ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 15/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 432/2010
Περίληψη
Έγκριση ανάκλησης της αριθ. 768/2004 απόφασης Δ.Σ. για
παραχώρηση της χρήσης τμήματος δημοτικού ακινήτου
στην «Οικολογική Ομάδα Βέροιας».
Σήμερα 30 Ιουνίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα
20:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 28-6-2010 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 23 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Σ.
Χ.
Β.
Ε.

Aπόντες
Μηλιόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Σοφιανίδης

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 τη συζήτηση της αριθ. 431/2010
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Σ.
Παναγιωτίδης και αποχώρησε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 432/2010 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Ι. Καλαϊτζίδης, Σ. Διαμαντής και
αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2° θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 22-6-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου
οικονομικών Παύλου Παυλίδη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι, με την υπ΄ αριθ. 768/2004 απόφασή του το Δημοτικό
Συμβούλιο
Α) Ενέκρινε τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης τμήματος εκ του υπ' αριθ.
372 δημοτικού τεμαχίου της οριστικής διανομής του αγροκτήματος Αγίας Βαρβάρας,
όπως αυτό θα οριοθετηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, που βρίσκεται
δίπλα στον ποταμό Αλιάκμονα, στην «Οικολογική Ομάδα Βέροιας» για μία εξαετία,
για να το χρησιμοποιήσει αποκλειστικά για τις ανάγκες και τους σκοπούς της ομάδας.
Η σχετική σύμβαση θα υπογραφεί αφού προηγουμένως συνταχθεί
τοπογραφικό διάγραμμα με τα ακριβή στοιχεία της παραχωρούμενης έκτασης.
Σε περίπτωση που ο Δήμος Βέροιας κρίνει ως αναγκαία τη χρήση της
παραπάνω παραχωρούμενης έκτασης για δικές του ανάγκες και δράσεις, μπορεί με
κατάλληλη και έγκαιρη ειδοποίηση να ανακαλέσει την παραπάνω παραχώρηση.
Β) Εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Βέροιας για την υπογραφή της παραπάνω
σύμβασης.
Σε εφαρμογή της παραπάνω απόφασης στις 30/10/2006 υπογράφηκε Σύμβαση
μεταξύ του Δήμου Βέροιας και του εκπροσώπου της «Οικολογικής Ομάδας Βέροιας»
για δωρεάν παραχώρησης της χρήσης δημοτικού ακινήτου στην Οικολογική Ομάδα,
στο άρθρο 5 της οποίας προβλέπεται ότι « Σε περίπτωση που ο Δήμος Βέροιας κρίνει
αναγκαία τη χρήση της παραπάνω παραχωρούμενης έκτασης για δικές του ανάγκες και
δράσεις μπορεί με κατάλληλη και έγκαιρη ειδοποίηση να ανακαλέσει την παραπάνω
παραχώρηση.»
Ο Δήμος Βέροιας προτίθεται να υποβάλλει αίτημα ένταξης στην πρόσκληση
40 « Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «
Μακεδονία - Θράκη 2007-2013» - Άξονας Προτεραιότητας 7 – Αειφόρος Ανάπτυξη
και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ, Κωδικός Προτεραιότητας 59 – Ανάπτυξη
Πολιτιστικών Υποδομών (ΟΤΑ) », και συγκεκριμένα την χρηματοδότηση της
κατασκευής του «ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».
Ως χώρος εγκατάστασης του παραπάνω θα προταθεί το υπ' αριθ. 372
δημοτικό τεμάχιο της οριστικής διανομής του αγροκτήματος Αγίας Βαρβάρας, μέρος
του οποίου έχει παραχωρηθεί με την παραπάνω απόφαση ΔΣ στην «Οικολογική
Ομάδα Βέροιας».
Υστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, ν΄
αποφασίσει την ανάκληση ή μη της 768/2004 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βεροίας.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την αριθ. 4/2008
απόφαση του Τ.Σ. Αγ. Βαρβάρας, με την οποία αυτό γνωμοδοτεί υπέρ της ανάκλησης
της αριθ. 6/2004 απόφασής του και της απομάκρυνσης από τον παραπάνω
παραχωρηθέντα χώρο της Οικολογικής Ομάδας Βέροιας επειδή:
- Δεν έχουν δημιουργηθεί κατάλληλες συνθήκες ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να
βλέπουν τα ζώα.
- Δεν έχει κανένας εμπλουτισμός με υδρόβια πουλιά.
- Δεν έχουν κατασκευασθεί στεγασμένος χώρος ενημέρωσης για θέματα
περιβάλλοντος και ενυδρείο για τη ζωή στο γλυκό νερό.
- Δεν έχει δημιουργηθεί χώρος πώλησης βιολογικών προϊόντων αλλά ούτε και
κάποιος υποτυπώδης χώρος για φιλοξενία επισκεπτών.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Παυλίδης: Το 2006 με σύμβαση δωρεάν παραχώρησης είχε δοθεί στην
Οικολογική Ομάδα ο χώρος 4. Με απόφαση του Δ.Σ του 2004 εγκρίθηκε η
παραχώρηση, υπογράφτηκε όμως το συμφωνητικό το 2006, δύο χρόνια μετά. Δόθηκε
αυτή η έκταση για να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους. Ο Δήμος έχει δύο
περιοχές. Η μία είναι πάνω προς το Κομνήνιο και η δεύτερη είναι κάτω σε κείνη την
περιοχή, όπου θα μπορούσαν να αναπτυχθούν δραστηριότητες που θέλουμε να
υπάρχουν μεταξύ Βέροιας –Βεργίνας, λόγω του θεματικού ενδιαφέροντος που
έχουν. Επομένως επειδή και στη σύμβαση υπάρχει ο τελευταίος όρος που αναφέρει
ότι σε περίπτωση που ο Δήμος Βέροιας κρίνει ως αναγκαία τη χρήση της παραπάνω
παραχωρούμενης έκτασης για δικές του ανάγκες και δράσεις, μπορεί με κατάλληλη
και έγκαιρη ειδοποίηση να ανακαλέσει την παραπάνω παραχώρηση για να ισχύει και
η πρότασή μας. Δεν μπορεί από τη μία να καταθέτουμε πρόταση και από την άλλη να
μην έχουμε πάρει μία τέτοια απόφαση. Πρέπει να πάρουμε μία απόφαση όπου θα
πρέπει να αποχωρήσουν οι οικολόγοι από εκείνο το σημείο. Πρέπει να βρεθεί μία
άλλη έκταση γιατί αυτός ο χώρος είναι αυτός όπου πρέπει να αναπτυχθεί το πάρκο.
Αυτή η έκταση κατά καιρούς έχει απασχολήσει και την Πολεοδομία και το
Δασαρχείο. Υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα, διάφορες αποφάσεις, άλλες θετικές
και άλλες αρνητικές. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όπου θα έπρεπε νωρίτερα να
έχουν ληφθεί και κάποια άλλα μέτρα για το σημείο. Υπάρχει απόφαση του Τ.Σ. της
Αγίας Βαρβάρας που επιθυμεί και αυτό την αποχώρηση για να γίνει το πάρκο στην
περιοχή της Αγ. Βαρβάρας και γι’ αυτό πρέπει να πάρουμε μία τέτοια απόφαση ώστε
αύριο να τους κοινοποιήσουμε ότι θα πρέπει να αποχωρήσουν από το σημείο για να
προχωρήσουμε σε περαιτέρω κινήσεις.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις.
