιρισμούς και
αγροτικούς συλλόγους. Η εκπαίδευση των νέων αγροτών και κτηνοτρόφων σε καινοτόμες
μεθόδους όπως τα συστήματα ολοκληρωμένης καλλιέργειας, η αρδευτική αγωγή, η
φυτοπροστασία καθώς και σε νέα χρηματοδοτικά επιχειρηματικά μοντέλα όπως η ΚΟΙΝΣΕΠ, οι
ομάδες παραγωγών με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας και τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη
των τοπικών κοινοτήτων. Επιπροσθέτως, η προβολή κι η προώθηση των τοπικών προϊόντων με
αγροτουριστική προβολή, δημιουργία εκθετηρίων κλπ.
Στον δεύτερο πυλώνα, αυτό της δημιουργίας φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος, οι
στόχοι μας είναι η εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την άμεση και αποτελεσματική
ανταπόκριση σε αιτήματα που αφορούν την παραγωγική και επιχειρηματική διαδικασία και
δραστηριότητα, η επέκταση του έξυπνου οικισμού, δωρεάν wifi σε όλο το δήμο και πλήρης
ενεργοποίηση του διαθέσιμου συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών.
Επίσης, άλλος στόχος είναι η δημιουργία και οργάνωση συστάδας, όπως λέγεται στην
επιχειρηματική γλώσσα για νεοφυείς επιχειρήσεις, είναι οι start ups όπως θα έχετε ακούσει,
δυνητικά σε χώρο του δήμου, στον τουρισμό που είναι σημαντικός πυλώνας για το δήμο μας.
Στην πόλη της Βέροιας προτείνουμε την ανάπλαση ιστορικών τόπων που είναι τρεις στο
κέντρο μας, η Κυριώτισσα, η Μπαρμπούτα και η Παναγία Δεξιά κι η ενοποίησή τους με
δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής. Στη Βεργίνα σχέδιο ολοκληρωμένης προσβασιμότητας των
αρχαιολογικών χώρων και σύνδεσή τους, καθώς ξέρουμε ότι απέχουν μεταξύ τους και είναι
διασπαρμένες στον οικισμό. Η αισθητική αναβάθμιση του οικισμού με στόχο την αξιοποίηση του
εξαιρετικού συγκριτικού πλεονεκτήματος του, εννοείται όλα αυτά σε συνεργασία με την Εφορία
Αρχαιοτήτων. Στους οικισμούς και στην ύπαιθρο η τόνωση του οικολογικού αθλητικού και
θρησκευτικού τουρισμού. Η προώθηση επενδύσεων σε υποδομές τουρισμού και πολιτισμού, η
εκπαίδευση νέων επιχειρηματιών στους κλάδους τους αντίστοιχους δηλ. του τουρισμού και της
εστίασης, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και φυσικά την
επιτυχημένη επιχειρηματικότητα. Τέλος, την ολοκληρωμένη τουριστική προβολή του δήμου με
έμφαση στα ψηφιακά μέσα.
Στον πυλώνα της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής έχουμε ως στόχους την ίδρυση
του κέντρου κοινότητας και την ενίσχυση του ήδη υπάρχοντος δικτύου κοινωνικών δομών
κοινωνικής πρόνοιας, που αφορούν τη βρεφονηπιακή φροντίδα, τη φροντίδα των ηλικιωμένων,
την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, το δημοτικό ιατρείο, την ένταξη στο ΕΣΠΑ του κοινωνικού
φαρμακείου, του κοινωνικού παντοπωλείου κλπ.
Επίσης προωθούμε την εκπόνηση του σχεδίου δράσης για τους ΡΟΜΑ πολίτες του δήμου
μας, με στόχο τη μακροπρόθεσμη οικιστική αποκατάσταση, την εκπαίδευση και ενσωμάτωση των
παιδιών και των νέων, την άρση των αποκλεισμών και των συνθηκών που δημιουργούν
παραβατικότητα.
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Τέλος, ενθαρρύνουμε και οργανώνουμε τον εθελοντισμό στους τομείς, με άμεση παροχή
βοήθειας σε ομάδες όπως οι πρόσφυγες, σταθερή συνεργασία με εθελοντές και συλλόγους στους
τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος, της πολιτικής προστασίας της παιδικής πρόνοιας και
όπου αλλού δραστηριοποιούνται αυτοί.
Στον τομέα του περιβάλλοντος προτείνουμε μέτρα και δράσεις για την προστασία του
περιβάλλοντος, δηλ. του δασικού πλούτου του δήμου μας, του εδάφους, των υδάτων, προωθούμε
τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις εφαρμόζουμε οι ίδιοι ως δήμος. Ανέφερα
ήδη το σύμφωνο των Δημάρχων. Απαραίτητη προϋπόθεση για ένταξή μας στο σύμφωνο των
Δημάρχων είναι η εκπόνηση σχεδίου δράσης αειφορικής ενέργειας.
Προωθούμε την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το
φυσικό αέριο θα φέρει τεράστια αλλαγή στο δήμο μας και τέλος να συνεχιστεί η πάρα πολύ καλή
δουλειά που γίνεται στον δήμο κι αυτό αποτυπώνεται στα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει,
στον τομέα της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων με στόχους πολύ σαφείς μείωσης των
απορριμμάτων, ενίσχυσης της κομματοποίησης και της ανακύκλωσης στην πηγή, τη λεγόμενη
κυκλική οικονομία.
Ο πυλώνας 6 είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής, αυτό που συνήθως ονομάζουμε
τεχνικά έργα αλλά πρέπει να το σκεφτούμε σε μια άλλη λογική, όπου οι στόχοι αφορούν συνολικά
την ποιότητα ζωής και δίνουν έμφαση στη βιοκλιματική αναβάθμιση. Δηλ. πλέον στην νέα
συλλογιστική του ΕΠΣΠΑ είναι ότι αυτά είναι αλληλένδετα. Δεν μπορούμε να προτείνουμε απλά
τεχνικά έργα χωρίς να συνδέονται με μια καινοτόμο αλλαγή που να σκέφτεται το περιβάλλον
στον αστικό χώρο.
Επομένως οι παρεμβάσεις βελτίωσης της ποιότητας ζωής θα πρέπει να αφορούν την
προώθηση βιώσιμων μέσων μετακίνησης, πεζοί, ποδήλατο, τους σχολικούς δακτυλίους για την
ασφάλεια των παιδιών, τη βιοκλιματική αναβάθμιση οδικών αξόνων, πλατειών και πάρκων και τη
δημιουργία νέων χωρών αναψυχής. Επίσης οι παρεμβάσεις πρέπει να αφορούν την ανάδειξη των
μνημείων και των ιστορικών τόπων στη Βέροια και στους οικισμούς.
