ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 9/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 258/2010
Περίληψη
Έγκριση Επενδυτικού Σχεδίου με σκοπό τη χρηματοδότησή
του από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Σήμερα 19 Απριλίου 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 15-4-2010 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
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Γ. Ορφανίδης

Ι.

Aπόντες
Καλαϊτζίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Η. Σοφιανίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
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, Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης. Γ.
Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 257/2010 απόφασης αποχώρησαν οι
κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Γ. Κάκαρης, Β. Γιαννουλάκης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ.258/2010 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Γ. Κάκαρης, Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι
κ.κ. Ε. Σοφιανίδης, Γ. Ορφανίδης, Η. Σοφιανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 259/2010 απόφασης αποχώρησαν οι
κ.κ. Σ. Μηλιόπουλος, Α. Δελαβερίδης, Ι. Ακριβόπουλος, Σ.
Διαμαντής.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 267/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ.
Π. Τσαπαρόπουλος.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 273/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ.
Α. Παπαστεργίου.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 282/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.
Παπαστεργίου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 15-4-2010 εισηγητικό σημείωμα του
αναπληρωτή Δημάρχου Παύλου Παυλίδη, που έχει ως εξής:
Ο Δήμος μας, όπως όλοι γνωρίζουμε, διανύει μια περίοδο οικονομικής κρίσης
τα τελευταία χρόνια, η οποία, στα πλαίσια και της διεθνούς οικονομικής κρίσης,
επιδεινώνεται. Παράλληλα, οι ευκαιρίες που προσφέρονται από κοινοτικές
χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-13 είναι μεγάλες και εφόσον
αξιοποιηθούν σωστά, θα συμβάλλουν σε σημαντικό ποσοστό στην αντιμετώπιση των
προβλημάτων μας και στην άμβλυνση της κρίσης.
Στο πλαίσιο αυτό και ύστερα από την απόφαση αρ. 423/13-7-2009 (πρακτ.
Αρ. 17/2009) του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ανέθεσε στη Δημοτική Αρχή
τη διερεύνηση της δυνατότητας χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προχωρήσαμε στις απαιτούμενες ενέργειες και
εκπονήσαμε επενδυτικό σχέδιο το οποίο φέρνουμε προς ψήφιση στο Δημοτικό
Συμβούλιο. Διευκρινίζουμε ότι το παρόν σχέδιο δεν αφορά τους όρους
δανειοδότησης, οι οποίοι δεν μας έχουν ακόμα προταθεί από την Τράπεζα και κατά
συνέπεια δεν μας είναι γνωστοί.
Αναφέρουμε παρακάτω συνοπτικά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε:
Της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου είχε προηγηθεί μια πρώτη επαφή
με την Τράπεζα, προκειμένου να διερευνηθούν οι τομείς τους οποίους υποστηρίζει, η
πολιτική και οι όροι, σε γενικό επίπεδο, των χρηματοδοτήσεων, ώστε να αποφασισθεί
εάν υπάρχει το καταρχήν ενδιαφέρον από πλευράς Δημοτικής Αρχής να προχωρήσει
σε παραπέρα επαφές με την Τράπεζα. Από τη διερεύνηση αυτή προέκυψε ότι οι μέχρι
τότε χρηματοδοτήσεις σε διάφορους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, ήταν με
ιδιαίτερα συμφέροντες όρους και οι τομείς, με καθαρό αναπτυξιακό χαρακτήρα,
εμπίπτουν στα αναπτυξιακά ενδιαφέροντα του Δήμου. Ως συνέχεια, ακολούθησε η
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακολούθησαν επαφές με την Τράπεζα, κατά
τις οποίες στάλθηκε ενδεικτικά πρόταση έργων, με ενδεικτικούς προϋπολογισμούς
και συνοπτικές πληροφορίες προκειμένου να έχουμε μια πρώτη ένδειξη εάν
εντάσσονται στα ενδιαφέροντά της για χρηματοδότηση.
Η Τράπεζα εκδήλωσε ενδιαφέρον και τον Οκτώβριο του 2009 έστειλε
εκπροσώπους της στη Βέροια προκειμένου να συζητηθούν τα διάφορα έργα και οι
προϋποθέσεις χρηματοδότησής τους, καθώς και το επενδυτικό σχέδιο ως σύνολο –
στόχοι και σκοπιμότητα. Στη συνάντηση υπήρξε συνεργασία με όλους τους
αρμοδίους αντιδημάρχους και υπηρεσιακούς παράγοντες και ακολούθησε αυτοψία σε
θέσεις προτεινόμενων έργων. Κατά τη συνάντηση πληροφορηθήκαμε ακόμα ότι η
Τράπεζα, δεδομένου ότι είχε πολλές προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από
Δήμους και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Ελλάδας, αποφάσισε να εξετάσει
καταρχάς τα αιτήματα ως σύνολο και στη συνέχεια να εξετάσει ξεχωριστά κάθε μία
περίπτωση.
Η εξέταση συνολικά έγινε το Φεβρουάριο του 2010 και εγκρίθηκε το ποσό
των 100.000.000€ για επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού πλέον των
200.000.000€. Ακολούθησε η εξέταση κάθε φορέα ξεχωριστά, διαδικασία που
βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέχρι σήμερα, από το σύνολο των προτάσεων των ελληνικών
τοπικών αρχών της Ελλάδας, ο μόνος φορέας για τον οποίο εκδήλωσε επίσημα το
ενδιαφέρον της η Τράπεζα και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της είναι ο Δήμος
Βέροιας.

Η συνεργασία της ομάδας συνεχίσθηκε όλο το διάστημα και μετά την επιτόπου
συνεργασία με τους εκπροσώπους της Τράπεζας και κατέληξε στο παρόν επενδυτικό
σχέδιο.
Η πρόταση που συντάχθηκε στηρίζεται στην κοινή διαπίστωση ότι η πόλη και
η γύρω περιοχή έχουν μεγάλη δυναμική και όλα τα στοιχεία που τις συγκροτούν, με
έμφαση στους πολιτιστικούς και φυσικούς πόρους, παραμελημένα ή αγνοημένα
σήμερα, με τους κατάλληλους χειρισμούς και στο πλαίσιο μιας αειφόρου ανάπτυξης,
θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικό πλεονέκτημα και αφετηρία πολλαπλής
ανάπτυξης, στηριζόμενη σε διάφορες μορφές εναλλακτικού τουρισμού, στον
πολιτισμό, και στον αθλητισμό και παράλληλα να την καταστήσουν πιο ανθρώπινη
και πιο λειτουργική για τους κατοίκους της, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται ένα σύνθετο πρόγραμμα αλληλοενισχυόμενων
αστικών έργων με στόχο τη συνολική προσέγγιση στην επίλυση των προβλημάτων
της πόλης. Έργα που θα αναβαθμίσουν την εικόνα της, θα αναδείξουν την
πολιτιστική της ταυτότητα, θα αξιοποιήσουν, με μέτρο, τους τοπικούς πόρους,
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αποτελεσματικότερη και αειφόρο ανάπτυξη
όχι μόνο της Βέροιας, αλλά και μιας ευρύτερης περιοχής.
Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα προτεινόμενα έργα συνδέονται με άλλα έργα
που προγραμματίζονται ή υλοποιούνται από το Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα και
άλλους φορείς της πόλης.
Συνοπτικά, τα προτεινόμενα έργα αφορούν σε:
Βελτίωση του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης
Φυσικό περιβάλλον -Μέτρα για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών κινδύνων
Προστασία και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς
Αναβάθμιση του δημόσιου χώρου
Ανακαίνιση κτηρίων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας
Αθλητικές εγκαταστάσεις, δημοτικά κτήρια
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την εξέλιξη και ολοκλήρωση των έργων είναι:
Υψηλή ποιότητα αστικού χώρου
Βελτίωση της ποιότητας ζωής
Κίνητρα για περαιτέρω δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις
Τουριστική ανάπτυξη
Δημιουργία θέσεων εργασίας
Κοινωνική ενσωμάτωση
Επιπλέον, αναμένεται συγκεκριμένα έργα να αποφέρουν έσοδα στο Δήμο που
θα βοηθήσουν αφενός στην αποπληρωμή του δανείου και αφετέρου στην
αντιμετώπιση του κόστους λειτουργίας των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων. Στο
πλαίσιο αυτό, εξετάζεται από τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου η οικονομική
εκμεταλλευσιμότητα του κάθε έργου (κόστος λειτουργίας, οικονομικά οφέλη, κλπ.),
τα οποία θα παρουσιασθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν θα συζητηθούν οι όροι
του δανεισμού.
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στα έργα του επενδυτικού σχεδίου θεωρούνται
ως επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε:
Αγορές ή απαλλοτριώσεις ακινήτων
Εκπόνηση μελετών
Εκτέλεση εργασιών

Τα προτεινόμενα έργα με τους προϋπολογισμούς τους και με σειρά προτεραιότητας
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

Τίτλος έργου

Έργα
γεφυροποιίας
και οδοποιίας
1

2

3

Κατασκευή Κλειστού
Κολυμβητηρίου

Κατασκευή υπόγειου
χώρου
στάθμευσης
στην περιοχή των Αγ.
Αναργύρων

4

Δημιουργία ιστορικού
και
αρχαιολογικού
πάρκου

5

Εξοικονόμηση
ενέργειας σε δημοτικά
κτήρια

6

Κατασκευή Αθλητικού
Κέντρου

Σύντομη
περιγραφή

Κατασκευή γέφυρας
μήκους 116,00m και
πλάτους
13,00m,
συμπεριλαμβανομέν
ων
των
οδών
προσπέλασης
και
κατασκευή
οδού
μήκους 650m και
πλάτους 8,00 m για
τη σύνδεση των
συνοικισμών
Προμηθέα
Πανοράματος.
Κατασκευή κτηρίου
συνολικής
επιφάνειας 5.760m2
με 2 πισίνες και
υπαίθριο
χώρο
στάθμευσης,
συμπεριλαμβανομέν
ων εγκαταστάσεων
και φωτοβολταϊκών
Υπόγειος
χώρος
στάθμευσης,
χωρητικότητας 300
θέσεων αυτοκινήτων
Κατασκευή
εκθεσιακών χώρων,
χώρων αναψυχής και
εστίασης
και
διαμορφώσεις
υπαίθριων χώρων
Σχολικό κτήριο?
Βελτιώσεις
στην
κατασκευή και στον
τεχνικό φωτισμό για
τη βελτίωση της
ενεργειακής
συμπεριφοράς
Κλειστό κτήριο για
διάφορα αθλήματα,
όπως
(handball,
basketball,
volleyball,
gymnastics,
etc.),
γραφεία αθλητικών
σωματείων,
υπαίθριοι
χώροι
άθλησης,
χώροι
αναψυχής
και
ελεύθερου χρόνου,
υπόγειος
χώρος
στάθμευσης

Συνολικός
προϋπολογισμ
ός σε εκατ.
ΕΥΡΩ

Άλλες
πηγές
χρηματοδότησης
και
ποσό
συμμετοχής

Περιβαλλοντικές
μελέτες
****

Δωρεές 2,50 €
ΕΣΠΑ 1€

Γέφυρα:
Εγκεκριμένη
Μελέτη
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων Άλλα
έργα
οδοποιίας:
Ομάδα 1η
Κατηγορία B
Υποκατηγορία 3

5,00

9,00

5,00

2,00

1,00

4,70
(Γενική
Γραμματεία
Αθλητισμού
–
Πρόγραμμα
Θησέας)

Εγκεκριμένη
μελέτη
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων

2,50 (Εθνικοί πόροι
-Αναπτυξιακός
Νόμος)

Ομάδα 6η
Κατηγορία B
Υποκατηγορία 4

1,00 (ΕΣΠΑ –
Πολιτισμός,
Κοινωνία
της
Πληροφορίας)