Σκουμπόπουλος: Είπε ο κ. Αντιδήμαρχος ότι υπάρχει απόφαση του Τ.Σ. της
Αγ.Βαρβάρας ότι συμφωνεί με την ανάκληση της απόφασης. Στο φάκελο μέσα δεν
υπάρχει. Πότε πάρθηκε αυτή η απόφαση και γιατί δεν είναι στο φάκελο;
Πρόεδρος: Έχω εδώ στα χέρια μου το απόσπασμα. Δεν υπάρχει φωτοτυπικό
μηχάνημα κε Σκουμπόπουλε για να το αναπαράγουμε αλλά υπάρχει η απόφαση.
Σκουμπόπουλος: Τι απόφαση υπάρχει για το συγκεκριμένο θέμα; Ο κ.
Παυλίδης είπε ότι υπάρχει για την ανάκληση. Υπάρχει απόφαση αλλά για άλλο λόγο.
Όχι για το συγκεκριμένο λόγο. Παρασύρετε έτσι εσείς το σώμα κε πρόεδρε ότι
υπάρχει απόφαση αλλά δεν υπάρχει φωτοτυπικό μηχάνημα για να μας την δώσετε.
Έλεος!
Πρόεδρος: Τι εννοείτε κε Σκουμπόπουλε ότι παραπλανώ το σώμα; Υπάρχει
εδώ αυτή η απόφαση.
Παυλίδης: Το Τ.Σ. Αγ.Βαρβάρας συνεδρίασε για το θέμα έπειτα από αίτημα
που του έκαναν για να γίνει το πάρκο στην περιοχή και να προχωρήσουν μετά στο
σχεδιασμό της περιοχής και πάρθηκε απόφαση γι’ αυτό. Είναι περιοχή της Αγ.
Βαρβάρας. Αν δεν το επιθυμούσε η Αγ. Βαρβάρα εμείς θα πηγαίναμε να σχεδιάσουμε
χωρίς λόγο; Αίτημα έγινε στο Τ.Σ. και αυτό συνεδρίασε.
Δελαβερίδης: Σχετικά με τα αυθαίρετα κτίσματα που κατασκευάστηκαν στο
σημείο εκείνο, πόσο είναι το πρόστιμο και ποιος τα πληρώνει;
Παυλίδης: Δεν γνωρίζω. Εμείς δεν κάνουμε τίποτε εκδικητικό με τους
οικολόγους. Χρειαζόμαστε την περιοχή για να αναπτύξουμε το θεματικό πάρκο.
Ψάχνοντας το θέμα, βρήκαμε κάποια άλλα στοιχεία για την περιοχή και θα έπρεπε να
ληφθούν κάποια άλλα μέτρα. Εμείς επιδιώκουμε να κάνουμε στην περιοχή το
θεματικό πάρκο.

Δήμαρχος: Είχε επιβληθεί ένα πρόστιμο πάνω από 30.000 € από την
Πολεοδομία της Νομαρχίας για αυθαίρετα κτίσματα, τα οποία έπρεπε να πληρώσει η
Οικολογική Ομάδα και προφανώς αυτός ήταν και ο λόγος που το Τ.Σ. πήρε αυτές τις
αποφάσεις. Για να παραχωρηθεί εκείνη η έκταση είχε γίνει μία ολόκληρη συζήτηση
στο Δ.Σ. για όρους, για προϋποθέσεις κλπ. Αν τηρήθηκαν ή όχι, είναι μία άλλη
υπόθεση, αν πάνε χιλιάδες επισκέπτες είναι μία άλλη υπόθεση, όλα όμως συγκλίνουν
στο ότι μάλλον κάτι δεν έγινε σωστά και προφανώς γι’ αυτό και πήραν απόφαση.
Ούτε εκδίκηση θα πάρει κανείς ούτε έχει στο μάτι την περιοχή εκείνη. Για να
αναπτυχθεί η πόλη, πρέπει να δούμε ποιο είναι το συμφέρον της.
Νικόλαος Ασλάνογλου (Εκπρόσωπος Οικολογικής Ομάδας Βέροιας): Πάλι
μπαίνουμε σε περιπέτειες και θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Την περίοδο που
παραχωρήθηκε αυτή η έκταση στην Οικολογική Ομάδα, η κα Δήμαρχος είπε κάτι
πολύ σωστό. Είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει μία συνολική εκτίμηση της περιοχής και
ένας γενικότερος σχεδιασμός για όλη την περιοχή. Τέσσερα χρόνια είναι Δήμαρχος η
κα Ουσουλτζόγλου και σήμερα, επειδή της προέκυψε χρήμα, λέει θα κάνουμε
θεματικό πάρκο. Γιατί συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με τα αυτονόητα ακόμη; Αυτή
η περιοχή είναι δυνατόν να δεχθεί, και να είναι όμορφο αυτό που θα δεχθεί, αυτό το
τεράστιο κτήριο; Είναι ποτέ δυνατόν; Εμείς σαν Οικολογική Ομάδα θα επιτρέψουμε
αυτό το πράγμα; Δεν θα προσφύγουμε να αποτρέψουμε μία άλλη θέση 12 που
μπορούμε να την ονομάσουμε τώρα θέση 13; Μα είναι δυνατόν πριν τελειώσουμε με
το ένα να αρχίζει άλλο; Είναι η πλέον ακατάλληλη περιοχή για τέρατα τσιμέντου.
Είναι πολύ πολύτιμη η περιοχή για να την ρίξουμε στο ζύγι με τέσσερα ή πέντε ή
δέκα εκατ. ευρώ. Ουσιαστικά κάθε Δήμος εκεί έχει το μυαλό του. Μία είναι η
περιοχή μας: ο Αλιάκμονας. Αυτό βρήκατε να κάνετε; Το 1993 μετά από 7 μήνες
ερεύνης, η Οικολογική Ομάδα Βέροιας αποφάσισε να ξεκινήσει την ανακύκλωση
μόνη της, χωρίς δραχμή επιδοτήσεις, χωρίς μία δραχμή κρατικό δημοτικό χρήμα. Επί
4 χρόνια περιβαλλοντική εκπαίδευση, καθημερινή περισυλλογή χαρτιών και χορηγία
ιδιώτη 8 εκατ. για αγορά κάδων. Θα δείτε γιατί τα λέω αυτά. Ποια ήταν η
αντιμετώπιση της διοίκησης στην οικολογική ομάδα; Λοιδορίες και εχθρότητες. Σας
ζητήσαμε χρήματα; Όχι. Σας ζητήσαμε κάτι; Όχι. Θέλαμε να δείξουμε ότι έρχεται
μπόρα 10 χρόνια πριν και αυτό που είχαμε απέναντί μας ήταν πάλι οι μηνύσεις. 4
χρόνια δουλειάς και ο υποφαινόμενος μέσα στα 4 άτομα, πήγανε τσάμπα. Και
ερχόμαστε τώρα να πούμε τι; Οι οικολόγοι φταίνε για τα σκουπίδια και οι οικολόγοι
είναι αυτοί που δεν έχουν λόγο. Έχει λόγο ο κ. Δάλλας , το Δ.Σ. του κ. Δάλλα, έχετε
εσείς λόγο αλλά όχι εμείς και η κα Δήμαρχος, κατά παράβαση κανόνων αποφάσεων
του Δ.Σ., λέει «εγώ θα κάνω αυτό που είναι σωστό για μένα και σεις αποφασίστε ότι
θέλετε». Όταν ακούσαμε ότι στη θέση 12 θέλουν να κάνουν …………………
Πρόεδρος: Θα σας παρακαλούσα πολύ κε Ασλάνογλου να περιοριστείτε στο
θέμα μας.