Τέλος, τη βελτίωση με μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των
δημοτικών κτιρίων και των υπόλοιπων υποδομών δηλ. σχολικών, προνοιακών, αθλητικών,
πολιτιστικών που ανήκουν στο δήμο και στο νομικά του πρόσωπα.
Στον έβδομο πυλώνα, αυτόν της βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας, οι προτάσεις
έχουν να κάνουν με ενίσχυση της χρήσης πληροφορικής και επικοινωνιών τόσο στη σχέση των
πολιτών με το δήμο και μεταξύ των υπηρεσιών του για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Αφορούν
προτάσεις στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του δήμου με την
αναδιοργάνωση του προσωπικού και την ορθότερη κατανομή των αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες.
Αναγκαστικά αυτό εμπεριέχει τη βελτίωση ικανότητας του δήμου, την ορθολογικότερη
οικονομική διαχείριση με εντατικοποίηση των ενεργειών που ήδη γίνονται για περιορισμό των
εξόδων για αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Τέλος, την ενίσχυση των συμμετοχικών
διαδικασιών που σημαίνει διαβούλευση για κρίσιμα ζητήματα.
Να σας ενημερώσω ότι μετά από την έγκριση από το Δ.Σ. ο νομοθέτης προβλέπει ανοιχτή
διαβούλευση για το στρατηγικό σχέδιο και σε αυτή εδώ την αίθουσα θα γίνει η δημόσια
διαβούλευση παράλληλα με την ενεργοποίηση της ιστοσελίδας του δήμου όπου θα μπορούν όλοι
οι πολίτες να θέσουν τις προτάσεις τους για να αξιολογήσουν το στρατηγικό. Να σας εξηγήσω ότι
η σύνδεση ανάμεσα στους πυλώνες που σας παρουσίασα τώρα και τους τέσσερις άξονες της
ανάλυσης, γίνεται στους πίνακες με χρωματικό κώδικα δηλ. επειδή αναγκαστικά πρέπει να είναι
κατηγοριοποιημένο στους τέσσερις άξονες.
Βλέπουμε ότι για την πραγματοποίηση των στόχων στον πρώτο πυλώνα είναι η αειφόρος
ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων. Έχουμε δράσεις οι οποίες διατρέχουν και τους τρεις άξονες
και το φυσικό περιβάλλον και τον άξονα 2, γιατί περιέχουν δράσεις εκπαίδευσης και τέλος την
τοπική οικονομία και το ίδιο ισχύει για όλους τους πυλώνες. Δεν υπάρχει χρόνος να σας τα
αναλύσω, θα τα δείτε στο πλήρες κείμενο. Για παράδειγμα να πούμε το πρώτο μέτρο, ο γενικός
στόχος του υπηρεσιακού είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των ρύπων. Γι’ αυτό το
στόχο οι ειδικές ενέργειες που θα απαιτηθούν είναι η εκπόνηση σχεδίου δράσης αειφόρου
ενέργειας, η ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών και σχολικών κτιρίων, η εγκατάσταση
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ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα δημοτικά και σχολικά κτίρια και ακίνητα. Τέλος, το δίκτυο
φυσικού αερίου. Βλέπουμε στην τρίτη στήλη τις αρμόδιες διευθύνσεις που θα πραγματώσουν
αυτή την ενέργεια, θα είναι αρμοδιότητά τους. Στην τέταρτη στήλη βλέπουμε τις συνέργειες δηλ.
για πολλά χρήσιμα ζητήματα απαιτούνται συνεργασίες, άρα στην τέταρτη στήλη καταγράφονται
οι συνέργειες και στην πέμπτη στήλη γίνεται η σύνδεση με τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία έχουν
αναλυθεί ήδη στην ανάλυση, όπως θυμάστε στο τέλος κάθε άξονα υπάρχουν τα κρίσιμα
ζητήματα. Γίνεται δηλ. η σύνδεση της ανάλυσης με τη στρατηγική του δήμου. Περνάμε στον
άξονα δύο με τα κοινωνικά, με την έξυπνη εξειδίκευση στον πρωτογενή τομέα. Ο άξονας τρία που
είναι η τοπική οικονομία και απασχόληση.
Στο εσωτερικό περιβάλλον του δήμου βλέπουμε διοικητική ανασυγκρότηση,
εξοικονόμηση των πόρων, ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και κάπως έτσι κλείνει το
στρατηγικό σχέδιο.
Όπως είπε και η κ.Γεωργιάδου καταλαβαίνουμε ότι αυτό εφόσον εγκριθεί, έπεται η
δεύτερη φάση, η οποία θα είναι κι η πιο δύσκολη, γιατί όλα αυτά πρέπει να αποκτήσουν ουσία
οικονομική, να αποτυπωθούν οι πόροι από τους οποίους θα γίνουν αυτές οι ενέργειες και
αντίστοιχα μικρά τεχνικά δελτία από όλες τις υπηρεσίες.
Μπέκης: Το σχολείο στα Γιοτζαλίκια θα είναι ένα καινούργιο σχολείο και από το
Σεπτέμβρη θα μπούνε μέσα παιδιά… υπήρχε φροντίδα αυτό το σχολείο να είναι ενεργειακά
αυτόνομο;
Λαζαρίδης: Αυτό τη σχέση έχει;
Μπέκης: Δεν ξέρω τι σχέση έχει, η κυρία μας είπε κάτι σχετικά για ενεργειακή αυτονομία
σχολικών κτιρίων, μονάδων κλπ.
(Αδύνατη η απομαγνητοφώνηση διότι ο δημοτικός σύμβουλος Α.Λαζαρίδης μιλά εκτός
μικροφώνου)
Μαρκούλης: Επιχειρησιακό, έτσι όπως τιτλοφορείται …. έχουμε επιχειρησιακό
πρόγραμμα 2016-2019 …. Σαν στρατηγικός σχεδιασμός. Υπάρχει και δεύτερο μέρος;
Εμείς τι θα εγκρίνουμε τώρα; Υπάρχει μια οικονομική προσέγγιση; Για να γίνουν όλα
αυτά ποιο είναι το οικονομικό κόστος; Που αξιολογείται ότι μπορεί να φτάσει οικονομικά αυτή η
προσέγγιση και σε τι βάθος;
Δεν μιλάμε για το 2019, εγώ νομίζω ότι περισσότερο αποτελεί στόχευση να μπούνε, γιατί
τα περισσότερα δεν ήταν στο τεχνικό πρόγραμμα των οποίων αναφέρθηκαν αλλά νομίζω δεν
υπάρχουν και σύμφωνα με αυτά που αναφέρει ο Δήμαρχος, δεν υπάρχουν τα οικονομικά μέσα για
να υλοποιηθούν όλα αυτά τα οποία βεβαίως περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη έκθεση.