Ομάδα 6η
Κατηγορία B
Υποκατηγορία 4

0,70 (ΕΣΠΑ –
Πρόγραμμα
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)

Δεν απαιτείται

2,00
(Γενική
Γραμματεία
Αθλητισμού,
ΕΣΠΑ)

Ομάδα 6η
Κατηγορία B
Υποκατηγορία 4

4,00

7

Αποκατάσταση
ιστορικών κτηρίων

Απαλλοτρίωση,
αποκατάσταση και
επανάχρηση
ιστορικών κτηρίων

8

Κατασκευή
χώρου
στάθμευσης
στην
περιοχή της πλατείας
Ωρολογίου

Χώρος στάθμευσης
200 θέσεων

9

Αστικές αναπλάσεις

Αναπλάσεις
στο
δημόσιο χώρο στο
κέντρο της πόλης

10

Ανάδειξη
στοών

11

υπόγειων

Αντιπλημμυρική
προστασία
και
ανάδειξη Τριποτάμου

Κατασκευή Δημοτικού
κτηρίου
12

ΣΥΝΟΛΟ

Αποτύπωσηδιερεύνηση,
στερέωση
και
ανάδειξη
αρχαίων
υπόγειων στοών
Ήπιες επεμβάσεις,
φιλικές προς το
περιβάλλον, για την
αντιπλημμυρική
προστασία
και
ανάδειξη
του
Τριποτάμου
Κατασκευή κτηρίου
που θα περιλαμβάνει
γραφεία για την
στέγαση υπηρεσιών
του
Δήμου,
καταστήματα
και
γραφεία
προς
ενοικίαση
και
υπόγειου
χώρου
στάθμευσης
300
θέσεων

2,00
(χορηγίες,
ΕΣΠΑ,
περιφερειακά και
τομεακά)

Δεν απαιτείται

2,00 (Εθνικοί πόροι
-Αναπτυξιακός
Νόμος)

Ομάδα 6η
Κατηγορία B
Υποκατηγορία 4

2,00 (ΕΣΠΑ
Αστικές
Αναπλάσεις)

–

3,00

Δεν απαιτείται

2,00

1,00 (ΕΣΠΑ
Πολιτισμός)

–

4,00

4,00

5,00

6,00

50,00

Ομάδα 6η
Κατηγορία B
Υποκατηγορία 4

4,00 (ΔΕΗ, ΕΣΠΑΠρόληψη
Περιβαλλοντικών
Κινδύνων)

Ομάδα 2η
Κατηγορία A ή B
ανάλογα με τις
προτάσεις για την
αντιπλημμυρική
προστασία

3,00 (Ίδια έσοδα,
αναπτυξιακός
νόμος)

Ομάδα 6η
Κατηγορία B
Υποκατηγορία 3

27,40

Η σειρά προτεραιότητας καθορίστηκε με κριτήρια:
Τις ανάγκες της πόλης
Την ωριμότητα προς υλοποίηση των έργων
Τη δυνατότητα ανεύρεσης συμπληρωματικών πόρων για την υλοποίησή τους, με το
δεδομένο ότι η Τράπεζα χρηματοδοτεί μέχρι το 50% του έργου.
Τα οικονομικά οφέλη για το Δήμο προκειμένου να αποπληρώσει το δάνειο και να
εξασφαλίσει έσοδα για τη συντήρηση και λειτουργία των νέων κτηριακών
εγκαταστάσεων.
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει
το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Αγαπητοί συνάδελφοι θεωρώ ότι αυτό το συμβούλιο αποτελεί
συνέχεια του προηγούμενου συμβουλίου, υπό την έννοια βεβαίως του ολιστικού
προγραμματισμού αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Η ιστορική εμπειρία ανέδειξε πως
είναι σοφό να μην οπισθοχωρείς στην κρίση αλλά να επιτίθεσαι, να μη μένεις με
σταυρωμένα χέρια περιμένοντας τα χειρότερα, μέσα στη θλίψη, αλλά να σχεδιάζεις,
να προετοιμάζεσαι, να επενδύεις στο μέλλον προκειμένου να μην χαθούν ευκαιρίες
όταν έρθει η κατάλληλη ώρα. Είναι σοφό στην κρίση να μην οπισθοχωρείς αλλά να

κάνεις βήματα μπροστά, να επενδύεις στο μέλλον προκειμένου να μην χαθούν
ευκαιρίες όταν έρθει η κατάλληλη ώρα. Μάλιστα και η οικονομική επιστήμη λέει,
από τα λίγα οικονομικά που όλοι μας κάπου διδαχθήκαμε, ότι η καλύτερη περίοδος
είναι αυτή για να επενδύσεις, για να προχωρήσεις και όταν έρθει η νηνεμία, να είσαι
σε προνομιακή θέση. Εμείς, και ως μεγάλος Καλλικρατικός δήμος που πρόκειται να
γίνει σε λίγο χρονικό διάστημα, ως δήμος του αύριο, αυτό πιστεύω ότι το χρωστάμε
στην πόλη γιατί μετά, άμεσα, θα σχεδιαστεί η συνολική ανάπτυξη του δήμου που θα
προκύψει και θα προσφέρει άλλες δυνατότητες ανάπτυξης και θα δώσει μεγαλύτερη,
περισσότερη, δυναμική. Επανέρχομαι λοιπόν λέγοντας ότι ο δήμος μας έχει
οραματικούς στόχους. Όλοι μας έχουμε οραματικούς στόχους, αυτούς τους ορίζει
σαφέστατα και το επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο έχει ψηφιστεί από το όργανο αλλά
και τα προγράμματα όλων μας, που απεικονίζουν το όραμα του κάθε πολίτη για τον
τόπο μας, που συνηθίζω να λέω ότι είναι χαρισματικός. Εμείς λοιπόν οφείλουμε να
βρούμε εκείνους τους τρόπους για να αναδείξουμε τα χαρίσματά του, είτε αυτά είναι
φανερά είτε είναι κρυμμένα, και πρέπει να τα ανακαλύψουμε. Σ’ αυτό το πλαίσιο
λοιπόν της ολιστικής ανάπτυξης, γι’ αυτό είπα στην αρχή ότι θεωρώ ότι είναι μια
συνέχεια του προηγούμενου συμβουλίου αυτό, έχουμε κάποια πράγματα όπως, οι
αναπλάσεις. Τα έργα του επενδυτικού δανείου που προτείνονται σήμερα, η ιστορική
διαδρομή που πριν από λίγο απάντησα στον κο Ακριβόπουλο στο ερώτημά του, του
Υπουργείου Τουρισμού, το Urbact, για το οποίο επίσης συζητήσαμε, και όλα αυτά
συνολικά μπορούν να αναμορφώσουν την πόλη, να αναμορφώσουμε την Βέροια της
καθημερινότητάς μας, αυτή τη Βέροια που ζούμε και αγαπάμε, να την αναδείξουνε,
να την προβάλουνε, να την καταστήσουνε ένα θελκτικό τουριστικό πόλο και μια
πόλη ευχάριστη με ποιοτικούς όρους ζωής για τους κατοίκους της. Οφείλω να πω,
ελπίζω να είδατε το εισηγητικό που ήταν πολυσέλιδο, ότι αυτή η εισήγηση, αυτή η
δουλειά που παρουσιάζεται σήμερα, αυτό το σχέδιο, είναι προϊόν ομαδικής εργασίας
που ξεκίνησε ουσιαστικά με την απόφαση του Δ.Σ, για την καταρχήν διερεύνηση της
δυνατότητας χρηματοδότησης ενός επενδυτικού σχεδίου από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων και συνεργάστηκαν στη συνέχεια, στη σύνταξή του, οι
αντιδήμαρχοι και στα επί μέρους στοιχεία ιδιαίτερα οι καθύλην αρμόδιοι
αντιδήμαρχοι, όπως είναι οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος και Π. Παυλίδης, οι ειδικοί συνεργάτες
ιδιαίτερα ο Σάμιουελ Σάλεμ και οι υπηρεσιακοί παράγοντες από την τεχνική
υπηρεσία, οι κύριοι Γιώργος Κωστούλας, Μαρούλα Γεωργιάδου, Μαρία Αλδάκου,
Στέφανος Γαζέας, Δήμητρα Σιανοπούλου απ’ την Διεύθυνση Οικονομικών οι κ.κ. Π.
Δαούλας και Δ. Τεγούσης. Το συντονισμό της όλης προσπάθειας και το κύριο βάρος
το σήκωσε η κα Κλεοπάτρα Θεολογίδου. Είχε προηγηθεί μια επαφή με την Τράπεζα
προκειμένου να διερευνήσουμε τους τομείς, τους οποίους υποστηρίζει, οι πολιτικοί
και οι όροι σε ένα γενικότερο επίπεδο των χρηματοδοτήσεων ώστε να αποφασιστεί
εάν υπάρχει το καταρχήν ενδιαφέρον από πλευράς της δημοτικής αρχής ώστε να
ξεκινήσουν και οι περισσότερες επαφές με την Τράπεζα. Απ’ τη διερεύνηση αυτή
λοιπόν προέκυψε ότι μέχρι τότε οι χρηματοδοτήσεις σε διάφορους φορείς δημόσιους
και ιδιωτικούς ήταν με ιδιαίτερα συμφέροντες όρους και σας είχα αναφέρει εδώ στο
Δ.Σ ότι ήδη έχουνε χρησιμοποιήσει επενδυτικό δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα η
Αθήνα και η Κοζάνη και πρόσφατα το Ηράκλειο, ενώ έχουν ζητήσει και άλλες
Ελληνικές πόλεις, θα δούμε τι έγινε με αυτό. Ακολούθησε η απόφαση του δημοτικού
μας συμβουλίου, έγιναν οι επαφές με την Τράπεζα κατά τις οποίες στάλθηκε
ενδεικτικά μια πρόταση έργων βάσει και του επιχειρησιακού μας προγράμματος γι’
αυτό τα ανέφερα αυτά πριν ότι δηλαδή είχαμε μια βάση να πατήσουμε, ξέραμε
περίπου ποια είναι τα πράγματα που θέλαμε και τα έργα που θέλαμε, με ενδεικτικούς
προϋπολογισμούς με συνοπτικές πληροφορίες προκειμένου να έχουμε μια πρώτη
ένδειξη εάν αυτά εντάσσονται στα ενδιαφέροντα της Τράπεζας για χρηματοδότηση.
Η Τράπεζα εκδήλωσε ενδιαφέρον για όλα αυτά. Τον Οκτώβριο του 2009 έστειλε