Ασλάνογλου: Αφήστε με να μιλήσω όπως ξέρω.
Πρόεδρος: Ναι, αλλά επί του θέματος.
Ασλάνογλου: Είμαστε στο θέμα. Εσείς δεν το καταλάβατε.
Πρόεδρος: Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά κε Ασλάνογλου και το τι λέτε και
το τι υπονοείτε αλλά θα παρακαλούσα να είστε μέσα στο θέμα και μέσα στο χρόνο
σας.
Ασλάνογλου: Σας λέω ότι δεν το καταλαβαίνετε. Από την αρχή δεν
εννοούσατε καλά. Όταν ακούσαμε ότι εκεί θα κάνουνε σκουπίδια, θέλαμε να
δείξουμε τι έχει ανάγκη αυτή η περιοχή. Ποια ήταν η περιοχή κε Παπαστεργίου που
ζητήσαμε τότε; Είναι φωτογραφημένη και βιντεοσκοπημένη, σκουπιδότοπος και
πεζότοπος και ένα χωράφι 7 χρόνια ακαλλιέργητο. Τι είχε πριν; Κριθάρι και

αραβόσιτο. Αρχίσαμε μέχρι σήμερα από τότε κάθε μέρα χειρονακτική προσωπική
δουλειά χωρίς δραχμή δημοτικού χρήματος. Κάθε μέρα δουλειά για 4 χρόνια.
Υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα λέει ο κ. Παυλίδης. Ποιανού είναι τα
δημοσιεύματα; Θα σας πω και το αποτέλεσμα αυτών των διαδικασιών κε Παυλίδη.
Τιμωρηθήκαμε από το δικαστήριο με 45 € πρόστιμο για τις τεράστιες αυθαιρεσίες
μας και κάναμε έφεση. Δεν τα πληρώσαμε. Αντί να πούνε ευχαριστώ, τρώμε και
πρόστιμο; Πάμε καλά; Αυτή η νοοτροπία μας οδήγησε σήμερα στο κάθισμα του
ζήτουλα. Έγιναν μηνύσεις για την κακή και εγκληματική μας δράση σε σχέση με την
περίθαλψη. Ποιοι τα έγραψαν; Το ξέρετε, μία οικογένεια ήμαστε στη Βέροια. Τα
έγραψε ο Αργυρίου. Ποιος είναι αυτός; Είναι ο φίλος της κας Δημάρχου και πολλών
άλλων. Δικαστήκαμε 3 φορές μέχρι τώρα. Προχθές ήτανε το 3ο δικαστήριο. Αθώοι.
Αύριο, πρώτη του μηνός, είναι το τέταρτο για τον ίδιο λόγο. Αυτά είναι τα
αποτελέσματα κε Δελαβερίδη. Τα δημοσιεύματα αυτά του συγκεκριμένου ανθρώπου,
που όλοι τον ξέρετε, είναι αυτός που βγάζει τη βρώμικη δουλειά. Αυτό είναι το
αποτέλεσμα. Όταν παραχωρήθηκε η έκταση αυτή στην οικολογική ομάδα, ένας έκανε
ένσταση σ’ αυτή την παραχώρηση. Ποιος ήταν αυτός; Ο κ. Μιχαηλίδης, ο
αντιδήμαρχος. Υπάλληλος του κ. Σπάρτση, του κακού δεξιού, ο αγωνιστής κ.
Μιχαηλίδης έκανε ένσταση, η οποία απορρίφθηκε. Τι τον ένοιαζε και έκανε ένσταση;
Υπογράψαμε μία σύμβαση που έλεγε συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία εμείς
ζητήσαμε και ο Δήμος Βέροιας δεν είπε τότε όχι. ΄Ηρθε ποτέ κάποιος από σας να δει
αν ένας όρος δεν ισχύει από αυτά που υποσχεθήκαμε; Δημοτική έκταση και δεν
πάτησε κανένας. Η έκταση δεν είναι δική μας, είναι όλων των Βεροιέων. Χιλιάδες
πολιτών επισκέπτονται μέχρι σήμερα αυτή την περιοχή για να κάνουνε καγιάκ
δωρεάν ενώ τρεις μέρες τώρα που κάνετε το φεστιβάλ, θα πληρώνουν. Οκτώ χρόνια
έρχονται οι νέοι και οι πιο γερασμένοι και κάνουν δωρεάν καγιάκ. Έρχονται, βλέπουν
την περίθαλψη, έρχονται εκατοντάδες παιδιά για να ενημερωθούν για τον Αλιάκμονα.
Αυτά τα κάνουμε χωρίς να πληρωνόμαστε μέχρι και σήμερα. Ασχολήθηκε κανείς
σας; Όχι. Ο κ. Παυλίδης ήρθε κάτω στο χώρο και προσωπικά μου είπε κάποια
πράγματα που δεν έχουν σχέση με αυτά που είπε τώρα. Θα τα αναφέρω τώρα και θα
ήθελα να μου πει ο κ. Παυλίδης τι άλλαξε. Θα σας πω εγώ τι άλλαξε, πριν απαντήσει
ο κ. Παυλίδης. Όσο εμείς κάθε μέρα μέχρι και σήμερα δουλεύαμε για να αναδείξουμε
αυτή την περιοχή, κάποιοι σε γραφεία λένε τι; Πώς θα βλάψουμε τους οικολόγους;
Τα ξέρουμε αυτά γιατί ζούμε σε μία κοινωνία. ΄Ηρθαμε εδώ γνωρίζοντας ότι οι
αποφάσεις είναι ειλημμένες. Με αυτή τη Δημοκρατία που χαρακτηρίζει την τέως και
την νυν Κυβέρνηση ή τις πολλές Κυβερνήσεις, φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Είναι η
νοοτροπία της παρέας, η νοοτροπία του «όποιος δεν είναι μαζί μας, είναι εχθρός
μας». Χαίρομαι που είναι εδώ ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Να μιλήσουμε για αγώνες
κε Παπαστεργίου, για δουλειά και όχι για πολιτικές ίντριγκες. Πάρτε την
ανακύκλωση που προανέφερα και δέστε την κατάληξη. Μετά από τόσα χρόνια
δουλειάς, λένε κάποια παιδιά επιστήμονες, εδώ θα στήσουμε τσιμέντο. Δεν θα
στήσετε. Δεν είναι αυτό το πράγμα γι’ αυτή την περιοχή. Είναι βέβαιο ότι αυτό που
γίνεται τώρα για την ανάκληση της παραχώρησης θα τραβήξει τουλάχιστον έξι μήνες,
άρα μετά τις εκλογές. Υπάρχουν και οι προσφυγές που σημαίνει ότι αντί να πάμε
παραγωγικά, άντε πάλι μπελάδες στο κεφάλι μας. Θέση 13. Ο κ. Παυλίδης ήρθε κάτω
και θα σας πω τι είπε, και αν κάτι είναι ψέμα κ. Παυλίδη να με διακόψεις. Μου είπε
ότι εμείς δεν θέλουμε να σας διώξουμε και αυτά μου τα έλεγε πριν 15 μέρες ακριβώς.
Εμείς θέλουμε μου είπε ένα κομμάτι από εσάς. Εμείς θέλουμε αυτόν τον χώρο.
Απευθύνομαι; στον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ τον κ. Παπαστεργίου που ξέρει τι
σημαίνουν αγώνες.
Παπαστεργίου: Εδώ είμαι δημοτικός σύμβουλος.