Γουλτίδης: Ήθελα να απευθυνθώ στην κυρία, επειδή είδα ότι το δουλέψατε πολύ το θέμα,
αύριο ανοίγει το ΕΣΠΑ. Ποια η πρότασή σας στο Δ.Σ. ποια έργα πρέπει να μπούνε άμεσα για να
υλοποιηθούν κάποια μέρη από τους πυλώνες ανάπτυξης;
Δήμαρχος: κ.Μπέκη το νέο σχολείο σε σχέση με όλα τα άλλα τα υφιστάμενα είναι πολύ
πιο σύγχρονο στο κομμάτι που λέγεται ενέργεια, έχει τέτοιους αυτοματισμούς κι είναι έτσι
σχεδιασμένο βιοκλιματικά ούτως ώστε να χρειάζεται αφενός περισσότερη ενέργεια για να
λειτουργήσει, αφετέρου την προσλαμβάνει και την αποδίδει στο περιβάλλον με περισσότερο
φιλικό τρόπο, αυτό είναι το οποίο έχει γίνει. Αυτόνομο δεν είναι, δεν υπάρχει κανένα αυτόνομο
κτίριο από όσο γνωρίζω στην Ελλάδα. Είναι σε πειραματικό στάδιο να γίνουν κάποια αυτόνομα
κτίρια αλλά κάτι ακόμα δεν υπάρχει.
Κε Μαρκούλη, τι σημαίνει μέρος πρώτο; Μέρος πρώτο, όπως είπατε και συμφωνώ, είναι ο
στρατηγικός σχεδιασμός ο οποίος θα μετουσιωθεί σε επιχειρησιακό σχεδιασμό και επιχειρησιακό
πρόγραμμα και πράγματι οι δράσεις αυτές είναι πολλές, θέλουνε πολλά εκατομμύρια ευρώ. Αλλά
νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε ότι όταν γίνεται κάποιος σχεδιασμός σίγουρα δεν είναι ο σχεδιασμός
των επόμενων τριών ετών.
Επιδίωξη του καθενός είναι να μπορέσει να σχεδιάσει και για το απώτερο μέλλον, εφόσον
θεωρεί ότι αυτά που σχεδιάζει είναι σωστά και άσχετα αν είναι αυτός που θα τα υλοποιήσει ή θα
είναι κάποιος άλλος.
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Κε Γουλτίδη τι έργα θα μπούνε στο ΕΣΠΑ; Αυτό θα εξειδικευτεί με το κομμάτι που
λέγεται μέρος β΄, γιατί στο μέρος β΄ θα μπούνε και όλα τα έργα τα οποία μπορούν να κατατεθούν.
Βέβαια αυτό εξαρτάται και από τις προσκλήσεις που ανοίγουν.
Όπως ξέρετε έχουν εδώ και ενάμιση μήνα που άρχισαν να ανοίγουν κάποιες προσκλήσεις
πρώτα για τα ιδιωτικά έργα και μετά για δημόσια έργα. Άρα έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με τι
προσκλήσεις ανοίγουν.
Εμείς δεν είμαστε αυτοί που καθορίζουμε τι προσκλήσεις ανοίγουν, τις προσκλήσεις τις
καθορίζουν οι ευρωπαίοι, αυτοί που δίνουν τα χρήματα γι’ αυτά που θεωρούν αναγκαία, ενώ γι’
άλλα που δεν θεωρούν αναγκαία δεν χορηγούν χρήματα.
Μπέκης: Ήθελα πρώτα να συγχαρώ τις κυρίες για την παρουσίαση και να συγχαρώ και
όσους δούλεψαν για την αποτύπωση αυτού του σχεδίου γιατί πράγματι είναι μια πολύ καλή
αποτύπωση.
Εγώ θα πω την ένστασή μου που δεν έχει σχέση με την αποτύπωση. Θα πω ότι όλα αυτά
είναι πάρα πολύ ωραία, σαν αποτύπωση, σαν προτάσεις, έχουν εντυπωσιακές ορολογίες, αειφόρος
ανάπτυξη, έξυπνο χρήμα, όπως λέγαμε κάποτε έξυπνες βόμβες όλα αυτά τα έξυπνα, αλλά πίσω
από όλα αυτά υπάρχει κάτι πολύ συγκεκριμένο που υπαινίχθηκε και το είπε και ο κ.Μαρκούλης
στην ερώτησή του, το «δει δη χρημάτων», δεν μπορώ να καταλάβω πως μπορούν να υλοποιηθούν
ακόμα και μέρος από αυτά, όταν ζούμε σε μια πολιτεία που αντί να ενισχύσει την τοπική
αυτοδιοίκηση χορηγώντας πόρους και ας τους ελέγχει αυτούς τους πόρους που πάνε και πως τους
διαχειρίζεται ο δήμος, αφαιρεί κάθε μέρα και κάθε μήνα πόρους από τη δημοτική αρχή, από την
τοπική αυτοδιοίκηση. Και πως μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη;
Αν ο δήμος δεν μπορεί να ηγηθεί και με τις υπηρεσίες του και με την πολιτική του ηγεσία
σε ένα τέτοιου είδους πρόγραμμα που όμως απαιτεί από τον πρωτογενή τομέα και από τον
δευτερογενή και από τις επιχειρήσεις κα από τον τουρισμό απαιτεί να παίρνει πόρους για να τους
χρησιμοποιεί για την ανάπτυξη. Εδώ οι πόροι μας πάνε στο κεντρικό ταμείο και από εκεί πάνε
στους δανειστές. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι είναι το κεντρικό πρόβλημα, είμαστε μπροστά
σε μια κατάσταση που μπορεί να σχεδιάζουμε, αλλά σχεδιάζουμε χωρίς το υπόβαθρο που μπορεί
να κάνει πράξη τα σχέδιά μας.