εκπροσώπους στη Βέροια, νομίζω ενημερώσαμε το συμβούλιο γι’ αυτό, έγιναν
συζητήσεις, ενδελεχείς συζητήσεις με τους υπηρεσιακούς παράγοντες σε πάρα πολλά
θέματα, ακολούθησε αυτοψία στους προτεινόμενους χώρους και κατά την συνάντηση
πληροφορηθήκαμε ότι η Τράπεζα δεδομένου ότι είχε πολλές προτάσεις εκδήλωσης
ενδιαφέροντος από δήμους και νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις Ελλάδας, αποφάσισε να
εξετάσει καταρχάς τα αιτήματα ως σύνολο και στη συνέχεια να εξετάσει χωριστά
κάθε περίπτωση. Εδώ υπάρχει μια σημαντική πληροφορία, η εξέταση συνολικά όλων
των προτάσεων, που αφορούν στην Ελλάδα, έγινε το Φεβρουάριο του 2010,
εγκρίθηκε ποσό 100.000.000,00 Ευρώ για επενδυτικά σχέδια συνολικού
προϋπολογισμού πλέον των 200.000.000,00 Ευρώ και ακολούθησε η εξέταση του
κάθε φορέα, του κάθε δήμου, που είχαν υποβάλει πρόταση. Ακολούθησε η κάθε
εξέταση χωριστά και αυτή είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε μια εξέλιξη, μέχρι
ήμερα όμως και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Βέροια και την πρόταση της
Βέροιας, μέχρι της 17 Απριλίου απ’ το σύνολο των προτάσεων των Ελληνικών
τοπικών αρχών ο μόνος φορέας για τον οποίο εκδήλωσε επίσημα το ενδιαφέρον της,
προεγκρίνοντας ας πούμε η τράπεζα και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της, είναι ο
δήμος της Βέροιας. Έτσι μπορούμε να μπούμε επίσημα στη διαπραγμάτευση και γι’
αυτό συζητάμε και σήμερα. Και γιατί προεγκρίθηκε η Βέροια; 1) γιατί υπήρχε μια
καθαρή εικόνα των οικονομικών δεδομένων, ελήφθη υπόψη και η οικονομική
συγκυρία στην οποία βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα και οι άλλοι φορείς, οι οποίοι θα
ενισχύσουν τα συγκεκριμένα έργα είτε είναι ΕΣΠΑ είτε είναι οτιδήποτε άλλο,
2)αξιολογήθηκε ως ενδιαφέρουσα η προκαταρκτική πρόταση που καταθέσαμε και
βεβαίως 3)ότι υπήρχε το επιχειρησιακό σχέδιο, κάτι το οποίο ήταν πολύ σημαντικό
και μας έδωσε πόντους. Η συνεργασία συνεχίστηκε, φτάσαμε σ’ αυτό το σχέδιο,
νομίζω ότι στο εισηγητικό είδατε στοιχεία για τον τρόπο της λειτουργίας και το ποια
είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Κάποιος είπε ότι έχει μια πολύ
σοσιαλιστική λειτουργία γιατί προωθεί την ισόρροπη ανάπτυξη, παρεμβαίνει εκεί
όπου υπάρχουν μεγάλες αντιθέσεις στις πόλεις και φυσικά προάγει την αειφόρο
ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής και τη βελτίωση της εικόνας των πόλεων για καλύτερη ζωή για τους πολίτες.
Δεν θέλω να σας κουράσω με πολλές λεπτομέρειες, αξίζει να πω βέβαια ένα σημείο
μόνο, ότι μέσα στην τελευταία πενταετία η ευρωπαϊκή τράπεζα έχει χορηγήσει
περίπου 23.000.000.000,00 Ευρώ για έργα που συμβάλουν άμεσα στην βελτίωση του
περιβάλλοντος και την ποιότητα της ζωής στις ευρωπαϊκές πόλεις, σχεδόν
3.000.000.000,00 Ευρώ για έργα κοινωνικής στέγασης, 10.000.000,00 Ευρώ για έργα
ανάπτυξης, ανάπλασης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης αστικών περιοχών,
κτηρίων και υποδομών και 10.000.000,00 Ευρώ για τις δημόσιες αστικές μεταφορές.
Το 2004, επί του συνόλου των ατομικών δανείων που χορήγησε η τράπεζα στο
εσωτερικό της Ένωσης 28.800.000.000,00 Ευρώ, περίπου 3.400.000.000,00 Ευρώ
αφορούσαν έργα αστικής ανάπλασης και αστικών μεταφορών. Απ’ αυτά, λίγα
στοιχεία δίνονται στο εισηγητικό και για πόλεις και έργα συγκεκριμένα και πολύ
σημαντικά σ’ όλη την Ευρώπη όπου έγινε παρέμβαση και ολοκληρώθηκαν και
προχώρησαν με την υποστήριξη της ευρωπαϊκής τράπεζας. Τα προβλήματα της
Βέροιας είναι γνωστά σε όλους μας, τα συζητάμε πολλές φορές εδώ στο Δ.Σ και στο
πλαίσιο αυτό της γνώσης των προβλημάτων και έχοντας τα δεδομένα, προτείνεται
ένα σύνθετο πρόγραμμα αλληλοενισχυόμενων αστικών έργων με στόχο τη συνολική
προσέγγιση στην επίλυση των προβλημάτων της πόλης, έργα τα οποία θα
αναβαθμίσουν την εικόνα της, θα αναδείξουν την πολιτιστική της ταυτότητα, κάτι το
οποίο μας λείπει πραγματικά. Εγώ συνηθίζω να λέω «τι είναι η πατρίδα μας; Μην
είναι οι κάμποι; Μην είναι τα άσπαρτα ψηλά βουνά; Τι είναι; Είναι το ραβανί; Τα
ροδάκινα; Πρέπει επιτέλους να καταλήξουμε σε μια ταυτότητα σ’ αυτή την πόλη, θα
την αξιοποιήσουμε συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αποτελεσματικότερη και

στη αειφόρο ανάπτυξη όχι μόνο της Βέροιας αλλά και της ευρύτερης περιοχής και
αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον με τις εξελίξεις που έρχονται. Θα πρέπει να αναφέρω,
πριν μπω στα συγκεκριμένα έργα, ότι τα προτεινόμενα έργα συνδέονται με άλλα έργα
που προγραμματίζονται ή υλοποιούνται από το δήμο και τα νομικά του πρόσωπα και
άλλους φορείς της πόλης, και μιλάω πάλι για ολιστική και συνολική αντιμετώπιση
του ζητήματος της ανάπτυξης. Τα προτεινόμενα έργα αφορούν στη βελτίωση, η σειρά
που τα βάζω δεν είναι σειρά προτεραιότητας, απλώς τα θέτω, στη βελτίωση του
κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης, στο φυσικό περιβάλλον και μέτρα για τον
περιορισμό των περιβαλλοντικών κινδύνων, την προστασία και προβολή της
πολιτιστικής κληρονομιάς, την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, την ανακαίνιση
κτηρίων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, κάτι που ιδιαιτέρως ενισχύεται από
την τράπεζα και με πολύ καλούς όρους, τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τα δημοτικά
κτήρια. Τα αποτελέσματα που περιμένουμε να έχουμε από την ολοκλήρωση των
έργων, όταν αυτή γίνει, είναι φυσικά η υψηλή ποιότητα του αστικού χώρου, η
βελτίωση της ποιότητας ζωής, τα κίνητρα για περισσότερες δημόσιες και ιδιωτικές
επενδύσεις, η τουριστική ανάπτυξη, η δημιουργία θέσεων εργασίας που είναι ένα
πάρα πολύ σημαντικό ζητούμενο πια, και η κοινωνική ενσωμάτωση. Ακόμη κάτι που
είναι σημαντικό, είναι ότι τα συγκεκριμένα έργα, ή πολλά από τα συγκεκριμένα έργα,
αναμένεται να αποφέρουν έσοδα στο δήμο, που θα βοηθήσουν αυτά τα έσοδα απ’ τη
μια στην αποπληρωμή του δανείου και από την άλλη στην απόσβεση του κόστους
λειτουργίας των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων, έτσι λοιπόν εξετάζεται από τις
οικονομικές υπηρεσίες η οικονομική εκμεταλλευσιμότητα του κάθε έργου, το κόστος
λειτουργίας, τα οικονομικά οφέλη, τα οποία μπορεί να προκύψουν από αυτό και τα
οποία θα παρουσιαστούν στο Δ.Σ όταν θα συζητηθούν οι όροι του οργανισμού,
οικονομικοί όροι εννοώ, έτσι σήμερα η κουβέντα δεν αφορά τους οικονομικούς
όρους, αφορά στην παρουσίαση των προτεινόμενων έργων, αυτά θα συζητήσουμε και
θα πρέπει να σημειώσουμε ότι επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν, αυτό
να το προσέξουμε γιατί μπορεί στη συζήτηση ο καθένας να λέει γιατί δεν βάζουμε και
το ένα και το άλλο, λοιπόν, αφορούν αγορές οι απαλλοτριώσεις ακινήτων, αφορούν
όχι παλιές απαλλοτριώσεις, νέες απαλλοτριώσεις, αφορούν εκπόνηση μελετών και
εκτέλεση εργασιών. Κατά τομέα τα έργα είναι, και με τη σειρά που τα ανέφερα χωρίς
να είναι σειρά προτεραιότητας, είναι η βελτίωση του κυκλοφοριακού προβλήματος
της πόλης, που είναι ένα πολυσύνθετο πρόβλημα που το έθεσε προ ημερησίας ξανά
και ξανά ο κος Ακριβόπουλος, είναι θέμα που μας απασχολεί όλους, γιατί έχουμε μια
πόλη η οποία έχει διατηρητέους θύλακες, μια πόλη που αναγκαστικά φορτώνεται
κυκλοφοριακά σε 2 ή 3 δρόμους και αυτός ο κυκλοφοριακός φόρτος οφείλεται και
στην γεωμορφολογία της περιοχής και στο υφιστάμενο δίκτυο, όπως είπα πριν, που
αναγκάζει τα αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από τον τελικό προορισμό τους, να διέρχονται
από πολύ συγκεκριμένους δρόμους, τους οποίους τους φορτώνουν και φορτίζουν και
τα νεύρα μας. Το πρόβλημα βέβαια γίνεται εντονότερο και αυτό είναι γνωστό σε
όλους και από τη συγκέντρωση των υπηρεσιών στο κέντρο της πόλης ακόμη και των
δημοτικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών της Νομαρχίας και το δικαστήριο, όλες
αυτές τις υπηρεσίες που καλό θα ήταν κάποτε, αν θέλουμε να γίνουμε μια σύγχρονη
πόλη, να φύγουν από το κέντρο και βεβαίως στο κέντρο της πόλης βρίσκονται ακόμη
δυστυχώς και οι αφετηρίες και οι σταθμοί των λεωφορείων και των αστικών και των
υπεραστικών ΚΤΕΛ, που επίσης φορτίζουν κυκλοφοριακά τους λίγους υφιστάμενους
κεντρικούς δρόμους. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι σε εξέλιξη ή
προγραμματίζονται έργα από διάφορους φορείς της πόλης που αποβλέπουν στη
μεταφορά υπηρεσιών, είναι γνωστό αυτό, στην περίμετρο της πόλης, όπως είναι το
δικαστικό μέγαρο που ευτυχώς προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, το
διοικητήριο που δεν προχωράει με γρήγορους ρυθμούς και δεν ξέρουμε πότε θα
ξεκινήσει αλλά εν πάση περιπτώσει, χωροθετήθηκε σε εκείνο το σημείο της εισόδου