Ασλάνογλου: Κι εγώ είμαι πολίτης. Απευθύνομαι και σε σας λέγοντας ότι
πρέπει να αλλάξει αυτή η νοοτροπία της διοίκησης, της πολιτικής του καθενός από
σας. Τι άλλαξε κ. Παυλίδη από το σημείο που μου είπατε θέλουμε μόνο ένα κομμάτι;
Δεν θα φύγετε εσείς μου είπατε, δεν θέλουμε να σας πειράξουμε εσάς. Θα
αναλαμβάναμε μάλιστα εξτρίμ δραστηριότητες. Να ξέρετε ότι η πολιτική σήμερα
θέλει τους πολίτες πρόβατα για να είναι εύκολο θύμα του λύκου. Η οικολογική ομάδα
ποτέ δεν υπήρξε πρόβατο και ούτε πρόκειται να υπάρξει. Η σημερινή πολιτική
γενικώς θέλει παραγωγικούς «ανθρώπους», ακίνητους, να μην κάνουν τίποτα και με
την κατάλληλη εντολή βέβαια, να χειροκροτούν. Δεν έχει ανάγκη η χώρα από τέτοια
πρόβατα. Πρέπει να κινηθούμε, πρέπει κάτι να κάνουμε, πρέπει να έρθουμε σε ρήξη
και αυτό κάνουμε τόσα χρόνια και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Περιμένω μία
απάντηση από τον κ. Παυλίδη. κ. Παυλίδη τι άλλαξε; Μήπως δεν μου είπατε αυτά τα
πράγματα;
Παυλίδης: Για να γίνει αυτή η μελέτη, έπρεπε να πάει τεχνική εταιρεία και
να εξετάσει γεωλογικά το χώρο. Πήγε το γεωτρύπανο για να κάνει έρευνα του
υπεδάφους, για να δούμε αν μπορεί να χτιστεί διώροφο κτίριο με αυτές τις
προδιαγραφές και να κάνει μία μελέτη, η οποία χρειάζεται για να κατατεθεί η
πρόταση. Έπρεπε να γίνει σε 4 σημεία αυτή η έρευνα. Ο κ. Ασλάνογλου
προθυμοποιήθηκε να δώσει και νερό στο γεωτρύπανο, βοήθησε για να γίνει αυτό.
Μου αναφέρθηκε από αυτούς τους ανθρώπους που ήταν εκεί ότι ο κ. Ασλάνογλου
δεν επιθυμεί να γίνει η μία από τις 4 γεωτρήσεις. Πήγα προσωπικά ο ίδιος και του
είπα «τι σε πειράζει από δω να μετακινηθείς και να πας προς το κομμάτι το βασικό
και να μπει η οικολογική ομάδα Βέροιας επάνω ώστε να μπορείς να κάνεις και
δράσεις περιπατητών και καγιάκ κλπ στη δασική περιοχή παραπέρα»; Η απάντησή
του ήτανε «κάνε το κτήριο πιο εκεί». Και του είπα ότι την άλλη μέρα θα εξετάσουμε
αυτό που λέει, ώστε να κάνουμε πιο εκεί αν μπορούσε να πάει. Εμείς όμως για την
οριοθέτηση της κοίτης του ποταμού πήραμε μία απόφαση, η οποία λέει 45 μέτρα από
την οριογραμμή και πρέπει υποχρεωτικά και κολλητά προς το στρατόπεδο ώστε να
πληρούνται οι αποστάσεις για να είναι νόμιμα τα πράγματα. Αν αύριο εξεταστεί να
πάνε σε κάποιο άλλο μέρος οι οικολόγοι, μπορούν να πάνε σε άλλο μέρος. Υπάρχει
ένα πλάνο για την περιοχή που μπορεί να γίνει και καγιάκ και μπορούν να γίνουν και
άλλα εξτρίμ αθλήματα.
Ασλάνογλου: Ποιο είναι το πλάνο κε Παυλίδη;
Παυλίδης: Το Πολιτιστικό Κέντρο που θα γίνει.
Ασλάνογλου: Δεν είπε αλήθειες ο κε Παυλίδης.
Πρόεδρος: Θα μπορούσε να πει κανείς το ίδιο και για εσάς κε Ασλάνογλου.
Ασλάνογλου: Δεν το είπε κανείς όμως. Ζήτησα το λόγο. Δεν είπε αλήθειες ο
κ. Παυλίδης.
Πρόεδρος: Υπάρχει ένας Κανονισμός και βάσει αυτού λειτουργεί το Δημοτικό
Συμβούλιο.
Ασλάνογλου: Όλα καλά λοιπόν;
Δήμαρχος: Τα πράγματα είναι απλά και ξεκάθαρα απολύτως. Υπάρχει μία
απόφαση του Δ.Σ., η οποία παραχωρεί στην Οικολογική Ομάδα για χρήση,
αποκλειστικά για τις ανάγκες και τους σκοπούς της ομάδας. Το γιατί υπογράφηκε
μετά από δύο χρόνια η σύμβαση είναι μία άλλη ιστορία, δεν είναι όμως του παρόντος.
Πάντως το 2010 θα μπορούσε να λήγει 2004-2010 η συμφωνία που είχε γίνει. Ο κ.
Ορφανίδης είχε πει τότε ότι η χρήση που ζητάνε οι οικολόγοι μάλλον είναι
διαχρονική και θα είναι εύκολο να τους πούμε σταματήστε και πάτε κάπου αλλού;
Πρόεδρος: Θέλω να δεχθείτε κ. Ασλάνογλου έναν πολιτισμό που προσπαθεί
να υπάρξει από την πλευρά του προεδρείου. Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε αλλά ο

πολιτισμός νομίζω ότι εκπέμπεται από το Προεδρείο και θέλω να το δεχθείτε αυτό το
πράγμα. Σεβαστείτε την ομιλία της Δημάρχου και όλων των δημοτικών συμβούλων
και μην διακόπτετε.
Δήμαρχος: Υπάρχει και η συναίνεση του σώματος προκειμένου να
παραχωρηθεί για πολύ συγκεκριμένους λόγους και ανάπτυξη πολύ συγκεκριμένων
δράσεων εκείνη η περιοχή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το πού θα κάνουμε
το θεματικό πάρκο προφανώς εξηγήθηκε, και για πολύ συγκεκριμένους λόγους
πρέπει να γίνει από Βεργίνα προς Βέροια ή από Βέροια προς Βεργίνα. Το αν θα
γίνουν προσφυγές ή όχι αυτό είναι μία άλλη υπόθεση. Στη συζήτηση που είχε
προηγηθεί για την παραχώρηση, την οποία την είχαμε ψηφίσει με πολύ
συγκεκριμένους όρους, αυτό που ειπώθηκε εκεί και καταγράφηκε, ότι θα γίνουν
χώροι φιλοξενίας αποθεραπευμένων πουλιών, θα υπάρχει στεγασμένος χώρος
ενημέρωσης με διάφορους τρόπους σε θέματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον,
και την ιστορία της ευρύτερης περιοχής. Θα γίνει ενυδρείο μεγάλων διαστάσεων με
τη ζωή του γλυκού νερού και ειδικά του τόπου μας, θα γίνει φυτώριο ντόπιων φυτών
για επιλεκτικές αναδασώσεις μικρής κλίμακας, θα γίνουν χώροι πώλησης βιολογικών
προϊόντων του τόπου μας και χώροι εξυπηρέτησης των επισκεπτών. Ένα
μεγαλεπήβολο σχέδιο, αλλά τελικά δεν γράφει πουθενά και δεν αποφασίσαμε τότε
πουθενά ότι θα είναι ιδιωτικός χώρος κατοικίας.