Μαρκούλης: Δεν θα ήθελα να κουράσω το σώμα με οποιαδήποτε τοποθέτηση, ανάλυση
του επιχειρησιακού προγράμματος για το 2016-2019, βέβαια θα πρέπει να επισημάνω ότι η
συμβολή της ομάδας έργου για την κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος ήταν ιδιαιτέρως
σημαντική και βέβαια θα πρέπει να δώσουμε τα εύσημα σε όλους τους υπαλλήλους του
Δ.Βέροιας που έχουν συμβάλει στη σύνταξη του συγκεκριμένου σχεδίου και βέβαια να μην
παραβλέψουμε το γεγονός ότι στην ομάδα τη συγκεκριμένη συμμετέχει κι ο αξιόλογος
συνεργάτης του Δημάρχου, ο κ.Τάκης Στράτος που είναι ένα αξιόλογο παιδί κι έχει και γνώσεις.
Κάνω την αναφορά, γιατί είναι ο μοναδικός που δεν εντάσσεται στο υπαλληλικό προσωπικό το
Δ.Βέροιας.
Βέβαια να πω ότι έχουμε ένα έργο 277 σελίδων το οποίο έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα
στις 264 σελίδες και έχει έναν προγραμματικό λόγο. Για τις 13 επόμενες σελίδες εκ των οποίων οι
μισές αποτελούνται από πίνακες. Η ομάδα αυτή ήρθε να περιλάβει, αν πάρετε το προεκλογικό
πρόγραμμα του κ.Βοργιαζίδη και της ομάδας «Δράση με Γνώση», δεσμεύονται κι οι υπάλληλοι
από αυτό το προγραμματικό πλαίσιο το οποίο είχε θέσει. Κι εγώ να σας πω και κάτι άλλο, νομίζω
ότι αυτό σαν σχεδιασμός, σαν πρόγραμμα θα το υιοθετούσε οποιαδήποτε πολιτική παράταξη,
οποιαδήποτε δημοτική παράταξη. Βέβαια εμείς να πούμε ότι στο πρόγραμμά μας είχαμε και πιο
προχωρημένη προσέγγιση επί των ζητημάτων αυτών, όπως αναφέρονται ως πυλώνες.
Όμως να πούμε το εξής: Παρά το γεγονός ότι μιλάμε για αύξηση της προσβασιμότητας
στους αρχαιολογικούς χώρους, δεν μιλάμε για το απλούστατο της ασφαλούς πλέον πρόσβασης
από την Εγνατία οδό στη Βεργίνα. Μιλάμε για ένα κομμάτι 7-8 χιλ. το οποίο χρήζει ριζικής
ανακατασκευής έτσι ώστε ο δρόμος αυτός να παραπέμπει στο χώρο αυτό που πρόκειται να
επισκεφτεί ο επισκέπτης. Και όμως αυτό το απλούστατο πράγμα δεν το έχουμε δει.
Αν αφήσουμε τους υπηρεσιακούς παράγοντες να κάνουν τη δουλειά τους θα την κάνουν
καλύτερα από όσο υπολογίζουμε, δεν τους αφήνουμε. Μερικές φορές έχετε δει και στην
Περιφέρεια, αλλά να σας πω; Και το ζήτημα του αερίου είναι στην Περιφέρεια. αλλά εμείς όπου
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θέλουμε να το εμφανίσουμε, όπου μας συμφέρει το εμφανίζουμε. Και για το ζήτημα του αερίου
Πρόεδρε θα πω ότι η άποψή μου είναι ότι πρέπει να γίνει σύνδεση με αγωγό. Δεν μπορεί ο αγωγός
να διέρχεται στα 30χιλ. από την πόλη της Βέροιας και να μιλάμε για μεταφορά φυσικού αερίου με
μεθόδους τριτοκοσμικές.
Κλείνοντας να πω το εξής: Λείπει το λάδι από τη σαλάτα. Θα πρέπει ο δήμος πρώτα να
διεκδικήσει τα κονδύλια τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε προγράμματα
τέτοια ή παρεμφερή, θα πρέπει να είμαστε διεκδικητικοί και να είστε σίγουροι ότι αν τυχόν
υπάρχει ένας διεκδικητικός, αγωνιστικός δήμος θα υπάρχουν κι υπάλληλοι κι υπηρεσιακοί
παράγοντες που θα γεννήσουν ιδέες οι οποίες θα καλυτερέψουν τα επιχειρησιακά προγράμματα,
το στρατηγικό σχεδιασμό και των επόμενων ετών.
Εμείς για λόγους αρχής συμφωνούμε με το πνεύμα αλλά επειδή μιλάμε για ένα σχέδιο το
οποίο ουσιαστικά δεν έχει προσδιορισμό οικονομικό δεν θα το ψηφίσουμε.
Κούτρας: Εγώ θα κάνω πολιτική τοποθέτηση σε αυτό το θέμα. Πραγματικά αυτά
ακούγονται όμορφα και ωραία αλλά θα τα ήθελα σε μια χώρα η οποία έχει ανεργία κάτω από 5%,
μια χώρα που έχει πλεόνασμα εσόδων, όπως είναι η Νορβηγία, πάρα πολύ ωραίο θα ήταν αυτό το
πρόγραμμα για τους δήμους. αλλά για το δικό μας δήμο μάλλον πρέπει να ασχοληθούμε για τον
άξονα 3 που λέει τοπική οικονομία, ανάπτυξη, απασχόληση.
Συμφωνώ με τον κ.Μπέκη με την τοποθέτησή του και εγώ θα προσθέσω και κάποια
πράγματα. Στην Ελλάδα μιλάμε για πολλά στη θεωρία, εγώ επειδή είμαι πρακτικός άνθρωπος
πρέπει να επικεντρωθούμε σε πράγματα που δίνουν θέσεις εργασίας. Πρέπει να αφήσουμε όλα
αυτά τα οράματα μας σε αυτή τη φάση και να μπορέσουμε να επικεντρωθούμε ο νομός σε ποιους
τομείς μπορεί να δώσει θέσεις εργασίας, όχι μόνο ο νομός και η Περιφέρεια και το κράτος και τα
υπουργεία του. όταν έχουμε ένα κράτος το οποίο υπάρχουν επενδυτικές προτάσεις και απαντάει
μετά από 2-3 χρόνια όταν στην Κύπρο απαντούν σε μια βδομάδα σε επενδυτικές προτάσεις. Όταν
στη Λετονία απαντούν σε 72 ώρες, ε αυτό δεν λέγεται κράτος.
Νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας και σε αυτό πρέπει να
επικεντρωθούμε όλοι είναι στην καταπολέμηση της ανεργίας. Και η καταπολέμηση της ανεργίας
λέμε για ανάπτυξη τόσες φορές. Ανάπτυξη όμως σημαίνει επενδύσεις, εσωτερικές, δημόσιες,
ελληνικές, ξένες και εξαγωγές. Αν δεν πετύχουμε αυτό το πράγμα η κοινωνία θα χάσει την ανοχή
που έχει στο πολιτικό σύστημα και θα πάμε κατά διαόλου και μετά θα ακολουθήσουν φυσικά, θα
λειτουργήσουν αυτά που δεν περιμένουμε, βάλαμε τον κόφτη, βάλαμε την πώληση της δημόσιας
περιουσίας αλλά εμείς θα τα καταφέρουμε και δεν θα λειτουργήσουν, τότε θα λειτουργήσουν
αυτά τα πράγματα. Έχουμε ένα κράτος που δεν δίνει βάρος. Στις σκανδιναβικές χώρες το
πρώτιστο είναι η καταπολέμηση της ανεργίας. Εμείς είμαστε σε αυτή την οικονομική
κατάρρευση, σε αυτή την κατάσταση και δεν δίνουμε βάρος στην καταπολέμηση της ανεργίας, σε
κανένα επίπεδο.
Δεύτερον, αν λέμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε στην Ευρώπη, βλέπετε κανένας να
ασχολείται, είτε με την κυβέρνηση, είτε με το κοινοβούλιο, με τους βουλευτές μας, με οτιδήποτε
Περιφέρεια, Περιφερειάρχες για να πετύχουμε πλεονεκτήματα στην ενοποίηση της Ευρώπης;
Πλεονεκτήματα θα πετύχουμε όταν έχουμε πλήρη ενοποίηση της Ευρώπης, πρέπει να έχουμε και
τραπεζική ένωση και οικονομική ένωση και πολιτική ένωση. Γιατί έχουμε νομισματική ένωση και
διαβάζοντας ένα άρθρο αυτού που εφεύρε το νόμισμα το ευρώ, λέει εγώ όταν έβαλα το νόμισμα
στην Ε.Ε. εννοούσα ότι σε 2-3 χρόνια θα γίνει πλήρη ενοποίηση της Ευρώπης και θα
λειτουργήσει το νόμισμα, είναι καταστροφή. Πραγματικά ήταν ωραία σαν έκθεση ιδεών αλλά
πρέπει να επικεντρωθούμε εμείς σαν δήμος σε ποια θα δώσουμε σημασία και θα τα
προχωρήσουμε.
Το πιο σημαντικό που αφήνω είναι το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ ξέρουμε τι θα περιλαμβάνει, δεν
ξέρουμε ποιο θα είναι πρώτο, ποιο θα είναι δεύτερο, ποιο τρίτο. Αλλά πολύ σωστά το είπε ο
κ.Γουλτίδης, υπάρχουν έλληνες υπάλληλοι στην Ε.Ε. να γνωρίζουμε 2-3 μήνες πριν ποια
προγράμματα θα ανοίξουν και να είμαστε έτοιμοι με μελέτες τις οποίες όταν ανοίξουν τα
προγράμματα τις διορθώνουμε και προχωράμε. Έτσι νομίζω πρέπει να γίνει. Από τη στιγμή που
ανοίξουν τα προγράμματα ΕΣΠΑ πρέπει ο δήμος να δουλεύει μέχρι τα ξημερώματα. Τότε μόνο
θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για το δήμο.
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Πατσίκας: 277 σελίδες διαβάσαμε για να φτάσουμε στη 264 που ξεκινά το στρατηγικό
σχέδιο, όπως ονομάζεται στο έντυπο.
Καλές οι περιγραφές-απογραφές, αλλά άλλο είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός. Φυσικά
αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσους ασχολήθηκαν με τη συγγραφή γιατί καλό είναι να έχουμε
κάπου καταγεγραμμένα όλα τα στοιχεία που αφορούν το δήμο μας. Όπως γράφει στην πρώτη
σελίδα που φτάνουμε στο δια ταύτα, ότι έχουμε το σύνθημα «Δράση με Γνώση», δηλ. στην ουσία
έχουμε μια επανάληψη των προεκλογικών πυλώνων που είχε αναπτύξει ο Δήμαρχος και ο
συνδυασμός του στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. Το ερώτημα είναι το εξής: Αυτή η
δημοτική αρχή αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης η οποία ανέλαβε τον Ιανουάριο το 2007.
(Αδύνατη η απομαγνητοφώνηση διότι ο δημοτικός σύμβουλος Γ.Σοφιανίδης μιλά εκτός
μικροφώνου)
Πρόεδρος: Γιατί κ.Σοφιανίδη στερείτε το δικαίωμα από το συνάδερφο να πει αυτά που
θέλει; Ο καθένας κρίνεται. Δεν κρίνεται για το λάθος που λέει; Πρέπει να το επισημάνετε εσείς; Ο
κόσμος δεν ξέρει ότι δεν είστε συνέχεια; Εγώ ήμουν συνέχεια όμως. Άρα αυτοί που ήταν συνέχεια
ξέρουν, αυτοί που δεν ήταν επίσης ξέρουν και ο κόσμος ξέρει. Κε Πατσίκα θα σας παρακαλέσω
συνεχίστε.
Πατσίκας: Το ερώτημα είναι, αυτά όλα έχουν ξαναειπωθεί προεκλογικά και σε άλλα
στρατηγικά σχέδια και προφανώς ακόμα δεν έχουν υλοποιηθεί. Τι έρχεται να προσφέρει αυτό το
στρατηγικό σχέδιο, πέρα από μια εξαγγελία των πάντων;
Για μένα, όπως είπε κι ο κ.Κούτρας, στρατηγικός σχεδιασμός θα ήταν να οριοθετήσουμε
1,2,3 συγκεκριμένους στόχους, να βάλουμε έναν χρονικό ορίζοντα και να μπορούμε να
μετρήσουμε αυτούς τους στόχους τους καταφέραμε;
Εδώ ανοίγουμε όλα τα μέτωπα σε μία πολύ ωραία έκθεση ιδεών, αλλά είναι έκθεση ιδεών
και μιλάμε για μια πόλη τη Βέροια. Γράφουμε για βιοκλιματικές βελτιώσεις, τη στιγμή που ότι
παρεμβάσεις έγιναν σε αυτή την πόλη τα τελευταία χρόνια στην ουσία επιβάρυναν το κλίμα της
πόλης. Θέλετε να πούμε για την πλατεία Ωρολογίου που ξανασχεδιάστηκε κι είναι ο ορισμός της
αφιλόξενης της βιοκλιματικής υποβάθμισης του αστικού τοπίου όπως αναφέρεται με αυτές τις
ορολογίες; Πόσα χρόνια εκτιμάτε ότι θέλουν να ολοκληρωθούν όλα αυτά; Γιατί έχει τίτλο μέχρι
το 2019. Έκανε δυο χρόνια για να έρθει για να έρθει να συζητηθεί που επαναλαμβάνω ότι είναι το
προεκλογικό πρόγραμμα του συνδυασμού; Και τώρα σε 2,5 χρόνια τι να περιμένουμε από αυτά;
Από πού θα βρεθούν χρήματα;
Μη σας κουράζω, καταλαβαίνετε το πνεύμα μου. Καταλήγει κάπου το 8ο κεφάλαιο και
συμφωνώ ότι διαπιστώνετε ότι το πρόβλημα είναι η αδράνεια. Δυστυχώς και εγώ εκ των έσω σαν
δημοτικός σύμβουλος και όχι σαν απλός πολίτης βλέπω γενικά μια αδράνεια, δεν βλέπω να
τρέχουν πράγματα στο δήμο μου.
