ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 12/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 295/2010
Περίληψη
Έγκριση οριστικής μελέτης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ»,
παραλαβής και υποβολής της στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013.
Σήμερα 10 Μαϊου του έτους 2010 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 6-5-2010 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 26 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
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
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Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

Σ.

Aπόντες
Παναγιωτίδης

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
προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης, Ε. Σοφιανίδης και
αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Ι. Καλαϊτζίδης, Γ.
Ορφανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 294/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ.. Γ. Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 295/2010 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Σοφιανίδης, Γ. Ορφανίδης
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 297/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 300/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 301/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Γ. Μιχαηλίδης και αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 303/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Α. Δελαβερίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 305/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 312/2010 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Α. Παπαστεργίου, Γ.
Κάκαρης, Β. Γιαννουλάκης.
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 329/2010 απόφασης
προσήλθε ο κ. Γ. Κάκαρης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 7-5-2010 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:
Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας-Θράκης 20072013- άξονα προτεραιότητας 7 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΚΜ», με κατηγορία
πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ» και
κωδικό
προτεραιότητας
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», και σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου
Βέροιας και του ΑΠΘ για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο:
«Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης Αστικού τοπίου στην Βέροια» ο Δήμος
Βέροιας θα καταθέσει πρόταση για ένταξη στο ΕΣΠΑ της πράξης «Ολοκληρωμένο
σχέδιο αναβάθμισης Αστικού τοπίου στην Βέροια» ποσού 10.947.867,64€ με σκοπό
την αναβάθμιση του αστικού τοπίου της πόλης, μέσα από παρεμβάσεις που θα
αναβαθμίσουν οικολογικά ένα ενιαίο δίκτυο και θα αναδείξουν τις τοποθεσίες
πάρκου Ελιάς, πλατείας Αγ.Αντωνίου, Πλατείας Κόρακα, πάρκου στη συμβολή των
οδών Θεσσαλονίκης και Βενιζέλου, όπου βρίσκονται και τμήματα του αρχαίου
τείχους της πόλης, καθώς και των οδών Ελιάς, Βενιζέλου, Ανοίξεως,
Μεγ.Αλεξάνδρου στο τμήμα της που ορίζεται από τις οδούς Βενιζέλου και Ανοίξεως,
Τρεμπεσίνας και Ανθέων, σε σύγχρονο αστικό ιστό σύμφωνα με το δυναμικό και την
ικανοχωρητικότητα του τοπίου.
Κατόπιν τούτου παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο
1)Να παραλάβει και να εγκρίνει η μη την μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης
με τίτλο: «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης Αστικού τοπίου στην Βέροια»
ποσού 10.947.867,64€.
2)Να εγκρίνει ή μη την υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ 2007-2013.
3)Να εγκρίνει ή μη το επισυναπτόμενο τεχνικό δελτίο του έργου.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δάσκαλος: Μετά από την προηγούμενη απόφαση που πήρε το Δ.Σ για την
έγκριση της μελέτης, έγιναν τα τεύχη δημοπράτησης και υποβλήθηκαν. Οφείλω να
πω σήμερα ότι πήγα κάτω μαζί με την κα Σιδηροπούλου και τον κ. Ζαχαρόπουλο και
υποβάλαμε τη μελέτη. Ήταν η τελευταία προθεσμία να υποβάλουμε την πρόταση στη
διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας. Η συνολική πρόταση είχε συνολικό
προϋπολογισμό 10.950.000,00 Ευρώ από αυτά 1.161.000,00 Ευρώ αφορούν σε
δίκτυα υποδομών, δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και όμβριων υδάτων στην όλη
περιοχή παρέμβασης, 935.000,00 Ευρώ έχουμε απάντηση και απ’ την ΔΕΗ, η οποία
εκπονεί και την μελέτη που θα υποβάλουμε στην προθεσμία που έχουμε του ενός
μηνός για την υπογειοποίηση όλων των δικτύων της ΔΕΗ που είναι γύρω στις
935.000,00 Ευρώ, 150.000,00 Ευρώ έχουμε προβλέψει σαν έργο για αρχαιολογικές
εκσκαφές, μήπως υπάρξει κανένα πρόβλημα και η πρόταση του δήμου για όλη την
αστική ανάπλαση, αυτό που είχαμε αναφέρει για όλη εκείνη την περιοχή, είναι
8.700.000,00 Ευρώ περίπου. Η συνολική πρόταση δηλαδή ανέρχεται στα
10.950.000,00 Ευρώ, με ΦΠΑ.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις.
Σκουμπόπουλος: 1)Υπογράφηκε η σύμβαση για την ανάθεση αυτού του
ερευνητικού προγράμματος με το Α.Π.Θ και πότε υπογράφηκε; 2)Βρήκα σήμερα στο
γραμματοκιβώτιο μου ένα έγγραφο από το σύλλογο Μελετητών Δημοσίων Έργων Κ.
Μακεδονίας, προς τη δήμαρχο κα Ουσουλτζόγλου, με κοινοποίηση, στον πρόεδρο
και στα μέλη του Δ.Σ. Παραλάβατε τέτοια επιστολή και εσείς ή άλλος συνάδελφος;
Βρήκα στο γραμματοκιβώτιο μου αυτή την επιστολή και αναφέρετε στην όλη