Ασλάνογλου: Τι λέει η κυρία; Τι λέει η φερόμενη ως Δήμαρχος; Τι λέει;
Ψεύδεται. Άστεγος είμαι εγώ κυρία μου; Είσαι πέρα από κάθε φαντασία. Είσαι
απίστευτη.
Πρόεδρος: Συνεχίστε κα Δήμαρχε.
Δήμαρχος: Υπήρχαν κάποια δεδομένα, έγινε κάποια συζήτηση και σ’ αυτή τη
συζήτηση τότε του 2004 και ο κ. Ασλάνογλου είχε πει τις απόψεις του. Είπε τότε
μεταξύ άλλων να δείξουμε μία εξαιρετική διέξοδο προκειμένου ότι το δεύτερο
μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Ελλάδος είναι η Θεσσαλονίκη, είναι δίπλα, άρα θα
κάνουμε το σημείο εκείνο τόπο προορισμού. Δεν μένουμε κάπου αλλού, εδώ
μένουμε, είμαστε τακτικοί επισκέπτες του χώρου εκείνου και της περιοχής, και
βέβαια εδώ ύπάρχει και ο πρόεδρος του Τ.Δ. Το μόνο σημείο που έχει γίνει τόπος
προορισμού εκεί και συγκεντρώνεται κόσμος είναι τα παράνομα τραπεζοκαθίσματα
της καντίνας που υπάρχει εκεί και επανειλημμένα απασχόλησαν το Δ.Σ. οι
παρανομίες της συγκεκριμένης μονάδας και έχουμε ψηφίσει πολλές φορές πρόστιμα.
Είναι ο μόνος χώρος προορισμού εκεί. Είχε πει τότε ο κ. Σκουμπόπουλος, και
συμφωνώ απόλυτα, ότι η από εδώ έκταση από το ποτάμι είναι τα διοικητικά όρια του
Δήμου μας και κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Οποιοσδήποτε σχεδιασμός
ανάπλαση, δράση, λειτουργία ή ένταξη στο Γ΄Κ.Π. θα γίνει αφού ολοκληρωθούν
αυτές οι δύο ενέργειες, δηλ. γίνει το αναρρυθμιστικό φράγμα και καθοριστούν τα
διοικητικά όρια του Δήμου. Από κει και πέρα θα πρέπει να δούμε τους τρόπους
ανάπτυξης της περιοχής. Μία ήπια παρέμβαση ήταν το αναρυθμιστικό, που ούτε
φώτα δεν ανάβουν αν έχετε παρατηρήσει στη λίμνη, για να μπορούν να υπάρχουν
εκεί τα πτηνά και να αναπτυχθεί η χλωρίδα που υπάρχει. Η ιστορία του Δ.Σ. σίγουρα
υπάρχει και στα πρακτικά του. Θέλω να υπενθυμίσω, και ο κ. Ασλάνογλου το ξέρει
πολύ καλά, ότι το 1993 στον τομέα της ποιότητας ζωής του Δήμου, ήμουνα πρόεδρος
εγώ και στον τομέα ανάπτυξης ήταν πρόεδρος ο κ. Στάθης Παναγιωτίδης. Είναι
γνωστό ότι τότε για πρώτη φορά, και ήτανε πολύ πρωτοποριακή δράση, ξεκινήσαμε
και κάναμε μία μελέτη και με τη βοήθεια της Οικολογικής Ομάδας που τότε ήτανε
πολυπληθής, και ξεκινήσαμε για πρώτη φορά να σκαρώνουμε τη δράση της
ανακύκλωσης στη Βέροια. Έγινε μία μελέτη μετά από ένα χρόνο δουλειάς και
μάλιστα τότε τις μελέτες τις κάναμε και μόνοι μας, τα μέλη των επιτροπών, σε

συνεργασία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες και με την ΤΕΔΚ. Έτσι τότε ξεκίνησε
η ανακύκλωση και θέλω να υπενθυμίσω γιατί πολλά λέγονται, αλλά μνήμη και
γραπτά υπάρχουν, ότι αυτήν την μελέτη που έγινε μετά από ένα χρόνο, επειδή έλειψα
εγώ για μία εβδομάδα, αναιρέθηκε και έγινε η παραγγελία και η ανάληψη της
δράσης μετά από συζήτηση με το Δήμο. Δεν ανέλαβε καμία οικολογική ομάδα μόνη
της. Έγινε η ανάθεση στην οικολογική ομάδα δράσης της ανακύκλωσης, και μάλιστα
τότε παρά τα όσα προέβλεπε η μελέτη παραγγέλθηκαν και κάδοι για μπουκάλια, ενώ
δεν υπήρχε κοντά εργοστάσιο για την επεξεργασία των μπουκαλιών. Παραχωρήθηκε
αυτή η έκταση για πολύ συγκεκριμένες χρήσεις. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι
δεν έρχονται χιλιάδες ή εκατοντάδες επισκέπτες, εκατοντάδες βλέπω στην καντίνα,
πουθενά αλλού.
Πρόεδρος: Κε Ασλάνογλου, αν και δεν έχετε το δικαίωμα βάσει του
Κανονισμού, σας δίνω και πάλι τον λόγο αλλά θα παρακαλούσα να είστε σύντομος.
Ασλάνογλου: Να δούμε το επίπεδο της αντιπαλότητας, ποιοι είναι δηλ. οι
κακοί; Έξω από εδώ ή οι κλέφτες που μου κλέψανε το σπίτι; Μια ζωή οι αντίπαλοι
είναι η διοίκηση. Ανέφερε ότι δεν μπορεί εκείνος ο χώρος να είναι κατοικία. Ποιος
είπε στην κυρία ότι είναι κατοικία εκεί; Και να σας πω ποιος της είπε ότι είναι
κατοικία. Ο Αργυρίου. Εκεί κοιμάμαι εγώ ή κάποιος άλλος; Εκεί κάνουμε καλά τα
τραυματισμένα πουλιά. Δεν κοιμόμαστε εκεί κυρία μου, εκεί φυλάμε το χώρο. Τόπος
προορισμού των εκατοντάδων ατόμων προφανώς ξέρετε ότι είναι η καντίνα, γιατί η
καντίνα μάλλον σας ενδιαφέρει, δεξιά δεν κόψατε ποτέ. Οποιαδήποτε μέρα, ελάτε
αύριο και όποια ώρα να’ ρθείτε θα δείτε πόσα καγιάκ θα είναι μέσα. Μάλλον η
καντίνα έχει περισσότερο ενδιαφέρον για την κα Ουσουλτζόγλου γι’ αυτό ξέρει
μόνον εκείνη την περιοχή. Έγινε τόπος προορισμού. Αν ήξερα ότι θα είχαμε αυτή τη
ρήξη θα σας έφερνα τα σχολεία κε Μαυροκεφαλίδη, που ήρθαν εκεί κάτω. Ξέρετε
εσείς ότι τότε είχε περισσότερα μέλη η ομάδα; Μας εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει
Οικολογική Ομάδα. Η διοίκηση κάνει οτιδήποτε είναι δυνατόν να ακυρώσει την
κοινωνική δυναμική. Αυτοί είναι οι αγωνιστές, αυτοί θα μας οδηγήσουν σήμερα και
αύριο. Πολλές συγκεκριμένες χρήσεις αναφέρθηκαν για το χώρο εκεί. Πέστε μου μία
που δεν έγινε κ. Δήμαρχε, τη φερόμενη ως Δήμαρχο. Ποια δράση δεν έγινε από αυτά
που γράφει εκεί μέσα; Πέστε μου μία …………………..