Ωραία τα λέτε, ωραία τα περιγράφετε, δυστυχώς όμως δεν βλέπω να τρέχει τίποτα και γι’
αυτό και θα καταψηφίσω το σχέδιο γιατί δεν είναι στρατηγικό σχέδιο.
Δήμαρχος: Να πούμε λίγο κάποια πράγματα, κάποιους προβληματισμούς, για να γίνει
κατανοητό αυτό που φέραμε εδώ για να ψηφίσουμε.
Συνάδελφοι, λειτουργούμε ακόμη με το ΕΣΠΑ 2007-2013. Το πρόγραμμα αγροτικής
ανάπτυξης που περιμένουμε να γεφυρωθεί είναι του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Θεωρητικά είμαστε στην προγραμματική περίοδο 2014-2020, αλλά είμαστε στο 2016 και
λειτουργούμε με όρους έργων 2007-2013. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην Ελλάδα.
Ο κ.Μπέκης ρωτά πως θα γίνουν αυτά χωρίς λεφτά. Σε αυτό συμφωνώ με τον
κ.Μαρκούλη. Εμείς τι κάνουμε; Περιμένουμε και καταθέτουμε προτάσεις σε όλους τους τομείς.
Προφανώς δεν πρόκειται να ανοίξουν προτάσεις σε όλους τους τομείς κ.Μπέκη.
Ήδη νομίζω ότι έχει γίνει αντιληπτό και το έχουμε πει ξανά ότι κυνηγούμε το κομμάτι που
αφορά τις αποχετεύσεις σε οικισμούς με λιγότερους από 2.000 κατοίκους, το οποίο δεν «ανοίγει».
Υπάρχουν πολλές προτάσεις αλλά δεν τις χρηματοδοτεί η Ε.Ε. Υπάρχουν μελέτες για έργα αξίας
45.000.000€ οι οποίες όμως δεν χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.
Περιμένουμε (γιατί ξαναλέω ότι έχει περίπου 1,5 μήνα που βγήκαν οι πρώτες προσκλήσεις
που αφορούν προγράμματα για ΟΤΑ) να δούμε με ποιον τρόπο θα γίνουν πιο συγκεκριμένες
αυτές οι προτάσεις.
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Εμείς στο δεύτερο κομμάτι που λέγεται επιχειρησιακός σχεδιασμός, θα υποβάλουμε
αναλυτικά όλα τα έργα, πολλά από αυτά ίσως να μην χρηματοδοτούνται κ.Μπέκη, γιατί
πραγματικά υπάρχει ένδεια, είναι έτσι όπως τα λέτε. Δεν μπορούμε όμως εκ των προτέρων να
ξέρουμε τι θα χρηματοδοτηθεί και τι όχι. Ξέρουμε απλά κάποιες κατευθύνσεις. Παλεύουμε για να
μπουν κάποια έργα για χρηματοδότηση. Κάποια δεν θα μπουν, έτσι είναι επίσης δεδομένο και
σχεδιάζουμε χωρίς να γνωρίζουμε πως θα γίνουν κάποια πράγματα στην πράξη.
Να πούμε ένα πολύ απλό παράδειγμα που μας απασχόλησε κι είπατε κι εσείς κάποια
πράγματα κ.Μπέκη. Τι σημαίνει για την Ελλάδα Brexit; Θα πούμε το ποιο απλό από όλα,
170.000.000€ ετησίως λιγότερα στον κορβανά της Ε.Ε. Άρα αυτά τα λεφτά από κάπου θα
λείψουν. Σχεδιάζουμε χωρίς να ξέρουμε αύριο τι θα συμβεί.
Λέτε ότι υπάρχει διαπιστωτικός χαρακτήρας στις πρώτες 250 σελίδες. Αυτή είναι η
δουλειά του στρατηγικού σχεδιασμού, να αναλύσει το τι γίνεται κι έχει γίνει μια πολύ καλή
ανάλυση, καταπληκτική δουλειά. Αυτή είναι η SWOT ανάλυση, παίρνεις όλα τα δεδομένα και
μετά βλέπεις ποια είναι τα τυχόντα προβλήματα που υπάρχουν.
Αυτή είναι η δουλειά κι επαναλαμβάνω έγινε με πολύ σωστό τρόπο.
Πράγματι οι υπάλληλοι δεσμεύονται από το πρόγραμμα κι αυτός είναι ο ρόλος αυτού που
διοικεί, αν θέλει να είναι συνεπής με αυτά που είπε προεκλογικά, για να προσπαθήσει
μετεκλογικά να τα μετουσιώσει σε πράξη.
Βέβαια να πω ότι τα βιοκλιματικά κτίρια τουλάχιστον εμείς τα κάνουμε πράξη. Έχει γίνει
ο βιοκλιματικός σχεδιασμός στο 4ο Δημοτικό Σχολείο και στην πλατεία πέριξ αυτού, αλλά δεν
είναι κούφια λόγια αυτά.
Εμείς κάποια πράγματα που λέμε εδώ μέσα και τα οποία λέγαμε νωρίτερα, προσπαθούμε
να τα μετουσιώσουμε σε πράξη.
Κορωνάς: Σε αυτή τη διοίκηση έχει αδίκως ασκηθεί κριτική, ότι είναι μια διοίκηση που
χειρίζεται και δεν οραματίζεται.
Με τον συγκεκριμένο στρατηγικό σχεδιασμό θεωρώ ότι η διοίκηση φέρνει το όραμά της,
μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο.