διαδικασία και ότι, εάν δεν ανακληθούν οι αποφάσεις, θα στραφούν εναντίον μας.
3)Σήμερα ο κ. Δάσκαλος είπε ότι υπέβαλε το τεχνικό δελτίο στην διαχειριστική
επιτροπή. Χωρίς να εγκρίνουμε την μελέτη, υπέβαλε τεχνικό δελτίο;
Δήμαρχος: 1)Το έγγραφο που έχετε κε Σκουμπόπουλε, δεν ήρθε στα δικά μου
χέρια, θα ήθελα να το έχω. Προφανώς θα μας έρθει, αλλά εν πάση περιπτώσει μέχρι
το μεσημέρι ή το απόγευμα θα έρθει πιστεύω. 2)Η προθεσμία έληγε σήμερα, η μελέτη
πέρασε απ’ το Δ.Σ νομίζω ότι κανείς δεν θα ήθελε να χαθεί η ευκαιρία να
διεκδικήσουμε 10,5 εκατομμύρια.
Δάσκαλος: Τα είπε πολύ καλά η κα δήμαρχος. Ετσι λοιπόν μετά την
προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την μελέτη που
παρουσιάστηκε εδώ μέσα και δεδομένου ότι σήμερα έληγε η προθεσμία, πήραμε την
πρωτοβουλία και υποβάλαμε την πρόταση, συνεννοούμενοι βέβαια με τη
διαχειριστική αρχή γιατί ήταν απαραίτητη και η απόφαση του Δ.Σ., η προηγούμενη
απόφαση, και στη συνέχεια θα αποστείλουμε και αυτή την απόφαση που πιστεύω ότι
θα πάρουμε σήμερα. Θέλω να τονίσω και να σταθώ μονάχα στο ότι με αυτό το έργο
θα αλλάξει η πόλη της Βέροιας.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος: Ό,τι είπαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση κε πρόεδρε, όταν
μας παρουσίασε η κα Τζιμοπούλου τη μελέτη και ό,τι παρατηρήσεις και σε τυπικό
επίπεδο αλλά και σε ουσιαστικό κάναμε σε εκείνη την συνεδρίαση, ισχύουν και στη
σημερινή. Δεν μπορούμε να παραλάβουμε αυτή τη μελέτη, γιατί δεν αναθέσαμε
μελέτη για να παραλάβουμε μελέτη. Αναθέσαμε ερευνητικό πρόγραμμα και επειδή το
παιχνίδι χοντραίνει μ’ αυτή την επιστολή που βλέπω εδώ, δεν ξέρω πώς και πού θα
στραφεί ο Σύλλογος Μελετητών. Εμείς δεν θέλω να έχουμε καμία ευθύνη για την
πληρωμή αυτής της μελέτης. Αναθέσαμε ερευνητικό πρόγραμμα και έπρεπε να
παραλάβουμε ερευνητικό πρόγραμμα. Δεν μπορούμε να αναθέτουμε ερευνητικό
πρόγραμμα και να παραλαμβάνουμε μελέτη και μάλιστα οριστική και μάλιστα και το
τεχνικό δελτίο και μάλιστα και πολλά άλλα, που λέει ο κος αντιδήμαρχος. Δεν
θέλουμε να έχουμε καμία ευθύνη γι’ αυτή τη μελέτη και ας αλλάξει το τοπίο, που
λέει ο κ. αντιδήμαρχος, της πόλης της Βέροιας. Δυστυχώς λίφτινγκ θα κάνουμε σε
κάποια σημεία της πόλης της Βέροιας.
Χατζηαθανασίου: Στο ένα σκέλος η κριτική που ασκήθηκε και στην
προηγούμενη συνεδρίαση, ήταν απόλυτα ορθή και όντως ήταν έτσι τα πράγματα, δεν
πρέπει να φτάνουμε δηλαδή στο παρά πέντε για να ετοιμάζουμε τις μελέτες. Το ένα
σκέλος είναι αυτό και είναι δεδομένο. Στο δίλλημα λοιπόν: προχωράμε έτσι, μ’ αυτή
τη διαδικασία και κερδίζουμε και μπαίνουμε στο πρόγραμμα και εξασφαλίζουμε αυτό
το έργο ή το αφήνουμε επειδή η διαδικασία ήταν αυτή που ήταν που και εγώ θα
συμφωνούσα ότι δεν ήταν η ορθή διαδικασία και το αφήνουμε να πάει χαμένο; Εγώ
δεν έχω τέτοιου είδους διλλήματα, απαντώ ναι. Ναι στην κριτική κα δήμαρχε, δεν
έγινε σωστή η διαδικασία, όμως ναι και στο έργο γιατί δεν θέλω να το χάσω. Αυτή η
πόλη και γενικά όλες οι πόλεις μαραζώνουν. Δίνεται η ευκαιρία να γίνει ένα έργο
σημαντικό. Ναι λοιπόν πρέπει να αποφασίσουμε για να έρθει και κανένα ευρώ σ’
αυτή την πόλη, πόλη η οποία κατάντησε από 4η σε ανάπτυξη 44η . Το δίλλημα λοιπόν
το προσπερνώ. Την επόμενη φορά βέβαια κα δήμαρχε αν ακολουθήσουμε την ίδια
διαδικασία, ενδεχομένως να συμφωνήσω με τον κ. Σκουμπόπουλο και να μην
ψηφίσω, τώρα όμως θεωρώ, έχοντας και αυτό το παράδειγμα, ότι πρέπει να πάμε
μπροστά με την υπερψήφιση αυτού του έργου.
Πρόεδρος: Δευτερομιλίες.
Δάσκαλος: Δεν θα γίνουν λίφτινγκ μ’ αυτή τη μελέτη. Δεν μπορείς να δώσεις
10.000.000,00 Ευρώ για να κάνεις λίφτινγκ. Θα υπογειοποιηθούν όλα τα καλώδια της
ΔΕΗ, προτάθηκε να αντικατασταθεί ο αμίαντος από τα δίκτυα ύδρευσης στην
περιοχή που μελετήθηκε και βέβαια θα γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή παρέμβαση, αυτά
που προτάθηκαν είναι μια σοβαρή παρέμβαση. Μπορούσε αν είχαμε περισσότερο
χρόνο να είχαμε κάνει μια καλύτερη πρόταση, αλλά δεν μπορούμε να πούμε επειδή