Πρόεδρος: Κε Ασλάνογλου, συνοψίστε να τελειώνουμε.
Ασλάνογλου: Τελείωσα.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος: Το 2004 το Δ.Σ. με κατά πλειοψηφία απόφαση παραχώρησε
δωρεάν τη χρήση, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Τ.Σ. της Αγ. Βαρβάρας, μιας
έκτασης 10 στρεμμάτων στις όχθες του ποταμού Αλιάκμονα, στην οικολογική ομάδα
εκτιμώντας την προσφορά της δράσης και του έργου που παρουσίασε τα τελευταία
χρόνια η οικολογική ομάδα στην πόλη μας. Είναι γνωστή η δράση της οικολογικής
ομάδας στην πόλη μας και όχι μόνο. Άκουσα με χαρά στην πρωτομιλία της
Δημάρχου και του αντιδημάρχου ότι κάνουμε την ανάκληση αυτή όχι για
εκδικητικούς λόγους αλλά επειδή πραγματικά μας χρειάζεται. Απογοητεύτηκα όμως
και από τους δύο στις δευτερομιλίες τους με αυτά που άκουσα. Αν πραγματικά δεν
έχετε κάτι με την Οικολογική Ομάδα, γιατί εδώ φάνηκε ότι έχετε, γιατί δεν τους
φωνάξατε πριν φέρετε το θέμα στο Δ.Σ. να συζητήσετε όπως προβλέπει το
συμφωνητικό, και να κάνετε μία προσπάθεια να τους πείσετε να αφήσουν την έκταση
ελεύθερη ή να τους δώσουμε μία άλλη έκταση να αναπτύξουν τις δράσεις που
αναπτύσσουν εκεί. Εάν πραγματικά δεν έχετε κάτι με την Οικολογική Ομάδα, γιατί
δεν φέρατε σήμερα θέμα ανάκλησης και της άλλης έκτασης που είναι δίπλα, το ίδιο
χωράφι είναι του Ναυτικού Ομίλου. Σας ξέφυγε; Θεωρείτε ότι εκείνοι κάνουν

καλύτερο έργο από την Οικολογική Ομάδα; Περιμένω απάντηση για να
αποκρυσταλλώσω εντελώς τη γνώμη μου αν και την έχω αποκρυσταλλώσει από την
αρχή, όχι τώρα αλλά από τότε που παραχωρήσαμε την έκταση και σεις ήσασταν
αντίθετοι και δεν ψηφίσατε την παραχώρηση. Εμείς πιστεύουμε ότι εκείνος το τόπος
που ήταν ένα νοικιασμένο χωράφι, η οικολογική ομάδα με την εθελοντική εργασία
που προσέφερε το έκανε μία ωραία τοποθεσία προορισμού. Δεν συμφωνώ κ.
Δήμαρχε ότι τοποθεσία προορισμού είναι η καντίνα, φαίνεται ότι ποτέ δεν πήγατε
εκεί να δείτε τι έκανε η οικολογική ομάδα. Ένα μέρος που έγινε τόπος προορισμού,
μπήκε στο μάτι κάποιων και θέλουν να το αξιοποιήσουν. Είδαν ότι η οικολογική
ομάδα ήταν μπροστά από την Αυτ/ση. Εμείς γι’ αυτό παραχωρήσαμε την έκταση και
πολύ καλά κάναμε, και γι’ αυτό και δεν θα συμφωνήσουμε σήμερα με την ανάκληση
αυτής της απόφασης. Η οικολογική ομάδα είναι αξιόλογα άτομα , το καταστατικό
εφαρμόζουμε αλλά και με τη συζήτηση που θα κάναμε μαζί τους θα τους βρίσκαμε
άλλη μία έκταση σε κείνη την περιοχή και θα τους δίναμε να αναπτύξουν τις δράσεις
τους. Εσείς κ. Δήμαρχε δείξατε μεγάλη εμπάθεια με αυτά που είπατε, πάρτε πίσω το
θέμα για να σταματήσει εδώ, και προσπαθήστε με αυτή την δραστήρια ομάδα να
υπάρξει σύνθεση, μας είναι χρήσιμοι.
Διαμαντής: Προβληματίζομαι σήμερα εδώ. Εσείς μπορεί να μην κατεβήκατε
κάτω στο ποτάμι, εγώ όμως αναρωτιέμαι αν είμαι σε κανένα άλλο Τ.Δ. και δεν βλέπω
όλα αυτά που σήμερα ακουστήκανε. Δεν ξέρω αν περπατήσει το θεματικό ή όχι.
Εμείς το 2008 σαν Τ.Δ. χωρίς να έχουμε τίποτα με τους οικολόγους ζητήσαμε την
ανάκληση της τότε παραχώρησης από το Δ.Σ. στους οικολόγους Εάν θέλουν οι
οικολόγοι να καθίσουμε να πάμε να βρούμε ένα άλλο μέρος και να πάνε, όχι στο
συγκεκριμένο μέρος της Αγ. Βαρβάρας που είναι φιλέτο. Τότε παρασύρθηκαν οι
τοπικοί σύμβουλοι στο Τ.Δ. της Αγίας Βαρβάρας και ψήφισαν ομόφωνα, διαβάζοντας
όλες αυτές τις δραστηριότητες που είχε αναφέρει ο τότε Δήμαρχος στο Δ.Σ. Από αυτά
δεν έχει γίνει τίποτε. Με έγγραφό μου στις 25-11-2008 ζητάω από το Δασαρχείο να
μας πει εάν υπάρχει άδεια και μου απαντάει, ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα καμία
άδεια για περίθαλψη άγριων ζώων. Με άλλο έγγραφο στις 21-11-2008 ζητάω από την
Πολεοδομία αν βγήκαν άδειες κλπ. και μου απαντάει ότι δεν έχει κατατεθεί εκεί
αίτηση για έκδοση οικοδομικής άδειας από την οικολογική ομάδα Βέροιας. Εμείς
ζητήσαμε από την πρώτη στιγμή από το Δ.Σ. την αξιοποίηση του φιλέτου της Αγ.
Βαρβάρας. Είμαστε προάστιο της Θεσσαλονίκης, είμαστε πριν από τη Βεργίνα και
είχαμε ζητήσει να το αξιοποιήσουμε. Είπε ο κ. Σκουμπόπουλος ότι δίπλα
παραχωρήθηκε και ένα άλλο κομμάτι στο Ναυτικό Όμιλο. Εγώ ξέρω ότι ήταν τυπική
η παραχώρηση προς το Ναυτικό Όμιλο για να μπορέσει να κάνει το καταστατικό του,
για να μπορέσει να πάρει την άδεια του καταστατικού. Και ρωτάω εγώ τώρα γιατί
στις Βαρβάρες και το συγκεκριμένο κομμάτι; Έχω και διαμαρτυρία του Πολιτιστικού
Συλλόγου που παραχωρήθηκε, διότι μετά το πήραν χαμπάρι. Ας δίνατε στην
Μπαρμπούτα, όλα στην Αγ. Βαρβάρα;
Παπαστεργίου: Δεν είχα σκοπό να πάρω το λόγο αλλά θέλω να δώσω κάποιες
επεξηγήσεις γι’ αυτά που ακούστηκαν και αναφέρθηκαν στο πρόσωπό μου. Θέλω να
πω στον κ. Ασλάνογλου και σε κάποιους άλλους που μπερδεύουν κάποιους ρόλους,
ότι εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν ήρθα επειδή είμαι γραμματέας του ΠΑΣΟΚ
αλλά εδώ ήρθα γιατί με ψήφισε ο Βεροιώτικος λαός με συγκεκριμένη εντολή. Γι
αυτήν την εντολή που μου έδωσε ο Βεροιώτικος λαός αυτήν υπηρετώ εδώ μέσα και
αυτήν προσπαθώ με όλες μου τις δυνάμεις να ανταποκριθώ όσο το δυνατόν
καλύτερα Αν κάποιος θέλει να μιλήσει με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν
διαδικασίες, υπάρχουν χώροι και δεν αρνήθηκα με αυτή την ιδιότητα του γραμματέα
να μιλήσω με οποιονδήποτε και όποτε θέλει.