Όπως είπε ο Δήμαρχος, για το Σ.Ε.Σ. 2014-2020 τώρα πρόσφατα βγήκαν οι πρώτες
προτάσεις.
Όσον αφορά τα έργα που σχετίζονται με το κοινωνικό κομμάτι του Δήμου και τα
αθλητικά, θα σας παρουσιάσω περιληπτικά αυτό το όραμα της διοίκησης, όπως έχει διαμορφωθεί
από τις προτάσεις.
Στο κοινωνικό κομμάτι αναφέρουμε το μεσοπρόθεσμο όραμα, τη δημιουργία ενός
κέντρου, μιας κάθετης δομής που θα μπορεί να συνδράμει σε ωφελούμενους κοινωνικά
αναξιοπαθείς και να τους δώσει κατευθύνσεις όχι μόνο οικονομικής ελάφρυνσης, αλλά και
κατευθύνσεις επαγγελματικού προσανατολισμού. Το στοίχημα με τις νέες δομές που ιδρύει το
υπουργείο, τα Κέντρα Κοινότητας, που ξεκινούν από τον Σεπτέμβριο, είναι ο σκοπός της
προώθησης στην απασχόληση των κοινωνικά αναξιοπαθούντων ατόμων.
Πως θα γίνει αυτό; Με τη δημιουργία μιας κάθετης δομής, η οποία θα μπορεί ταυτόχρονα
να συνδράμει σε πολλούς τομείς. Ένας είναι ο τομέας πρόληψης της υγείας, άλλος είναι η Δ/νση
της υπηρεσίας Υγείας-Πρόνοιας. Μιλούμε για μια κάθετη δομή η οποία παράλληλα θα μπορεί να
ασχοληθεί με πολλά περιστατικά. Αυτό το σχεδιάζουμε για να γίνει μέσα σε αυτόν τον χρόνο.
Αυτό είναι το μεσοπρόθεσμο όραμα.
Εκπόνηση σχεδίου δράσης για τους ΡΟΜΑ. Αναφερόμαστε βέβαια σε μια οικιστική
αποκατάσταση κι είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τον Δήμο, ώστε ο καταυλισμός του Εργοχωρίου
να πάψει να υπάρχει. Θεωρώ ότι αυτό το δέχονται όλοι.
Πως θα γίνει αυτό; Θα γίνει αν δεν υπάρχει μια τεκμηριωμένη πρόταση που θα μπορεί να
παρουσιαστεί ένθεν κι ένθεν; Δηλ. και στους ΡΟΜΑ αλλά και σε αυτούς που ενδέχεται να πάνε
πλησίον τους; Είναι κάτι που δεν έχει γίνει στον Δήμο μας και με αυτόν τον σχεδιασμό αυτό
μελετούμε να γίνει.
Όσον αφορά τις αθλητικές υποδομές, γίνεται μια πλήρης καταγραφή των αθλητικών
δομών. Υπάρχουν θέματα με τις αθλητικές δομές.
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Πρόκειται για δομές που είναι πολύ παλιές κι οι οποίες χρήζουν αναβάθμισης. Το
μεσοπρόθεσμο όραμά μας είναι να γίνουν μικρές παρεμβάσεις, προκειμένου οι δομές αυτές να
γίνουν για το κοινό, τον μαζικό αθλητισμό, ακόμη καλύτερες.
Ήδη σχεδιάζεται με το αντιδήμαρχο τεχνικών αναβάθμιση των εσωτερικών γηπέδων του
ΕΑΚ Μακροχωρίου, προκειμένου να γίνει ένα πρότυπο αθλητικό κέντρο-πάρκο.
Θεωρώ ότι αποτελέσματα (Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος) θα έχουμε μέχρι τα
τέλη του 2017.
Μακροπρόθεσμο σχέδιο: Η δημιουργία κλειστού γηπέδου στο Δημοτικό Στάδιο
Μακροχωρίου, που θα είναι Ευρωπαϊκών προδιαγραφών και τι σημαίνει αυτό; Θα είναι με διπλές
κερκίδες, καινούρια αποδυτήρια και θα μπορεί να φιλοξενεί διοργανώσεις ευρωπαϊκές, επιπέδου
champions league, κάτι που δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτήν την στιγμή, που σημαίνει ότι
χάνουμε πολλά χρήματα διότι δεν μπορούμε να φιλοξενούμε τέτοιες διοργανώσεις, οι οποίες
φεύγουν από τον τόπο μας και πραγματοποιούνται σε όμορες πόλεις που έχουν αυτές τις
προδιαγραφές. Είναι έργο όμως που δεν μπορεί να γίνει άμεσα, διότι τα χρήματα που απαιτούνται
είναι πάρα πολλά.
Προετοιμάζουμε όμως μια μελέτη, η οποία θα είναι ιδιαίτερα κοστοβόρα, αλλά όταν θα
υπάρξει χρηματοδότηση θα μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα.
Δημιουργία αθλητικών μαθητικών κατασκηνώσεων. Ο Δήμος Βέροιας μέσω του ΚΑΠΑ
και της ΚΕΠΑ διοργανώνει διάφορες αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις που έχουν μεγάλη
απήχηση. Υπάρχουν χώροι στον Δήμο Βέροια που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για να έχουμε
διανυκτέρευση αθλητών ή μαθητών σε αθλητικές-μαθητικές κατασκηνώσεις, κάτι το οποίο θα
σχεδιαστεί και το οποίο δεν υπάρχει αυτή την στιγμή.
Μάλιστα υπάρχει κι η σκέψη να αξιοποιηθούν για τον λόγο αυτό δασικές εκτάσεις του
Δήμου, στις οποίες επιτρέπεται η κατασκευή αθλητικών κατασκηνώσεων. Είναι από τις λίγες
χρήσεις εντός δασικών εκτάσεων που επιτρέπονται.
Ανέφερα περιληπτικά τα πιο σημαντικά μέρη.
Θεωρώ ότι είναι μια παρουσίαση ενός οράματος που κάποια κομμάτια του θα
υλοποιηθούν και κάποια από αυτά θα υλοποιηθούν στο μέλλον.
Εγώ θεωρώ ότι η επόμενη διοίκηση, όποια κι αν είναι αυτή, βρει μια κατάσταση που έχει
μια ώριμη πρόταση δεν θα την αποσύρει αλλά θα την συμπεριλάβει στον σχεδιασμό της. Αν κι
εμείς βρίσκαμε κάτι αντίστοιχο, θεωρώ ότι θα το συμπεριλαμβάναμε κι εμείς.