δεν είναι παρά πολύ καλή η πρόταση ότι δεν θα υποβάλουμε πρόταση. Σήμερα που
πήγα στην περιφέρεια λοιπόν οφείλω να μαρτυρήσω ότι μου είπανε ότι ήμασταν η
μόνη πρωτεύουσα νομού η οποία δεν είχε υποβάλει πρόταση, είχαμε μείνει πίσω,
παρόλα αυτά προλάβαμε και βάλαμε πρόταση.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση του αντιδημάρχου κ. Δ.
Δάσκαλου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 16 σύμβουλοι:
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,
Γ. Κάκαρης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 5 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε.
Γουναράς.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 7-5-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
2.- Την αριθ. 180/2010 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η υπογραφή
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου & του Α.Π.Θ. (Επιτροπή Ερευνών) για
την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης
αστικού τοπίου στη Βέροια».
3.- Την κατατεθείσα μελέτη και το τεχνικό δελτίο του παραπάνω έργου.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2010 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει την υποβληθείσα οριστική μελέτη και το τεχνικό δελτίο της
πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ
ΒΕΡΟΙΑ», όπως αυτή συντάχθηκε και κατατέθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
την Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013
(άξονας προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ» Κατηγορία πράξης «Ολοκληρωμένες Αστικές Αναπλάσεις Ευρείας Κλίμακας).
Β) Εγκρίνει την παραλαβή της παραπάνω μελέτης, προϋπολογισμού €
10.947.867,64.
Γ) Εγκρίνει την υποβολή πρότασης για ένταξη της παραπάνω πράξης στο
ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 295 / 2010
.............................................................................................……….................................
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.
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Σ.
Ν.
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Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.
Γ.

Σ.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 7-6-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

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

