ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 25/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 522/2001
Περίληψη
Αποδοχή προτάσεων για την α΄ φάση της
μελέτης του έργου «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα
ανάπτυξης ορεινού όγκου Αν. Βερμίου
Ημαθίας».
Σήμερα 24 Σεπτεμβρίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως
γωνία, 2ος όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 20-9-2001
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους
Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119
του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη.
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Ποτουρίδης
Κουρουζίδης
Ταχματζίδης
Πουλασουχίδης
Aσλάνογλου
Δελαβερίδης
Κόλβατζης
Ουρσουζίδης
Χαμαλής
Τάκης
Ουσουλτζόγλου
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Ταραλάς
Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Τσαβδαρίδης
Σιδηρόπουλος
Ακριβόπουλος
Κουκουρδής
Μανακούλης

Aπόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Χ. Μουτσιόπουλος

Μ. Γαβρίδης
Δ. Πέτκος
Ε. Λελεκάκης
Π. Πιτούλιας
Α. Κεσίδης
M. Σουμελίδης
Β. Γιαννουλάκης
Απόντες Δημαρχιακοί
Σ. Παναγιωτίδης
Πάρεδροι
Ε. Σοφιανίδης
-------Ε. Λευκοπούλου
Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
Π. Αγαθαγγελίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 529/2001
απόφασης προσήλθε ο κ. Κ. Κόλβατζης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος είπε:
Δήμαρχος :Γνωρίζετε ότι υπογράψαμε με την ΑΝΗΜΑ σύμβαση με την
Περιφέρεια, για τη σύνταξη αυτής της μελέτης η οποία χρηματοδοτείται από την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η μελέτη περιλαμβάνει 3 φάσεις. Η 1η φάση
είναι η συλλογή όλων εκείνων των στοιχείων από μέρους της μελετητικής ομάδας,
(δημογραφικά στοιχεία, διάρθρωση της οικονομικής ζωής, διάρθρωση των
καλλιεργειών, διάρθρωση του ζωϊκού κεφαλαίου, στοιχεία σε σχέση με την
οικονομική ζωή του τόπου κλπ.), προκειμένου να τεκμηριώσουν το ότι η περιοχή
παρέμβασης που προτείναμε εμείς, πληρεί τα 6 κριτήρια τα οποία θέτει η Ευρωπαϊκή
Ένωση για να για να ενταχθεί ως ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το πρόγραμμα του Αν.
Βερμίου.
Στο ίδιο ζήτημα εκκρεμούσαν από πλευράς
του Δήμου 2 περιοχές, οι
οποίες
είχαν προταθεί από κοινού, από τους 3 Δημάρχους και το Νομάρχη, να
περιληφθούν στην περιοχή ένταξης. Οι περιοχές αυτές ήταν τα Δ.Δ. Τριλόφου, που
αφορά το Δήμο Δοβρά και το Δ.Δ. Ασωμάτων, που αφορά το Δήμο Βέροιας.
Όπως θα έχετε δει από τη μελέτη, με βάση τη συλλογή των στοιχείων που η
μελετητική ομάδα έχει κάνει, η πρότασή της είναι ότι η μεν περιοχή του Τριλόφου
δεν πληρεί τα 6 κριτήρια που είναι απαραίτητα για να περιληφθεί κι αυτή στην
περιοχή παρέμβασης του προγράμματος, τα Ασώματα δεν πληρούν και τα 6 αυτά
κριτήρια και συνεπώς, προτείνονται από μέρους της α΄ φάσης της μελέτης, να
ενταχθούν στην περιοχή παρέμβασης.
Το θέμα λοιπόν έρχεται στο Δ.Σ. Στην α΄φάση είναι η συλλογή των στοιχείων.
Παρατηρήσεις : Συμφωνούμε με την πρόταση της μελετητικής ομάδας για την ένταξη
των Ασωμάτων.
Η τελική απόφαση για την ένταξη, μαζί με τις
θέσεις των Δημοτικών
Συμβουλίων και τη μελέτη , θα παρθεί από την επιτροπή παρακολούθησης.
Θα ακολουθήσει η β΄φάση της δημοσιοποίησης του προγράμματος. Θα
ξαναγίνει ένας κύκλος σε κάθε χωριό στην περιοχή παρέμβασης και στην ίδια την
πόλη, όπου θα αναπτυχθεί εκ νέου το πρόγραμμα και θα συζητηθούν καταρχήν
προτάσεις, τόσο από πλευράς Δήμου, δημοτικών επιχειρήσεων αλλά κυρίως ιδιωτών
σε σχέση με τα μέτρα τα οποία προτείνει η μελέτη. Αφού ολοκληρωθεί η β΄φάση, θα
ακολουθήσει η γ΄φάση με την οποία, με βάση το ενδιαφέρον που θα έχει επιδειχθεί
αλλά και το γενικό αρχικό σχεδιασμό του προγράμματος, θα μορφοποιηθεί πλέον το
πρόγραμμα σε μέτρα και δράσεις, προκειμένου πλέον, μετά την ένταξη αυτού να
είναι έτοιμη η Αναπτυξιακή Εταιρεία Ημαθίας να κάνει την προκήρυξη κάθε μέτρου
και να υπάρχει το ενδιαφέρον να κατατεθούν οι προτάσεις, να γίνουν οι επιλογές, οι
εντάξεις και μετά να αρχίσει η χρηματοδότηση και η υλοποίηση του προγράμματος.
Η α΄ φάση, σ΄ότι αφορά την εκτέλεση από πλευράς της ΑΝΗΜΑ, είναι
ικανοποιητική για το Δ.Σ. Δεν έχουμε να προσθέσουμε παρατηρήσεις.
Συμφωνούμε με την πρόταση της μελετητικής ομάδας, να ενταχθεί και το Δ.Δ.
Ασωμάτων στην περιοχή όπου θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα.
Ευχαριστούμε τα στελέχη της ΑΝΗΜΑ , για την καλή δουλειά που
πρόσφεραν και γιατί ολοκλήρωσαν την α΄φάση νωρίτερα από τις προδιαγραφές.
Πρόεδρος :Συμφωνεί το σώμα;
Σύμβουλοι:Ναι.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Τις προτάσεις για την α΄ φάση της μελέτης του έργου «Ολοκληρωμένο
πρόγραμμα ανάπτυξης ορεινού όγκου Αν. Βερμίου Ημαθίας».

2.- Την εισήγηση του Δημάρχου.
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Αποδέχεται τις προτάσεις για την α΄ φάση της μελέτης του έργου
«Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης ορεινού όγκου Αν. Βερμίου Ημαθίας» καθώς
και την ένταξη του Δ.Δ. Ασωμάτων Δήμου Βέροιας στην περιοχή που θα υλοποιηθεί
το πρόγραμμα.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 522/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ.
I.
Κ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ Κ.
Α.
Κ.
Γ.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Λ.
Ν.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ
Σ.
Ι.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ποτουρίδης
Kουρουζίδης
Πουλασουχίδης
Ασλάνογλου
Δελαβερίδης
Κόλβατζης
Ουρσουζίδης
Χαμαλής
Τάκης
Ουσουλτζόγλου
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
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Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 18-10-2001
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