Πρόεδρος: Θα ήθελα κι εγώ να πω δυο κουβέντες για το πώς αντιλαμβάνομαι αυτό το
επιχειρησιακό πρόγραμμα.
Αν κάνουμε μια υπόθεση εργασίας ότι η Ελλάδα δεν ήταν στην Ε.Ε., δεν θα όφειλε να
κάνει στρατηγικό σχεδιασμό; Δεν έπρεπε να μη συναρτά τον σχεδιασμό του από το που ανήκει
και το πόσα λεφτά έχει ενδεχομένως;
Τι είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός; Είναι ένα εργαλείο από το οποίο κάθε φορά θα λέμε τι
είναι αυτό που έχω τη δυνατότητα να πράξω; Αν δεν το έχεις από πού θα ψάξεις; Στην τύχη; Στα
τυφλά;
Θα ήταν ελλιπέστατος ο στρατηγικός σχεδιασμός αν αφορούσε 3-4 πράγματα που θα
μπορούσε να κάνει. Αυτή είναι μια ευκαιριακή ανάπτυξη.
Η Ελλάδα πάντα έχει ένα πρόβλημα, δεν σχεδιάζει σε κανέναν τομέα σε βάθος χρόνου.
Αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός δεν εργαλείο μόνο για την παρούσα διοίκηση, αλλά και για τις
μελλοντικές διοικήσεις όπως είπε ο κ.Κορωνάς. Είναι για όλους κι είναι πληρέστατος.
Άρα λοιπόν, πάρε αυτό το εργαλείο να ανασύρεις κάθε φορά ανάλογα με τις δυνατότητες
που προκύπτουν. Τι θα γίνει μετά; Εκεί είναι το κρίσιμο σημείο και θα συμφωνήσω με τον
κ.Μπέκη και με τον κ.Μαρκούλη. Αγώνας για διεκδίκηση πόρων και για σχεδιασμό πλέον στην
πράξη. Εκεί ναι, να συμφωνήσουμε και να πάμε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε τους πόρους που μας
ανήκουν για να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά που περιγράφονται στον
στρατηγικό σχεδιασμό.
Έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ αυτόν τον σχεδιασμό κι οφείλω να ευχαριστήσω όλους τους
υπηρεσιακούς παράγοντες που έκαναν αυτόν τον πληρέστατο σχεδιασμό για τα επόμενα 10ή
παραπάνω χρόνια.
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Όπως το λέει κι η λέξη είναι ένας στρατηγικός σχεδιασμός, δεν είναι τι μπορούμε να
κάνουμε αύριο. Με τις οικονομικές δυνατότητες που έχουμε, μια τρύπα στο νερό μπορούμε να
κάνουμε, αλλά οφείλουμε να σχεδιάσουμε, να ονειρευόμαστε, να φανταζόμαστε για να μπορούμε
να ξέρουμε τον επόμενο χρόνο τι δυνατότητες προκύπτουν και τι μπορούμε να ανασύρουμε μέσα
από αυτόν τον οδηγό, μέσα από αυτόν τον οδηγό, μέσα από αυτό το εργαλείο.
Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι ένας σχεδιασμός που εγώ τον ψηφίζω ανεπιφύλακτα, αλλά από
εκεί και πέρα κ.Μπέκη αναλαμβάνουμε όλοι να δούμε τι αγώνες μπορούμε να κάνουμε για να
διεκδικήσουμε πόρους.
Μαρκούλης: Όσον αφορά την Ε.Ε. και την Ο.Ν.Ε., παράγει ανισότητες εκ του γεγονότος
και μόνο ότι δίνονται ως καλά παραδείγματα στους πολίτες της ανεπτυγμένης Δύσης οι μισθοί της
Λετονίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και γενικότερα των πρώην Ανατολικών χωρών εν πάση
περιπτώσει κι εν δυνάμει των μισθών στην Ελλάδα. Αυτό φαίνεται πλέον στον μέσο πολίτη ως
απόφθεγμα της οικονομικής ένωσης.
Για ποιο πολιτισμό μιλούμε; Κι ερχόμαστε εμείς σήμερα να αναλύσουμε το Brexit; Ο
αστικός πληθυσμός του Λονδίνου ψήφισε υπέρ της παραμονής της Βρετανίας στην Ε.Ε. Ο
Βορράς που έχει οικονομικά προβλήματα και ζει εξαθλιωμένος συντάχθηκε με το ΟΧΙ.
Το ζήτημα είναι επομένως (αν και τα ζητήματα της παγκοσμιοποίησης δεν θα τα λύσουμε
εμείς) ότι αν δεν γίνει πιο ανθρώπινη αυτή η Ε.Ε. δεν μπορεί να έχει μέλλον.
Από αυτόν τον στρατηγικό σχεδιασμό είναι προφανές ότι δεσμεύονται οι υπάλληλοι, γιατί
εγώ πιστεύω ότι αυτοί που το συντάσσουν έχουν κι έναν πόθο. Το ζήτημα είναι η Δημοτική Αρχή
που το φέρνει στο Δ.Σ. για ψήφιση, πιστεύει σε αυτό τον στρατηγικό σχεδιασμό; Γιατί έχει
αποδείξει διά της παρουσίας της, ότι καλώς ή κακώς, η παρούσα Δημοτική Αρχή είναι κακή
συνέχεια των προηγούμενων. Καλώς ή κακώς φαίνεται να μην πιστεύει.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του Δημάρχου;
Μέλη: Ναι
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Ν.Μπέκης, Γ.Γουλτίδης,
Μ.Σουμελίδης.
Αρνητική ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Ζ.Πατσίκας.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 15-6-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την υπ’ αριθ. 4491/454/3-2-2015 απόφαση του Δημάρχου Βέροιας.
3.- Την υπ’ αριθ. 5/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
4.- Την με αρ. πρωτ. 41179/23-10-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου
Βέροιας ετών 2016-2019.
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη για τις περεταίρω ενέργειες.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 357 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.
Χ.

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Ι.
Ν.

Θ.

Κορωνάς

Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Γ.
Μ.
Λ.
Σ.
Γ.
Χ.
Ν.
Α.
Θ.
Μ.
Ν.
Ζ.
Γ.
Η.
Ν.
Α.
Σ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Κάκαρης
Παπαϊωάννου
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Γουλτίδης
Τσιφλίδης
Μπέκης
Μαρκούλης
Στουγιάννος

Γκόγκα
Κεχαΐδης
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 6-7-2016
Ο Αναπληρωτής Δήμαρχος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