Πρόεδρος: Κε Ασλάνογλου, αφήστε αυτού του είδους τις χειρονομίες. Δεν
μπορεί να υπάρχει αυτή η συζήτηση. Το απαγορεύει ο Κανονισμός.
Ασλάνογλου: Μα αφού λέει ψέματα. Δεν θα απαντήσω επί προσωπικού;
Σπιλώνεται ένας πολίτης.
Πρόεδρος: Υπάρχει κάτι επί προσωπικού; Δεν υπάρχει προσωπικό. Κε
Ασλάνογλου πρέπει να ξέρετε ότι αυτός που διευθύνει τη συζήτηση είναι το
προεδρείο, όχι εσείς και επειδή υπάρχει ένα Κανονισμός για να μην γίνει μπάχαλο
εδώ μέσα που λέει, ότι ο πολίτης δεν μπορεί να συνεχίσει μετά, εκτός αν υπάρχει
κάτι αυστηρά προσωπικό που κρίνεται και πάλι από το προεδρείο. Υπάρχουν
κανόνες.
Ασλάνογλου: Θέλετε να ακούσετε επί προσωπικού;
Πρόεδρος: Όχι δεν θέλω.
Ασλάνογλου: Λέει ψέματα. Δεν το καταλαβαίνετε;
Πρόεδρος: Δεν μου το επιτρέπει η θέση μου, αλλά θα μπορούσε κανείς να πει
πολλά πράγματα και για τα λεγόμενά σας. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό; Ο καθένας
εδώ μέσα θα μπορούσε να πει οτιδήποτε, δεν μας βγάζει όμως αυτό πουθενά. Θέλω
να σεβαστείτε τους κανονισμούς.
Ασλάνογλου: Σας ενδιαφέρει η αλήθεια και όχι τα ψέματα;
Πρόεδρος: Θα πάρετε το λόγο μετά κε Ασλάνογλου.
Παυλίδης: Ένα από τα κριτήρια που υπάρχει, όταν κατατίθεται μία πρόταση
για ένα έργο, είναι εάν ο χώρος είναι του Δήμου, αν είναι δηλαδή δημοτική έκταση.
Με ταυτόχρονο παραχωρητήριο όμως κάπου αλλού για χρήση υπάρχει πρόβλημα.
Για να ξεκινήσει ο Δήμος να βρει ένα κοινό τόπο για άλλο σημείο ή για άλλη
περίπτωση ή οτιδήποτε ή για να τους το κοινοποιήσει γιατί υπάρχει συμφωνητικό και
να προχωρήσει σ’ αυτές τις ενέργειες, απαιτούνται κάποιοι μήνες. Και αυτό γιατί
υπάρχουν δικαιώματα προσφυγών, καθυστερήσεων κλπ. Σε μία τέτοια περίπτωση, αν
εγκριθεί το πρόγραμμα, εμείς τότε θα ξεκινήσουμε διαδικασία αποχώρησης, οπότε
αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Όταν θα ξεκινήσει το πρόγραμμα, πρέπει
να είναι καθαρό το τοπίο. Η λυόμενη κατασκευή είναι αυτή που εμποδίζει γιατί είναι
στον ίδιο χώρο που πρέπει να γίνει το κτήριο. Το κτήριο πρέπει να τηρεί κάποιες
αποστάσεις από τα όρια της κοίτης που ποταμού, από το στρατόπεδο και από την
υπόλοιπη έκταση. Πήγα εγώ ο ίδιος στο σημείο και τους πρότεινα να πάνε στο
δασικό κομμάτι και να αναλάβουν δράσεις οικολογικές, όπως περίπατοι, εξτρίμ σπορ
κλπ. Διαφορετικά θα τους λέγαμε «πάρτε δρόμο αύριο». Ήδη σας είπε το Τοπικό
Συμβούλιο το 2008 ότι υπάρχει απόφαση για τις άλλες δράσεις τις απαγορευτικές.
Επομένως δεν πρέπει να υπάρχει παράπονο γιατί του είπαμε τότε που πήγαμε, να
εξετάσουμε και αυτά που πρότεινε. Δύο πράγματα πρότεινε ο κ. Ασλάνογλου. Το ένα
προσπαθήσαμε να το εφαρμόσουμε στο σχέδιο, να γίνει ένας δρόμος περιμετρικός,
είχε απόλυτο δίκιο, ώστε να μπορεί να εξυπηρετείται κλπ. και το άλλο είναι μήπως
μπορούσε να πάει κάπου αλλού. Δεν μπορούσε να πάει κάπου αλλού, επομένως είναι
άδικο να μένει με παράπονο.
Ασλάνογλου: Επί προσωπικού. Η περιοχή φιλέτο στις Βαρβάρες ήταν
σκουπιδότοπος. Φιλέτο έγινε όταν ήρθε ο κ. Διαμάντης …
Πρόεδρος: Κε Ασλάνογλου εσείς το αντιλαμβάνεστε σαν προσωπικό αυτό;
Ασλάνογλου: Ασφαλώς.
Πρόεδρος: Προσωπικό είναι αυτό; Ολοκληρώστε επί προσωπικού. Ό,τι σας
θίγει προσωπικά. Αυτό σημαίνει προσωπικό.
Ασλάνογλου: Ανέφερε ότι δεν έγινε τίποτα από ό,τι λέει εκεί. Ελάτε εσείς
κάτω τώρα, αύριο το πρωι να δούμε τι έγινε και τι δεν έγινε. Η κα Δήμαρχος δεν
απάντησε. Κανείς από σας δεν ήρθε. Ο κ. Διαμάντης όταν πρωτοεκλέχθηκε ήρθε εκεί

κάτω. Ξέρετε τι μας έλεγε; Έλεγε «μπράβο παιδιά είμαι μαζί σας, συγχαρητήρια, όλα
θα πάνε καλά, έχει ανάγκη η περιοχή» Αυτά έλεγε τότε. Τώρα που είδε το φιλέτο,
τώρα ξύπνησαν. Την ανάπτυξη της περιοχής ο κ.Διαμάντης και η κα Δήμαρχος την
εννοούν ως εξής: στα 70 μέτρα από μας Νομαρχιακά και Δημοτικά αυτοκίνητα
παράνομα επενέβησαν και έκαναν εξέδρες. Αυτή είναι η ανάπτυξη, γι’ αυτά βέβαια
από αύριο κάποια άλλη συνέχεια.
Πρόεδρος: Δευτερομιλίες.
Σκουμπόπουλος: Σε 6 μήνες θα αποτελούμε ενιαίο Δήμο με το Δήμο
Μακεδονίδος. Έκταση κατάλληλη για να πείσουμε τους οικολόγους να πάνε θα
έχουμε και απέναντι. Αναβάλτε το, δεν είναι σωστό αυτό που είπε ο κ. Παυλίδης, ότι
επειδή υποβάλαμε την πρόταση, πρέπει να έχουμε και την ιδιοκτησία.