της πόλης και στη διάνοιξη οδών, να διευκολύνουν την περιφερειακή κίνηση των
αυτοκινήτων που δεν έχουν ως προορισμό το κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο αυτό
λοιπόν εντάσσονται και ενέργειες του δήμου σε εξέλιξη, που έχουν ήδη συζητηθεί για
τη μεταφορά των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών. Έχουμε ήδη καταρχήν
κάποιες που αφορά στο κυκλοφοριακό του επενδυτικού δανείου, από τη μεγάλη
ομάδα εργασίας των συνεργατών, των αντιδημάρχων των υπηρεσιακών και τα οποία
είναι καθοριστικά για την αντιμετώπιση του θέματος, είναι έργα γεφυροποιίας και
οδοποιίας, είναι η κατασκευή χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων σε τρεις θέσεις, είναι
η μεταφορά δημοτικών υπηρεσιών σε νέο κτήριο στην είσοδο της πόλης, στην ίδια
περιοχή με το δικαστικό μέγαρο, και βεβαίως τα αναμενόμενα αποτελέσματα, δεν
χρειάζεται να τα αναφέρω αναλυτικά, είναι ο περιορισμός των αυτοκινήτων στο
κέντρο, η βελτίωση της ποιότητας του αστικού χώρου, ο περιορισμός της
ηχορύπανσης και επιτέλους η αναπνοή οξυγόνου και όχι ρύπων. Σε ό,τι αφορά τα
έργα γεφυροποιίας και οδοποιίας, στόχος αυτών των έργων προφανώς είναι να
συμβάλουν στη διευκόλυνση της περιφερειακής κίνησης των αυτοκίνητων,
περιλαμβάνουν δυο υποέργα, το ένα είναι η κατασκευή της γέφυρας των αδερφών
Κούσιου με τις προσπελάσεις της και εδώ μπαίνει υποστήριξη, δηλαδή είναι η δωρεά
η οποία βοηθάει πάρα πολύ ως ίδια συμμετοχή και από εκεί και πέρα είναι και το
έργο που έχει να γίνει για να φτάσουμε εκεί δηλαδή η οδός Ακροπόλεως στην οποία
επιτέλους πρέπει να εξαλειφθούν τα επικίνδυνα σημεία εκείνες οι γούβες που
υπάρχουνε και έχουμε ατυχήματα, πριν ακριβώς από το σημείο που πρόκειται να
ξεκινήσει η γέφυρα Κούσιου και για τα οποία υπάρχουν και μελέτες και η πρόσβαση
απ’ την πλευρά της περιοχής του Κτηνιατρείου. Αλλά και η σύνδεση, που ήταν ένα
παλιό αίτημα νομίζω όλων, των συνοικισμών του Προμηθέα και του Πανοράματος
ώστε να μην έρχονται οι κάτοικοι του Πανοράματος εφόσον δεν θέλουν σώνει και
καλά να μπούνε στο κέντρο να μην διέρχονται απ’ το κέντρο αλλά να πηγαίνουν από
την άλλη πλευρά του Προμηθέα και να διοχετεύεται η κίνηση έξω. Οι στόχοι του
έργου αυτού είναι φυσικά να συντελέσει στη βασική προσπάθεια της αποσυμφόρησης
του κέντρου από την διαμπερή κυκλοφορία βορρά-νότου, η σύνδεση του Προμηθέα
με την οδό Πιερίων, η δυνατότητα εγκάρσιας σύνδεσης των βασικών αρτηριών
Μητροπόλεως-Βενιζέλου-Ακροπόλεως-Μπότσαρη με παράλληλη δημιουργία ενός
κυκλοφοριακού δακτυλίου απολύτως χρήσιμου και η σύνδεση των συνοικισμών
Προμηθέα και Πανοράματος. Παρουσιάζεται και η περιγραφή του έργου με την
κατασκευή της γέφυρας των 116 μέτρων και των 13 μέτρων πλάτος, για την οποία
συζητήσαμε και των οδών προσπέλασης, τα έργα δηλαδή γύρω από την γέφυρα και
απ’ τις εισόδους της γέφυρας η κατασκευή ενός δρόμου 650 μέτρων μήκους και
πλάτους 8 μέτρων για την σύνδεση Προμηθέα και Πανοράματος. Συνολικά βέβαια
οφείλω να πω ότι η πόλη θα ωφεληθεί περιβαλλοντικά λόγω της αποσυμφόρησης των
κεντρικών αρτηριών της. Τώρα πάμε στην κατασκευή των χώρων στάθμευσης
αυτοκινήτων, ένα πάγιο αίτημα όλων μας. Λέμε παρά την πλατεία Ωρολογίου, πέριξ
της πλατείας Ωρολογίου, στην περιοχή της Εληάς και στην περιοχή των νέων
δικαστηρίων, όπως προβλέπουν οι κυκλοφοριακές μελέτες που υπάρχουν και οι
οποίες λένε ότι πρέπει τα πάρκινγκ να τοποθετηθούν στις εισόδους της πόλης, γιατί
όταν φτάσουμε στο επιθυμητό σημείο θα πρέπει και πολλές πεζοδρομήσεις να γίνουν
μέσα στην πόλη και να υπάρχει μια ήπια κυκλοφορία με μινι μπας, με χρήση δηλαδή
των μέσων μαζικής μεταφοράς, να σταματήσουμε επιτέλους να κατεβαίνουμε ένας
άνθρωπος με ένα αυτοκίνητο για να κάνουμε μια βόλτα ή στην καλύτερη περίπτωση
να πάμε στην δουλειά μας. Προβλέπεται λοιπόν η κατασκευή χώρου στάθμευσης σε
μικρή απόσταση από την πλατεία Ωρολογίου. Η θέση του δεν έχει οριστικοποιηθεί
ακόμη, εξετάζονται από την υπηρεσία διάφορες θέσεις, υπάρχουν 4 προτάσεις και η
οριστική απόφαση για την προτεινόμενη θέση θα ληφθεί σύντομα, είναι όμως
απαραίτητο, και το γνωρίζουμε όλοι μας, να υπάρχει ένα πάρκινγκ στην πλατεία

Ωρολογίου, περισσότερο απαραίτητο εγώ είμαι υπέρμαχη του πάρκινγκ της πλατείας
Ωρολογίου, δυστυχώς ή ευτυχώς και θα αποδειχθεί παρακάτω ότι είναι ευτυχώς η
πλατεία έχει τις στοές από κάτω, δεν θα μπορούσε να σχεδιαστεί ένα υπόγειο
πάρκινγκ κάτω από την πλατεία, αλλά ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι χώροι που
πιστεύουμε ότι μπορούν να αξιοποιηθούν και σύντομα η υπηρεσία θα έχει την
εισήγησή της. Στην πλατεία Ωρολογίου έρχονται οι επισκέπτες, οι οποίοι μεθαύριο θα
ακολουθήσουν την ιστορική διαδρομή που σχεδιάζεται, που μελετάται, που θα
ενταχθεί. Οι επισκέπτες αυτοί έχουν προορισμό το βήμα του Αποστόλου Παύλου,
έχουν την εβραϊκή συνοικία, θα έχουν αυτή τη διαδρομή, η οποία μελετάται με την ΙΖ
ΕΠΚΑ, όπως είναι οι υπόγειες στοές στην πλατεία Ωρολογίου και η ανάδειξη της
Ρωμαϊκής οδού και σε υπόγεια, από την πλατεία Ωρολογίου ακόμη, σχεδιάζεται σε
συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού να ξεκινάει και να
καταλήγει η πολιτιστική διαδρομή, η οποία θα περνάει από τις διατηρητέες περιοχές
της πόλης, σημαντικά μνημεία διαφόρων εποχών, την αγορά μας και λοιπά, τον
πεζόδρομο της αγοράς εννοώ. Τους άλλους δυο χώρους στάθμευσης που συνδέονται
με έργα θα σας τους αναφέρω παρακάτω. Πάμε στο φυσικό περιβάλλον και στα
μέτρα για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών κινδύνων. Εδώ λοιπόν είναι γνωστό
και μάλιστα ο Μανώλης Γουναράς με επίταση έθεσε την προηγούμενη φορά που
συζητούσαμε για τις αναπλάσεις, το θέμα του ποταμού και αρκετοί συνάδελφοι εδώ
μίλησαν για το ποτάμι που κοσμεί την πόλη και το οποίο δεν έχει πάρει ακόμη τη
θέση του στη ζωή μας δυστυχώς. Παρότι βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, είναι έξω
από την καθημερινότητά της, πλην ελαχίστων περιπτώσεων, πρέπει λοιπόν και την
αντιπλημμυρική προστασία του ποταμού να δούμε, γιατί ήδη έχουν αρχίσει να
συμπληρώνονται τα χρόνια που το ποτάμι κάνει τον κύκλο του και πλημμυρίζει, και
βεβαίως την ανάδειξή του και την ανάπλασή του. Η αντιπλημμυρική προστασία
αφορά την περιοχή του ποταμού που διατρέχει ολόκληρη την πόλη της Βέροιας και
ενδεχόμενα στην έναντι περιοχή ανάλογα με τις προτάσεις της αντιπλημμυρικής
μελέτης που θα εκπονηθεί και εδώ οφείλω να πω ότι, ήδη το ανέφερα και σε
προηγούμενο συμβούλιο, ότι δημοπρατείται μελέτη με τις 100.000,00 Ευρώ που
εγκρίθηκαν από την ΔΕΗ για την αντιπλημμυρική μελέτη του Τριποτάμου. Ένα άλλο
κομμάτι είναι η προστασία και η προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Βέροια
είναι γνωστό ότι είναι μια πλούσια πόλη σε πολιτιστικά αποθέματα, αποθέματα όμως
που σε πολλά σημεία σήμερα είναι αρκετά υποβαθμισμένα ή είναι άγνωστα στο ευρύ
κοινό, η αναβάθμιση λοιπόν και η προβολή αυτών των σημείων θα συμβάλει
οριστικά και καθοριστικά στον χαρακτήρα και στην ταυτότητα της πόλης μας. Τα
έργα αυτά αφορούν κυρίως σε υποδομές για τη δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής
στην πόλη, που θα διέρχεται από όλα τα βασικά σημεία ιστορικής σημασίας,
αξιοθέατα κ.τ.λ που ανέφερα και πριν. Η δημιουργία του ιστορικού και
αρχαιολογικού πάρκου, για το οποίο έγινε μια παρουσίαση και σε προηγούμενο
συμβούλιο και έχει εξέλιξη το θέμα, προχωράει με αρκετά γρήγορους ρυθμούς, η
αποκατάσταση ιστορικών κτηρίων, διότι εδώ τακτικά μιλάμε για τα διατηρητέα μας,
μιλάμε για κτήρια τα οποία καταρρέουν, τα οποία χρειάζονται προστασία, δυστυχώς
τα περισσότερα διατηρητέα ανήκουν σε πολυμελείς οικογένειες πια, σε πολλούς
κληρονόμους, είναι δύσκολή και η διαδικασία της αγοράς και το ζήσαμε με το κτήριο
Καραναστάση και είναι δύσκολο γενικότερα να μπει ο δήμος σ’ αυτή την υπόθεση,
παρόλα αυτά οφείλουμε να μιλήσουμε για την αποκατάσταση ιστορικών κτηρίων
αλλά και για την ανάδειξη των υπόγειων στοών, που είναι ένα καινούργιο κεφάλαιο
που ανοίγεται για την πόλη. Σε σχέση με το αρχαιολογικό πάρκο του Μακεδονικού
πολιτισμού και του κοινού των Μακεδόνων, στόχος του έργου είναι με την βοήθεια
της ψηφιακής τεχνολογίας να δώσει σημαντικές πληροφορίες για το Μακεδονικό
πολιτισμό και να αποτελέσει και χώρο αναψυχής, πολιτισμού και να έχουν μια
ευχάριστη διαμονή εκεί οι επισκέπτες της περιοχής και βεβαίως να έχει και

εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Το έργο περιλαμβάνει εκπόνηση μελετών, κατασκευή
εκθεσιακών χώρων και χώρων εξυπηρέτησης του κοινού και διαμορφώσεις
υπαίθριων χώρων. Για την αποκατάσταση των ιστορικών κτηρίων είναι γνωστό ότι
υπάρχουν διατηρητέα ιδιαίτερης ιστορικής, αρχιτεκτονικής αξίας στις διατηρητέες
περιοχές, υπάρχουν διάσπαρτα, απ’ αυτά πολλά έχουνε βελτιωθεί, υπάρχουν και
κατοικημένα πολλά στην περιοχή της Κυριώτισσας και στην περιοχή της Εβραϊκής
Συνοικίας είναι καλύτερα τα πράγματα, εκεί που δεν είναι καλά τα πράγματα είναι
στην περιοχή της Παναγίας Δεξιάς όπου υπάρχουνε σε πολλές περιπτώσεις σε πολύ
άσχημη κατάσταση τα κτήρια που είναι εκεί και έχουνε καταντήσει κάποια απ’ αυτά
και σκουπιδότοποι. Έχει υποχρέωση ο δήμος να προχωρήσει στην αγορά και στην
ανάδειξη κτηρίων και να τα αποδώσει σε κοινωνική χρήση. Επίσης αυτό το έργο
συνδέεται με τις παράλληλες προσπάθειες του δήμου να εκπονήσει μια συνολική
μελέτη για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς σας ανέφερα πριν και στο
Urbact II, το οποίο, εφόσον προχωρήσει και στο δεύτερο στάδιο υλοποίησης, θα
δώσει τη μοναδική ευκαιρία στην πόλη να αποκτήσει ένα καινοτόμο σχέδιο δράσης
στο πλαίσιο των σύγχρονων αντιλήψεων για την προστασία της αρχιτεκτονικής μας
κληρονομιάς. Το έργο αυτό λοιπόν περιλαμβάνει την αγορά 4 τουλάχιστον
διατηρητέων κτηρίων, δεν είναι απαραίτητο να είναι σπίτια, να είναι κατοικίες, τώρα
εδώ εμφανίζεται το οίκημα μπορεί να είναι και το Ορτά Τζαμί ας πούμε, 4
τουλάχιστον διατηρητέα κτήρια σε διάφορες περιοχές της πόλης, εκπόνηση μελετών
αποκατάστασης, επανάχρηση και εκπόνηση εργασιών μέχρι την πλήρη λειτουργία
των κτηρίων. Πάμε στην ανάδειξη των υπόγειων στοών, ένα εντυπωσιακό θέμα για
την πόλη. Οι υπόγειες στοές τοποθετούνται από τους αρχαιολόγους στους αρχαίους
χρόνους, έχουν αποκαλυφθεί σε διάφορες περιοχές της Βέροιας κυρίως στα ψηλότερα
τμήματά της, στην περιοχή της πλατείας Ωρολογίου και βεβαίως στο πιο επάνω
τμήμα που πάει προς το γηροκομείο, κοντά στο μονοπάτι της Βασίλισσας Βεργίνας
που είναι πολύ εντυπωσιακά και εκεί, οι στόχοι του έργου είναι η χρήση των στοών
αυτών που ακόμη δεν έχει επιστημονικά μελετηθεί η χρησιμότητά τους την εποχή
που έγιναν αλλά εντυπωσιάζει τους αρχαιολόγους πάρα πολύ και γι’ αυτό ακριβώς
προχώρησαν και κάποιες μελέτες από ενδιαφέρον και χωρίς χρήματα, μέχρι στιγμής,
από τους ανθρώπους αυτούς, εντυπωσιάζει η προωθημένη τεχνολογία αυτών των
στοών που χρονολογούνται αρκετούς αιώνες π.Χ. Βεβαίως είναι σίγουρα ένα κομμάτι
που μπορεί να αναπτύξει ιδιαίτερα τον πολιτιστικό τουρισμό και στο σημείο που
βρίσκεται και περικυκλώνεται και από άλλα ενδιαφέροντα, μέχρι τώρα όπως σας
είπα, έχουν γίνει κάποιες τοπογραφικές, γεωφυσικές και κάποιες μελέτες εκεί,
αυτοψίες από ειδικούς, διερεύνηση της ασφάλειας που υπάρχει και λοιπά,
αποκλειστικά από ενδιαφέρον και χωρίς να ξοδέψουμε χρήματα, η αναβάθμιση του
δημόσιου χώρου είναι ένα ακόμη κομμάτι το οποίο ιδιαίτερα αφορά την πρόταση
αυτή, εδώ έχουμε την εικόνα της πόλης σε πολλά σημεία που είναι παραμελημένη,
υπάρχουνε πολλά λειτουργικά προβλήματα, οι στόχοι του έργου είναι να
λειτουργήσει συμπληρωματικά και να ενισχύσει άλλα έργα αστικών αναπλάσεων, τα
οποία προγραμματίζονται να ενταχθούν σε περιφερειακά ή τομεακά προγράμματα
στο ΕΣΠΑ και γι’ αυτό σας είπα ότι είναι συνέχεια αυτό με το προηγούμενο
συμβούλιο και βεβαίως προβλέπονται και απαλλοτριώσεις ακινήτων, εκπόνηση
μελετών και εκτέλεση εργασιών. Θεωρώ ότι τις λεπτομέρειες τις είδατε στα
εισηγητικά γι’ αυτό δεν μπαίνω σ’ αυτές. Ένα κομμάτι το οποίο ιδιαίτερα ενδιαφέρει
την ΤράπεζαΕεπενδύσεων, είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και αυτό έχει,μ όπως είπα
και πριν, ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Εξοικονόμηση ενέργειας σε δημοτικά κτήρια και
γιατί όχι να μην ξεκινήσουμε απ’ τα σχολεία μας. Ήδη έχει μελετηθεί το 4ο δημοτικό
σχολείο, δημοτικά κτήρια σε διάφορες θέσεις που θα επιλεγούν από την προμελέτη
και αυτό το έργο της εξοικονόμησης ενέργειας θα έχει κοινωνικά έναν άμεσο
αντίκτυπο και στην κατανάλωση της ενέργειας και κατά συνέπεια τη μείωση των

δημοτικών τελών γιατί αυτά είναι μια αλυσίδα το ένα με τ’ άλλο και επιπλέον θα
ανοίξουν τον δρόμο για άλλες παρόμοιες επενδύσεις αφού πιστεύουμε ότι και η
ιδιωτική πρωτοβουλία μετά θα θελήσει να μιμηθεί καλές πρακτικές. Αθλητικές
εγκαταστάσεις, μείζον ζήτημα της πόλης. Νομίζω ότι όλες οι δημοτικές αρχές
ευτυχώς αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των ασφυκτικά γεμάτων δημοτικών χώρων,
όπου η νεολαία της πόλης και όχι μόνο συναθροίζονται, αθλούνται. Η Βέροια
αγαπάει τον αθλητισμό άρα η Βέροια χρειάζεται αθλητικούς χώρους και είναι
διαχρονικός ο καυγάς μεταξύ των αθλητικών σωματείων για τις ώρες που
χρησιμοποιούν τους χώρους αυτούς για τις προπονήσεις τους, η κατασκευή λοιπόν
ενός κλειστού κέντρου αλλά και η ενίσχυση της κατασκευής του κολυμβητηρίου
νομίζουμε ότι είναι στις προτεραιότητες που πρέπει να δοθούν. Εδώ στο
κολυμβητήριο υπάρχει ένα ζήτημα. Το κολυμβητήριό μας έτσι όπως σχεδιάστηκε από
την αρχή και όπως μελετήθηκε από την αρχή, είναι ένα έργο ολυμπιακών
προδιαγραφών, είναι ένα τεράστιο κτήριο, ένα πολυδάπανο στην συντήρησή του
κτήριο άρα έπρεπε να μας προβληματίσει πώς θα μπορέσουμε να το συντηρήσουμε
και πως θα μπορέσουμε να το λειτουργήσουμε όταν με το καλό έρθει εκείνη η ώρα
γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα τα επόμενα χρόνια. Έτσι λοιπόν και έχοντας το
παράδειγμα 3 ή 4 αν δεν απατώμαι, κολυμβητηρίων στην Ελλάδα που φτιάχτηκαν
αλλά επειδή έχουν αυτές τις προδιαγραφές δεν λειτουργούν, έπρεπε να δούμε πώς θα
εξοικονομήσουμε ενέργεια γι’ αυτό λοιπόν έγιναν ή γίνονται κε Δάσκαλε μελέτες και
για τη χρήση φωτοβολταϊκών αλλά και γεωθερμίας πλέον, αυτό το κομμάτι μπορεί να
ενισχυθεί από το ευρωπαϊκό, αυτό το κομμάτι, έτσι ώστε να έχουμε περιορισμένο
κόστος λειτουργίας και να μπορέσει να είναι βιώσιμο, μην κάνουμε μια μονάδα, την
οποία δεν θα μπορεί κανείς να την συντηρήσει. Όσο για την κατασκευή του κλειστού
αθλητικού κέντρου που προτείνεται, δεν χρειάζεται να αιτιολογήσω την
αναγκαιότητά του, είπα ήδη κάποια πράγματα στην αρχή. Κάτω από την περιοχή της
Εληάς, πάγιο αίτημα ήδη παραγγέλθηκε μάστερ πλαν, το οποίο θα σταλεί στη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού, όπως μας ζητήθηκε, και το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη,
την κατασκευή κλειστού κτηρίου για διάφορα αθλήματα τα γνωστά αθλήματα που
είναι και γνωστά στην πόλη, τα πάντα από χάντμπολ και μπάσκετ, μέχρι στίβο και
ό,τι άλλο μπορούμε να φανταστούμε, φυσικά με τους υπαίθριους χώρους τους, με
υπογήπεδα άθλησης, ανοιχτά, χώρους αναψυχής, χώρους ελεύθερου χρόνου και
υπόγειο χώρο στάθμευσης τουλάχιστον 300 αυτοκινήτων, υπάρχει μια καθαρή
έκταση 11,5 στρεμμάτων κάτω από την Εληά, χωρίς καταλήψεις και κτίσματα, γιατί
εκεί σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο όπως γνωρίζουμε όλοι μας υπάρχουν και
καταλήψεις και διεκδικήσεις κ.τ.λ. Η κατασκευή του δημοτικού κτηρίου προτείνουμε
να γίνει στην είσοδο της πόλης, σε δημοτικό χώρο φυσικά, στην ίδια περιοχή που
κατασκευάζεται το νέο δικαστικό μέγαρο και προγραμματίζεται η κατασκευή του
διοικητηρίου, στην ίδια περιοχή εξετάζεται και η μετακίνηση της αφετηρίας των
ΚΤΕΛ και των υπεραστικών λεωφορείων και ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα
κτήριο, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε λίγο καιρό θα έχουμε τον Καλλικράτη, ότι πολλές
απ’ τις υπηρεσίες της Νομαρχίας κ.λ.π. θα είναι στο δήμο, ότι η Νομαρχία νοικιάζει,
δεν ξέρουμε την πορεία του διοικητηρίου. Μιλάμε για ένα κτήριο πολλαπλών
χρήσεων λοιπόν που θα περιλαμβάνει γραφεία για τη μεταφορά υπηρεσιών του
δήμου, γραφεία προς ενοικίαση, γιατί μην λησμονούμε ότι είναι το δικαστήριο εκεί
άρα κάποια πιάτσα συγκεκριμένων επαγγελματιών απ’ την πλατεία Ωρολογίου θα
μεταφερθεί εκεί και ισόγεια καταστήματα, υπόγειοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων,
τα οφέλη προφανώς είναι πολλαπλά τα αντιλαμβάνεται ο καθένας, μιλάμε για έξυπνο
κτήριο με επάρκεια ενεργειακή, τα οφέλη θα είναι πάρα πολλά, θα δοθεί λύση σε
πολλά ζητήματα και από την ενοικίαση κτηρίων που θα αδειάσουν στο κέντρο και
από την ενοικίαση χώρων εκεί, όπως σας ανέφερα ήδη έγινε και συζήτηση για την
μεταφορά των εκεί των ΚΤΕΛ και των αστικών, προτεραιότητες δεν θέτουμε σήμερα