Παραχωρήσαμε ένα τμήμα της έκτασής μας και τη χρήση, αυτή την παίρνουμε πίσω
εφόσον εγκριθεί η πρόταση, εφόσον ξεκινήσουμε τις εργασίες. Δεν πιστεύω ότι αυτό
θα γίνει σε 6 μήνες. Τι σας πειράζει να μείνουν εκεί οι οικολόγοι και όταν είμαστε
έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις εργασίες; Μακάρι να εγκριθεί η πρότασή μας και θα τους
πάμε απέναντι. Είναι απλό. Θα τους πάμε απέναντι και θα συμφωνήσουν και οι ίδιοι.
Η από την μια όχθη του Αλιάκμονα ή από την άλλη, έχουμε εμείς πρόβλημα να τους
παραχωρήσουμε έκταση για να αναπτύξουν τις δράσεις τους; Δημιουργήσατε μία
κόντρα με τους οικολόγους χωρίς λόγο και αιτία. Εάν αυτό δεν είναι εμπάθεια, τι
είναι η εμπάθεια; Ας εγκριθεί πρώτα η πρόταση, μετά τους φέρνουμε σε διάλογο και
θα τους πείσουμε να πάνε. Σήμερα πρέπει να τους διώξουμε από κει; Το λυόμενο μας
πειράζει κε Παυλίδη; Το αεροπλάνο που τοποθετήσαμε εμείς δεν μας πειράζει; Δεν
είναι στον ίδιο χώρο; Δεν είναι αληθές αυτό που είπε ο κ. Διαμάντης ότι εμείς
παραχωρήσαμε την έκταση στον Ναυτικό Όμιλο για να πάρει άδεια καταστατικού.
Ήταν εγκεκριμένο το καταστατικό τους. Το ζήτησε ο Ναυτικός Όμιλος για την ίδια
δουλειά, να κάνουν τις δράσεις τους σαν σύλλογος. Γιατί δεν ανακαλείται και κείνο
και ανακαλείται μόνο τους οικολόγους; Δεν συμφωνούμε. Θα συμφωνήσουμε και θα
τηρήσουμε το συμφωνητικό όταν και εφόσον εγκριθεί η πρότασή μας και μπούμε
μέσα για να κάνουμε την δουλειά.
Δήμαρχος: Δεν θα εγκριθεί η πρότασή μας εφόσον δεν έχει παρθεί αυτή η
απόφαση. Είναι ένα κομμάτι τυπικό της κατάθεσης της πρότασης. Δεν διαφωνώ
καθόλου, είναι όμως ένα κομμάτι τυπικό. Ας καταλάβουμε όλοι εδώ πέρα και ας
ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση.
Διαμάντης: Είπε ο κ. Ασλάνογλου ότι λέω ψέματα. Ναι επισκέφθηκα τις
πρώτες ημέρες την τοποθεσία και δεν τοποθετήθηκα γιατί κράτησα κάποιες
επιφυλάξεις. Όταν ήρθε η κα Δήμαρχος και έγινε η πρώτη συζήτηση στο Τ.Δ. για την
συμμετοχή μου στα κοινά και να κατέβω στο ψηφοδέλτιο, ένα από τα τρία θέματα
που ζήτησα ήταν η αξιοποίηση από το άλσος μέχρι τον Προφήτη Ηλία. Για εμένα ο κ.
Ασλάνογλου δεν μπορεί να πει ούτε ότι είμαι φερέφωνο του Αργυρίου, ούτε ότι είμαι
άνθρωπος του Αργυρίου και με βάζει αυτός, διότι σ’ αυτήν την αίθουσα κατήγγειλα
τον κ. Αργυρίου.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν για την ανάκληση της αριθ. 768/04 απόφασης;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 15 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π. Τσαπαρόπουλος, Ν.
Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Κ.
Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης και ο πρόεδρος του
Τοπικού Συμβουλίου Αγ. Βαρβάρας Σ. Διαμαντής.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 7 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Σακαλής, Μ.
Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς, Ι. Καλαϊτζίδης.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 22-6-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου οικονομικών Π. Παυλίδη.
2.- Την αριθ. 768/2004 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η δωρεάν παραχώρηση της
χρήσης τμήματος εκ του υπ’ αριθ. 372 δημοτικού τεμαχίου της οριστικής διανομής
του αγροκτήματος Αγίας Βαρβάρας, που βρίσκεται δίπλα στον ποταμό Αλιάκμονα,
στην «Οικολογική Ομάδα Βέροιας» για μία εξαετία για να το χρησιμοποιήσει
αποκλειστικά για τις ανάγκες και τους σκοπούς της ομάδας.
4.- Την από 30-10-2006 σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου και της
Οικολογικής Ομάδας Βέροιας.
5.- Την αριθ. 431/2010 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης
συμμετοχής του Δήμου στον Κωδικό Προτεραιότητας 59 «Ανάπτυξη Πολιτιστικών
Υποδομών (ΟΤΑ)» του Άξονα Προτεραιότητας 7 - Αειφόρος Ανάπτυξη και
Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ της πρόσκλησης 40 «Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής
Προτάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013 και
ορισμός της ΑΝΑΕ ως φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης, με σκοπό την
κατασκευή «Ψηφιακού Πολιτιστικού Κέντρου Μακεδονίας».
6.- Ότι ως χώρος εγκατάστασης του παραπάνω Κέντρου θα προταθεί ως
καταλληλότερος το υπ’ αριθ. 372 δημοτικό τεμάχιο της οριστικής διανομής του
αγροκτήματος Αγ. Βαρβάρας, μέρος του οποίου παραχωρήθηκε στην Οικολογική
Ομάδα Βέροιας με την παραπάνω απόφασή του.
7.- Την αριθ. 4/2008 απόφαση του Τ.Σ. Αγ. Βαρβάρας.
8.- Τις απόψεις και προτάσεις του Δημάρχου και των δημ. συμβούλων, όπως αναπτύχθηκαν
στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
9. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
10.- Τις διατάξεις του άρθρου 185 (παρ. 1 & 2) του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα.
Β) Εγκρίνει την ανάκληση της αριθ. 768/2004 απόφασή του για δωρεάν
παραχώρηση της χρήσης τμήματος εκ του υπ’ αριθ. 372 δημοτικού τεμαχίου της
οριστικής διανομής του αγροκτήματος Αγίας Βαρβάρας, που βρίσκεται δίπλα στον
ποταμό Αλιάκμονα, στην «Οικολογική Ομάδα Βέροιας» για μία εξαετία, για να το
χρησιμοποιήσει αποκλειστικά για τις ανάγκες και τους σκοπούς της ομάδας επειδή ο
Δήμος Βέροιας κρίνει ως αναγκαία τη χρήση της παραπάνω παραχωρούμενης
έκτασης για δικές του ανάγκες και δράσεις και ειδικότερα για την υποβολή πρότασης
συμμετοχής του Δήμου στον Κωδικό Προτεραιότητας 59 «Ανάπτυξη Πολιτιστικών
Υποδομών (ΟΤΑ)» του Άξονα Προτεραιότητας 7 - Αειφόρος Ανάπτυξη και
Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ της πρόσκλησης 40 «Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής
Προτάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013 και
ορισμός της ΑΝΑΕ ως φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης, με σκοπό την
κατασκευή «Ψηφιακού Πολιτιστικού Κέντρου Μακεδονίας» στην παραπάνω
δημοτική έκταση.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 432 / 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.
Π.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Κ.
Μ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Γ.
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