σε αυτά, θεωρούμε ότι όλα είναι έργα προτεραιότητας αλλά βέβαια παίζει ρόλο και ο
βαθμός ωριμότητας για να προχωρήσουμε, γιατί τα κριτήρια που καθορίζουν τις
προτεραιότητες είναι πρώτα φυσικά οι ανάγκες της πόλης που όλοι μας λίγο πολύ
συμφωνούμε σ’ αυτές τις ανάγκες, πολλές φορές κονταροχτυπιόμαστε σ’ αυτή την
αίθουσα γι’ αυτές τις ανάγκες και για το καλό της πόλης, η ωριμότητα προς
υλοποίηση των έργων και πιστεύω ότι αυτά τα δύο είναι τα βασικά στοιχεία και
βέβαια η δυνατότητα ανεύρεσης συμπληρωματικών πόρων για να είμαστε πρακτικοί
για την υλοποίηση τους με το δεδομένο ότι η τράπεζα χρηματοδοτεί μέχρι το 50%
του έργου και το άλλο μπορεί να είναι ΕΣΠΑ, μπορεί να είναι η δωρεά Κούσιου,
μπορεί να είναι ή το ένα ή το άλλο, λοιπόν, τα οικονομικά οφέλη για το δήμο
προκειμένου να αποπληρώσει το δάνειο και να εξασφαλίσει έσοδα για την
συντήρηση και την λειτουργία των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων, είναι βέβαια
επίσης ένα από τα ζητούμενα κλείνοντας αυτή την κατά κοινή ομολογία αγαπητοί
συνάδελφοι, δύσκολη τετραετία, ίσως τη δυσκολότερη των τελευταίων δεκαετιών,
γιατί καθημερινά βλέπουμε και περισσότερα έργα, πιστεύω ότι μ’ αυτό τον τρόπο
ανοίγουμε μια μεγάλη πόρτα για την ανάπτυξη του δήμο που μπορεί άμεσα ή πολύ
σύντομα να ξεκινήσει, δεν είναι σχέδια επί χάρτου, αυτό είναι σίγουρο, δεν είναι
οράματα, είναι σαφέστατα μια πολύ ρεαλιστική δουλειά η οποία έγινε με τη
συνεργασία τεχνοκρατών, δεν ονειρευτήκαμε κάτι και το βάλαμε στο χαρτί, το
ονειρευτήκαμε όλοι μας, σχεδιάστηκε και έγινε ένα σαφές σχέδιο, όχι σκόρπια και
ευκαιριακά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτό το πιστεύω μέχρι και το
τελευταίο κύτταρό μου, δεν πρέπει κανένας σχεδιασμός να γίνεται ευκαιριακά,
δηλαδή βρήκαμε την ευκαιρία να πάρουμε 5€ να τα βάλουμε και να τα
τοποθετήσουμε έτσι άσχετα ή 5€ από εκεί, πρέπει ,τι κάνουμε να γίνεται στο πλαίσιο
ενός συνολικού σχεδιασμού και πολλές φορές λίγο παραπατάμε σε αυτό, βγαίνουμε
από τον δρόμο εμείς που τυχαίνει να διοικούμε τον δήμο κατά καιρούς αλλά καλό
είναι αυτός να είναι ο στόχος, ένας συνολικός σχεδιασμός. Στοχευμένα λοιπόν, γιατί
χρειάζεται η πόλη να ανασάνει και βεβαίως θα έρθει και το θέμα των όρων του
δανείου μετά από αυτά και όταν είναι έτοιμο αυτό το κομμάτι των οικονομικών όρων
του δανείου. Εγώ δεν θέλω να προσθέσω τίποτε άλλο τώρα στην πρωτομιλία, πρέπει
να γίνει μια συζήτηση, να αναπτυχθεί ο διάλογος και να ακουστούν οι απόψεις.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις.
Χατζηαθανασίου: 1)Στο μεγαλεπήβολο σχέδιο τα δημοτικά διαμερίσματα,
τους τεχνοκράτες δεν τους απασχόλησε; 2)εδώ σ’ αυτή την αίθουσα, κουβεντιάσαμε
και είπαμε ότι η δωρεά Κούσιου φτάνει και για τα παρεπόμενα της γέφυρας, αλλά
εδώ βλέπουμε άλλα 2.500.000,00 Ευρώ επιπλέον για να κάνουμε τα παρελκόμενα
έργα; Κατά τα άλλα βεβαίως και ίδρωσαν οι τεχνοκράτες και καλά κάνανε και
ίδρωσαν, είναι πραγματικά ένα σχέδιο εντυπωσιακό, ένα σχέδιο που ενδεχομένως
όταν εφαρμοστεί αλλά από εκεί και πέρα θα πάρουμε το λόγο για περαιτέρω.
Ακριβόπουλος: 1)Είπε η κα δήμαρχος ότι το 50% θα είναι από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα και το άλλο 50% από διάφορες άλλες μορφές χρηματοδοτήσεων, εάν όμως
αυτές οι υπόλοιπες μορφές οι οποίες προτείνονται είναι αβέβαιες, η πρόταση είναι
50.000.000,00 Ευρώ και τα 27.000.000,00 Ευρώ είναι από υπόλοιπες πηγές
χρηματοδότησης, ΕΣΠΑ, δωρεές κ.τ.λ, εάν αυτές οι μορφές χρηματοδότησης δεν
υλοποιηθούν, προβλέπεται εναλλακτική λύση και γίνεται σ΄ αυτή την περίπτωση;
2)Για το πάρκινγκ στην πλατεία Ωρολογίου, αυτό απ’ ό,τι καταλαβαίνω θα είναι
υπόγειο, υπόγειο εκεί δεν μπορεί να γίνει που το προσδιορίζει η κα δήμαρχος αυτό το
υπόγειο, αν είναι υπόγειο και δεν μιλάμε για υπέργειο; Και εδώ μιλάμε πάλι για μια
ακόμη καταρχήν απόφαση; Δεν έπρεπε να ξέρουμε το θέμα του χρόνου αποπληρωμής
του επιτοκίου δανεισμού, τις δεσμεύσεις που θα αναλάβει ο δήμος κ.τ.λ; Πότε θα
έρθουν αυτά; Η καταρχήν κατά πλειοψηφία απόφαση πάρθηκε πέρσι τον Ιούλιο.
Τώρα φτάσαμε στον Απρίλιο. Πάλι καταρχήν απόφαση έχουμε;

Δήμαρχος: Η περιοχή της Γέφυρας Κούσιου θα αναμορφωθεί απολύτως. Δεν
μιλάμε μόνο για τις εισόδους της γέφυρας, μιλάμε συνολικά για το έργο, μιλάμε για
την οδό Ακροπόλεως, η οποία σήμερα είναι ένας ιδιαίτερα επικίνδυνος δρόμος και
δεν είναι εύκολο έργο ούτε μικρό, υπάρχει και μελέτη και είναι επίσης για την
πλατεία του Κτηνιατρείου η οποία θα ενώσει. Το πρόγραμμα αφορά συγκεκριμένη
περιοχή και συγκεκριμένο στόχο, δεν μπορείς να πας σε πάρα πολλά. Για το πάρκινγκ
στην πλατεία Ωρολογίου, σας είπα ότι διερευνώνται 4 χώροι. Και υπέργειο μπορεί να
είναι αλλά και υπόγειο. Εκεί είναι οι στοές, είναι εξαιρετικό σημείο για τις στοές εκεί,
από το μονοπάτι της βασίλισσας Βεργίνας αλλά υπάρχουν κάποια σημεία είτε που
είναι μπαζώματα είτε κάποια οικόπεδα ελεύθερα που δεν έχουν και ιδιαίτερο
ενδιαφέρον γιατί είναι εκτός τείχους άρα και αν βρεθεί οτιδήποτε είναι πιο εύκολη η
αντιμετώπιση. Αυτά ερευνώνται και δεν θέλω εγώ αυτή τη στιγμή πριν να έχει
ολοκληρώσει την έρευνα η υπηρεσία και να έχω μια συγκεκριμένη λύση για ποιο από
τα τέσσερα ή ποια δυο από τα τέσσερα μπορούν να φιλοξενήσουν το πάρκινγκ, να το
πω σήμερα εδώ.
Πάτρα Θεολογίδου (Ειδική συνεργάτης Δημάρχου): Ο προϋπολογισμός είναι
μέχρι 50.000.000,00 Ευρώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρουμε τα 25.000.000,00
Ευρώ, γιατί είναι πάρα πολλά. Το τι θα πάρουμε στην πορεία θα συζητηθεί, μας δίνει
όμως το εξής περιθώριο, όπως είπαμε με τις χρηματοδοτήσεις επιλέξιμες δαπάνες
είναι, απαλλοτριώσεις, οι εξαγορές, μελέτες, εκπόνηση μελετών συν εκτέλεση έργων,
φυσικά οι μελέτες και οι απαλλοτριώσεις πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο ενός
συγκεκριμένου έργου όχι απλώς κάνω μια απαλλοτρίωση και το αφήνω. Έχουμε
περιθώρια κάποια έργα από τομεακά προγράμματα να καλύψουν ένα πολύ
μεγαλύτερο ποσοστό από το 50%, όπως ας πούμε για παράδειγμα ο Τριπόταμος απ’
τα τομεακά για το περιβάλλον, μπορεί να καλύψουμε και το 100% της
χρηματοδότησης, μπαίνει όμως μέσα γιατί βοηθάει τα υπόλοιπα, άρα μας δίνει ένα
περιθώριο ευελιξίας να κάνουμε ένα πολύ μεγαλύτερο πρόγραμμα σε σχέση απ’ αυτό
που εντέλει θα χρηματοδοτηθεί και όπου εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση από άλλους
πόρους, αυτό να φεύγει, δεν ξέρω πόσο σαφές είναι αυτό που λέω, αλλά είναι αρκετά
ευέλικτο, άρα κάνουμε μεγαλύτερο πρόγραμμα και στην πορεία ανάλογα με το πώς
προχωράμε, τι χρηματοδοτήσεις εξασφαλίζουμε, βγάζουμε κάποια έργα από τη σειρά.
Κανονικά θα έπρεπε να είχαν έρθει και οι οικονομικές όροι κ.λ.π. αλλά επειδή
υπάρχει η οικονομική κρίση αυτή τη στιγμή, περιμένει και η τράπεζα τι θα γίνει με
την χώρα και πέσαμε δυστυχώς σ’ αυτή την ιστορία. Αυτή τη στιγμή ως προς τους
όρους της χρηματοδότησης λοιπόν ενώ ρωτήσαμε ενδεικτικά αν θα μπορούσαν να
μας πουν κάτι, υπάρχει μια σιωπή ακριβώς γιατί περιμένουν να δουν την εξέλιξη
γενικά της χώρας γενικότερα. Οι πρώτες πληροφορίες που είχαμε φέρει στο
προηγούμενο Δ.Σ, πέρσι, ήτανε ότι ο χρόνος αποπληρωμής τότε ήταν 25 χρόνια,
είχαμε 6 χρόνια χάριτος και χαμηλό επιτόκιο, αυτή τη στιγμή όμως όλοι είμαστε
αρκετά επιφυλακτικοί γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα.
Τσιάρας: 1) Γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα απαλλοτριώσεων γύρω από την
παλιά Μητρόπολη, που πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο
οφείλουμε να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια για να το αναδείξουμε; Δεν μπορούμε
να εντάξουμε και εκείνες τις απαλλοτριώσεις στο δάνειο αυτό;
Κάκαρης:
Μια
διευκρίνιση. Τώρα ερχόμαστε να εγκρίνουμε αυτό το σχέδιο, μ’ αυτά τα έργα και εάν
χρηματοδοτηθούμε, ένα πάρουμε το δάνειο, τότε θα αποφασίσουμε για τους όρους,
το επιτόκιο κ.λ.π.; Γιατί, όπως είπε και ο κος Ακριβόπουλος, χωρίς να ξέρουμε
επιτόκια, χωρίς να ξέρουμε οτιδήποτε, όπως εάν μπορούμε εμείς να αποπληρώσουμε
αυτό το δάνειο, εάν έχει ο δήμος αυτή τη δυνατότητα, πώς θα αποφασίσουμε; Δεν
μιλάμε σήμερα για κάτι τέτοιο αλλά απλά το σχέδιο των έργων;
Δήμαρχος: Είπαμε ότι για το δάνειο έχουμε ήδη μία προέγκριση, γιατί ήδη
έχουμε 1,5 χρόνο από τότε που ήρθε στο Δ.Σ., έχει προχωρήσει πάρα πολύ η

διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όχι όμως στο οικονομικό κομμάτι. Αυτό είναι
χωριστό. Πρώτα περνάς από μια διαδικασία έγκρισης των έργων που προτείνονται
και στη συνέχεια μπαίνουν οι οικονομικοί όροι, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευμενείς.
Αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα, και που ισχύει στο Ηράκλειο που πήρε δάνειο μετά την
Αθήνα και την Κοζάνη, είναι ότι έχουν 25 χρόνια αποπληρωμής, αρχίζει η πρώτη
δόση μετά από 6 χρόνια δηλαδή όταν πλέον αρχίζουν να αποδίδουν οικονομικά
κάποια από τα έργα που γίνονται, και 1% επιτόκιο. Αυτή τη στιγμή όμως δυστυχώς
μπήκαμε στον κυκεώνα της οικονομικής κρίσης. Ήταν να έρθει θέμα και για το
οικονομικό κομμάτι πριν το Μάρτιο, οπότε θα έρχονταν τα έργα και το οικονομικό
κομμάτι μαζί αλλά έγινε αυτό που έγινε με την Ελλάδα, υπήρχε μια αναμονή της
Τράπεζας όλο το Μάρτιο για να δει πώς θα εξελιχθεί και αν η Ελλάδα λάβει τα μέτρα
που έλαβε κ.λ.π. Στις 17 Απριλίου ήταν αναρτημένη στο site η προέγκριση της
Βέροιας. Από εκεί και πέρα εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κουβεντιάσουμε για τα
έργα μας και περιμένουμε να δούμε τη δεύτερη φάση και να δούμε και τους όρους
του δανείου. Οι όροι που ίσχυαν μέχρι τώρα ήταν αυτοί που σας ανέφερα και είναι
άκρως ευνοϊκοί.
Θεολογίδου: Σε ό,τι αφορά την Παλαιά Μητρόπολη, για να πληρωθούν οι
απαλλοτριώσεις θα πρέπει το έργο αποκατάστασης και ανάδειξή της να ενταχθεί στο
επενδυτικό σχέδιο που υποβάλεται, αυτό όμως αποτελεί αντικείμενο άλλης
υπηρεσίας, επομένως δεν μπορεί να μπει σ’ αυτό το πρόγραμμα.
Δήμαρχος: Το συζητήσαμε, μας απασχόλησε αλλά είναι αντικείμενο της
εφορίας Βυζαντινών αρχαιοτήτων δυστυχώς ή ευτυχώς δεν ξέρω. Είναι κάτι που μας
απασχολεί πολύ, μακάρι η εφορία να σπεύσει γρηγορότερα.
Ακριβόπουλος: Επειδή προέκυψε από την απάντηση της κα δημάρχου, η
προέγκριση αυτή που λέτε ότι αναρτήθηκε στο site, τι προέγκριση είναι; είναι
οικονομική προέγκριση; Τι είδους προέγκριση είναι; Έχετε κάτι χειροπιαστό; Τι
προέκριναν; Το σχέδιο; Τι είναι αυτό το οποίο προέκριναν για να προχωρήσουμε;
Αφού δεν υπάρχουν ούτε όροι ούτε προϋποθέσεις ούτε εξασφαλισμένοι οι πόροι του
δήμου από άλλες πηγές χρηματοδότησης, είναι αβέβαιες όπως εσείς είπατε, τι
προέκριναν εν τέλει; Η κυρία Θεολογίδου μας είπε ότι υπάρχει η διεθνής ανασφάλεια
και είναι παγωμένη η Ευρωπαϊκή Ενωση, αυτό είναι γνωστό, για να ξέρουμε δηλαδή
τι μιλάμε.
Θεολογίδου: Δεν είναι προέγκριση. Στην ουσία λέει η τράπεζα ότι με βάση
την εικόνα που έχει ο δήμος αυτή τη στιγμή, συζητάμε με τον Δήμο για τη
δυνατότητα να του δώσουν δάνειο. Αυτό είναι, γι’ αυτό και λέει «υπό έγκριση». Δεν
είναι εγκεκριμένο. Για να υπάρχει έγκριση πρέπει και οι δυο πλευρές να συμφωνούνε,
εμείς αυτή τη στιγμή δεν είναι σίγουρο ότι θα συμφωνήσουμε εν τέλει. Θα έρθουν οι
όροι και ανάλογα αν μας συμφέρουν, θα προχωρήσουμε.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος: Αύριο Τρίτη 20 Απριλίου σε πανηγυρική συνεδρίαση του
Υπουργικού Συμβουλίου, αναμένεται να ανακοινωθεί ο Καλλικράτης, ενώ σε 7 μήνες
θα διεξαχθούν δημοτικές εκλογές για την ανάδειξη των νέων αυτοδιοικητικών αρχών
του δήμου που θα δημιουργηθεί με συνένωση του σημερινού δήμου με του άλλους
όμορους ΟΤΑ. Σ’ αυτό το σημείο «τομή» της δημοτικής μας ιστορίας, η κα
Ουσουλτζόγλου εισηγείται τη λήψη ενός υπέρογκου δανείου από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων για την εκτέλεση, όπως φιλοδοξεί, 12 μεγάλων έργων
συνολικού προϋπολογισμού 50.000.000,00 Ευρώ. Δεν θα ρωτήσουμε καν ποια θα
ήταν η θέση της κας Ουσουλτζόγλου και των συμβούλων της εάν εμείς πριν από 4
χρόνια φέρναμε προς έγκριση παρόμοια εισήγηση, θα ρωτήσουμε όμως τι έκανε έστω
γι’ αυτά τα 12 προτεινόμενα έργα η παράταξη της πλειοψηφίας αυτά τα χρόνια που
έχει την ευθύνη της διοίκησης του Δήμου και επειδή απάντηση, όπως συνήθως, δεν
πρόκειται να πάρουμε, περνάμε σε ελάχιστες ενδεικτικές παρατηρήσεις. Πρώτα

πρώτα σημειώνουμε πως τόσο η τετρασέλιδη εισήγηση της κας Ουσουλτζόγλου που
υπογράφεται αντ’ αυτής από τον αντιδήμαρχο τον κο Παυλίδη, όσο και το 25σέλιδο
τευχίδιο που ονομάζετε «Επενδυτικό Σχέδιο», δεν περιέχουν πουθενά ούτε καν την
παραμικρή υποσημείωση, μνεία ή αναφορά ή ένδειξη για τις διατάξεις του δημοτικού
κώδικα, βάσει των οποίων είναι δυνατή η λήψη αυτού του τεράστιου δανείου από την
συγκεκριμένη τράπεζα. Δεν περιέχουν επίσης ούτε την παραμικρή, έστω ενδεικτικά,
αναφορά σε ένα αρχικό πρόχειρο χρονοδιάγραμμα της δανειακής ροής, της
υλοποίησης των έργων και κυρίως της εξυπηρέτησης του δανείου, η οποία προφανώς
και θα εκτείνεται σε ικανό βάθος χρόνου. Μήπως αγνοεί η δημοτική αρχή ότι τα
δάνεια στους δήμους δεν δίνονται μόνο σύμφωνα με τις τραπεζικές προδιαγραφές
αλλά χορηγούνται κυρίως και πρωτίστως βάσει της εκάστοτε ισχύουσας δημοτικής
νομοθεσίας; Μια σοβαρή, μια υπεύθυνη πρόταση, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο θα
πρέπει να τοποθετεί τις δράσεις του και τα έργα και την χρηματοδότησή του μέσα σε
ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο. Αυτή είναι η πρώτη η θεμελιώδης έλλειψη και
αδυναμία της εισήγησης που, χωρίς επίγνωση των δημοτικών δεδομένων, μας καλεί
να συμφωνήσουμε στη λήψη ενός δανείου. του οποίου οι όροι είναι παντελώς
άγνωστοι. Η δεύτερη αλλά όχι λιγότερο σημαντική αδυναμία, είναι ότι αυτό το
δανειακό «μακροβούτι» προτείνεται τώρα για έργα που αναφέρονται στο σημερινό
δήμο, θα επιβαρύνει όμως στο μέλλον, και για πολλά χρόνια, το σύνολο του αυριανού
συνενωμένου δήμου, χωρίς τα άλλα συστατικά του μέρη, χωρίς δηλαδή οι σημερινοί
όμοροι δήμοι, που θα μπουν στον δικό μας δήμο, να έχουν κάποια έστω στοιχειώδη
συμμετοχή στο προϊόν αυτού του δανείου. Στις παραμονές μιας ευρύτατης
συνένωσης, ο μεγαλύτερος δήμος απ’ αυτούς που συνενώνονται, αντί να έχει μια
συνθετική υπερδημοτική λειτουργία, εμφανίζεται χωρίς ευρύτερους στόχους και
προγραμματισμό, δρα μονομερώς και φορτώνει στις πλάτες του αυριανού ενιαίου
συνόλου ένα ακόμη τεράστιο δάνειο. Αυτό συνιστά υστερόβουλη αντιαυτοδιοικητική
συμπεριφορά. Αυτό υπονομεύει εξ’ αρχής την ενωτική διάθεση και την κοινή
αναπτυξιακή πορεία των υπό συνένωση δήμων, αυτό αιφνιδιάζει τους συναδέλφους
αιρετούς των γειτονικών δήμων και προϊδεάζει αρνητικά τους κατοίκους έναντι της
ένωσής τους με τη Βέροια, αυτό προκαλεί κρίση εμπιστοσύνης μεταξύ των
συστατικών μελών του αυριανού διευρυμένου δήμου, αυτό αποτελεί βόμβα στα
θεμέλια του Καλλικράτη και μάλιστα βόμβα που θα εκραγεί όταν η σημερινή
πλειοψηφία δεν θα είναι εδώ για να εισπράξει η ίδια τα θραύσματα και τις ζημιές της
έκρηξης. Υπενθυμίζεται ότι πολύ πρόσφατα ο Υφυπουργός Εσωτερικών, κ. Ντόλιος,
αποδοκίμασε απερίφραστα τις πρακτικές δημάρχων που προσπαθούν τώρα, τους
τελευταίους μήνες της θητείας τους, στις παραμονές του Καλλικράτη, να πάρουν
δάνεια, την αποπληρωμή των οποίων φορτώνουν στους μελλοντικούς συνενωμένους
δήμους. Ο ίδιος υφυπουργός, κ. Ντόλιος, αποκάλυψε πως ήδη έχει δώσει εντολή στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να παγώσει τις αιτήσεις για λήψη δημοτικών
δανείων αλλά φαίνεται δεν μπορούσε να προβλέψει τις εμπνεύσεις της κας
Ουσουλτζόγλου που τόσο όψιμα ανακάλυψε τις ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης,
για τις οποίες κάποτε τόσα πολλά έλεγε, τόσο πολύ ταξίδεψε και τόσα ελάχιστα
κόμισε. Πέραν αυτού, και χωρίς να μπούμε στην ουσία των προτεινόμενων έργων,
χωρίς να εξετάσουμε τη συμβατότητα τους με τα υποτιθέμενα δημοτικά αναπτυξιακά
προγράμματα τα τετραετή και τ μονοετή που θα έπρεπε να έχει έτοιμα η δημοτική
αρχή, χωρίς να αναζητήσουμε την επίσης υποτιθέμενη συνέργεια και
αλληλοϋποστήριξη των προτεινόμενων έργων, χωρίς να προσπαθήσουμε να βρούμε
την συμπληρωματικότητά τους με άλλα έργα που εκτελούνται ή προετοιμάζονται
μέσα από το δημοτικό προϋπολογισμό, χωρίς να επιχειρήσουμε οτιδήποτε άλλο που
θα δυσκόλευε ακόμα περισσότερο την δημοτική αρχή που ήδη βρίσκεται σε
κατάσταση μόνιμης σύγχυσης, θα περιοριστούμε στην επισήμανση ότι στον πίνακα
των προτεινόμενων έργων έχουν παρεισφρήσει, είτε από προχειρότητα και αναφορές

σε ανύπαρκτες ή ατελείς πηγές χρηματοδότησης, όπως είναι π.χ. ο ΘΗΣΕΑΣ που ήδη
έχει λήξει είτε το ΕΣΠΑ και ο Αναπτυξιακός Νόμος, που συνιστούν πληθώρα
χρονικών, διοικητικών και τεχνικών προϋποθέσεων, δύσκολα συμβατών ή τελείως
ασύμβατων με την αναμενόμενη δημοτική δανειακή ροή. Άρα ένα κατάλογο
ασύνδετων ευχών και αόριστων επιθυμιών ή ευσεβών πόθων μας παρουσιάζει
σήμερα η δημοτική αρχή και μας τον παρουσιάζει στην πιο ακατάλληλη και
ανεπίκαιρη στιγμή ίσως γιατί πιστεύει ότι έτσι δημιουργούνται καταστάσεις ικανές να
καλύψουν την ανυπαρξία 3,5 ετών, αλλά τέτοιες εντυπώσεις δεν ξεγελούν πια
κανέναν και πολύ περισσότερο δεν ξεγελούν ούτε τους υπεύθυνους μιας σοβαρής
ευρωπαϊκής τράπεζας ούτε τους συναδέλφους αιρετούς και τους κατοίκους των
όμορων δήμων ούτε φυσικά τους συμπολίτες μας, οι οποίοι τώρα πια συγκρίνουν και
κρίνουν. Συγκρίνουν ποιος έχει δημοτικό πρόγραμμα, ποιος κατέχει την γνώση, ποιος
διαθέτει εμπειρία, ποιος διακρίνεται για την συνέπεια λόγων και έργων, ποιος έχει
όρεξη για πραγματική δουλειά, συγκρίνουν και περιμένουν να δώσουν την απάντηση
τους.
Παυλίδης: Καταρχάς να θυμίσω κε πρόεδρε ότι το θέμα του δανείου ήρθε
πέρσι στο Δ.Σ και το είχαμε αντιμετωπίσει υπεύθυνα όλοι και τότε θυμάμαι υπήρχε
μια καταρχήν απόφαση, στην οποία κανένας δεν αρνήθηκε. Είναι κάτι δηλαδή που
έχει δρομολογηθεί εδώ και καιρό και μάλιστα το αποτέλεσμα είναι αυτό που είπε η
κα Θεολογίδου, ότι τελικά αντιμετώπισε η τράπεζα επενδύσεων πολύ σοβαρά την
πόλη μας απέναντι στις άλλες πόλεις γι’ αυτό και γίνανε κάποια πράγματα. Θα ήθελα
να δώσω όμως μερικά χαρακτηριστικά όλης αυτής της προσπάθειας, το πρώτο
πράγμα που δόθηκε σημασία ήτανε, όπως είπε η δήμαρχος σ’ αυτή τη δύσκολη
εποχή, να προσπαθήσεις να καταπολεμήσεις την ανεργία ή αν θέλετε την οικονομική
κρίση, το δεύτερο πράγμα που συνδυάστηκε είναι ταυτόχρονα με την καταπολέμηση
όλου αυτού του παγώματος που θα υπάρχει σε μια πόλη που υστερεί από έργα, γιατί
η δημοτική αρχή Χασιώτη είχε προσφέρει έργα στην επόμενη δημοτική αρχή και
αυτή έκοβε κορδέλες με έργα της προηγούμενης, αλλά εμείς, δυστυχώς, όπως
δημόσια ομολογήθηκε, δεν μπορούμε να κόψουμε κορδέλες, γιατί όταν περνούσε το
3ο ΚΠΣ, εμείς ήμασταν σε μια καρέκλα μέσα στο δημαρχείο και δίναμε
προτεραιότητες σε άλλα θέματα. Όμως οι προτεραιότητες που δόθηκαν γι’ αυτό το
δάνειο είναι αυτές που ο πολίτης της πόλης καταγράφει στα γκάλοπ και είναι τα
πάρκινγκ, το κυκλοφοριακό πρόβλημα, η ανεργία. Προσπαθεί αυτή τη χρονική
στιγμή η πόλη μας να φτάσει, με αυτό το δάνειο έστω, στον ίδιο τουλάχιστον
ορίζοντα ή να αντιμετωπίσει την επόμενη πρόκληση και να γίνει μια πόλη
αναβαθμισμένη με ποιότητα ζωής και να μπορέσει να φτάσει τις γειτονικές πόλεις
που όταν αυτές αναπτύσσονταν, εμείς κοιτούσαμε. Αυτό το δάνειο είναι υπό έγκριση
και το βλέπει θετικά και η τράπεζα γιατί δεν έγινε τίποτα διαφορετικό από το να
επιλεχθούνεπράγματα που εδώ το Δ.Σ αποφάσισε να είναι στο επιχειρησιακό μας
σχέδιο, άρα ένα από τα πράγματα που εξέτασε η τράπεζα ήταν η συμβατότητα αυτών
που θέλει να κάνει ο δήμος με αυτά που έχει προγραμματίσει από καιρό. Όπως
ξέρετε, το επιχειρησιακό γι’ αυτό προτάθηκε και υπάρχει και στους δήμους, γιατί δεν
μπορεί όταν ανοίγει ένα πρόγραμμα κάτω στα υπουργεία, να πηγαίνουν όλοι οι δήμοι
να το διεκδικούν και να είναι όλοι στην ίδια μοίρα, παρά να έχει πλεονέκτημα αυτός
που το είχε προγραμματίσει και υπήρχε στο επιχειρησιακό του σχέδιο. Σίγουρα σ’
αυτή την τετραετία και επειδή αυτή η δημοτική αρχή έκανε συγχωνεύσεις
επιχειρήσεων, νέους κώδικες και τώρα θα κληθεί να κάνει και συγχωνεύσεις άλλων
δήμων, σίγουρα ετοιμάζει πράγματα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, σίγουρα
έπρεπε να γίνει στην διεκδίκηση όλων αυτών των έργων και μια πρόβλεψη, ποια είναι
η πρόβλεψη; Εάν θα μπορέσει το κράτος το ίδιο ενώ είμαστε 2007 – 2013, να ανοίξει
κάποια έργα τα οποία όντως θα βοηθήσουν να χρηματοδοτήσουνε το 50% του
υπόλοιπου αυτών των έργων. Θα ήθελα να πω τώρα συγκεκριμένα, το πρώτο έργο το

οποίο αναφέρεται στο σχέδιο, γιατί σχέδιο είναι και οι οικονομικοί όροι δεν ήρθαν
ακόμα, αλλά όταν μιλάς με τράπεζες και υποτίθεται αυτές οι τράπεζες σε τέτοια ποσά
έχουν μια σοβαρότητα άλλη και πέρα από δημοτικούς κώδικες που δεν
προσπεράσαμε και δεν προσπεράσαμε κανένα δημοτικό κώδικα, θέλουν να υπάρχει
ένα επενδυτικό σχέδιο με σειρά, με προτεραιότητες, με συμβατότητες για να
συνεχίζει η διαδικασία και όπως βλέπετε να έρχονται κομμάτια κομμάτια στο Δ.Σ για
να λαμβάνουμε πλήρη άποψη επί του θέματος. Το πρώτο έργο λοιπόν που υπήρχε
άμεσα πληρωμένο το 50% είναι η γέφυρα Κούσιου, που όλοι λέμε υπάρχει αυτή η
γέφυρα, υπάρχει αυτή η δωρεά, επομένως τα 2.500.000,00 Ευρώ που υπολείπονται
και αναφέρονται μέσα ότι μιλάμε για ολοκλήρωση Ακροπόλεως που φτάνει μέχρι και
το Πανόραμα, ας μην περιοριζόμαστε μόνο στα της πέριξ της γέφυρας Κούσιου, να
το πω έτσι, δεν ελπίζουμε κανένας ότι θα αναβαθμιστεί η περιοχή επειδή
μετονομάστηκε η οδός Κόδρου σε οδό Ηρωίδων Βλάχων, σίγουρα χρειάζεται μια
περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής η οποία θα συνδέσει ολοκληρωμένα μια συνοικία
της Βέροιας με την πρόσβασή της; Στο κέντρο. Προχωρώντας στο επόμενο, στο
Κλειστό Κολυμβητήριο, που είναι σε άμεση προτεραιότητα, όταν η τράπεζα
χρειαστεί το 50% στο πρώτο έργο για να το σημειώσω αυτό, θα μπορέσουμε να
ανταποκριθούμε οπότε θα σχηματίσει και η τράπεζα, γιατί όπως σας είπε και η κα
Θεολογίδου υπάρχει μια διαδοχική ροή όλων αυτών, θα υπάρξει μια θετική απορροή
των χρημάτων, προχωρώντας λοιπόν στο δεύτερο είναι ένα θέμα το κολυμβητήριο, το
οποίο όντως δεν έχει προχωρήσει, είναι εγκεκριμένο, το οποίο όμως έχει τα κονδύλια
του και με αυτές τις κινήσεις κάθε λογικός άνθρωπος θα επιχειρούσε να
αντιμετωπίσει το κόστος της λειτουργικότητας αυτού του οικοδομήματος το οποίο
δεν είχε προβλεφθεί και τέτοιοι παράγοντες είναι τα φωτοβολταϊκά και η γεωθερμία,
ώστε να αντιμετωπιστούνε τα λειτουργικά του έξοδα κατά το καλύτερο δυνατό, δεν
έχουμε να διαφωνήσουμε σε όλα αυτά τα έργα ή στους στόχους ή σ’ αυτά τα
πράγματα, ύστερα αυτό το έργο ή το οποιοδήποτε έργο, άμα επιβαρύνει με τέτοια
πράγματα το δήμο, όταν αυτός ο δήμος μεθαύριο θα είναι και των άλλων δήμων, δεν
θα επιβαρυνθούν και οι άλλοι δήμοι με αυτά τα λειτουργικά κόστη; Θα επιβαρυνθεί
μόνο ο δήμος Βέροιας όταν συνενωθούνε; Βλέπετε ότι όλα αυτά έχουν μια
διαλειτουργικότητα και μια οργάνωση και μια συμβατότητα με κάποια πράγματα τα
οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Τώρα το πάρκινγκ στην περιοχή των Αγίων
Αναργύρων ή της Εληάς ή του οπουδήποτε που μακάρι να γίνει, να γίνει ένα
οποιοδήποτε που άμα δεν γίνει εγώ πρώτος θα διαφωνήσω για όλα, σας το λέω έτσι
για να είμαστε ειλικρινείς και εδώ μέσα, για τον απλούστατο λόγο ότι μπορεί κάποια
πράγματα να έχουν μακροπρόθεσμα οφέλη αλλά επειδή όντως θα έρθει η ώρα της
αποπληρωμής του δανείου θα πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε κάποια πράγματα τα
οποία θα μπορούν να αποσβέσουν αυτό το δάνειο και για να μην φορτωθεί
οπουδήποτε, γι’ αυτό και μπαίνουνε και με τέτοια σειρά και οι χώροι στάθμευσης με
τα στατιστικά που υπάρχουνε για τον συγκεκριμένο που υπάρχει και είναι πλήρης σε
πολλές χρονικές περιόδους ή αν θέλετε σε ένα τέτοιο σημείο όπως είναι η Εληά όπου
υπάρχει μια ανάγκη προσβασιμότητας και από επισκέπτες και από όλο τον κόσμο,
αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι μια άμεση ανάγκη γιατί και όλη εκείνη η περιοχή
είναι φορτωμένη κυκλοφοριακά, όπως σας είπε και για το πάρκινγκ της πλατείας
Ωρολογίου που έχει αποκτήσει ήδη με το βήμα του Αποστόλου Παύλου με την
ανάπλαση και προφανώς και με την Μπαρμπούτα μεθαύριο μια ιδιαίτερη περιοχή.
Λοιπόν, δεν θέλω να επεκταθώ σε πολλά πράγματα για να μην τα πάρω ένα ένα ούτε
να τα αναλύσω, σίγουρα όταν λέμε ότι θα πάει επειδή προφανώς μπορεί να
δημιουργηθούν εντυπώσεις, θα μεταφερθούνε κάποιες δημοτικές υπηρεσίες στο
κτήριο κάτω, από εκεί που είναι το διοικητήριο κ.τ.λ, δεν εννοούμε, για να μην γίνουν
παρεξηγήσεις, ότι θα φύγει το δημαρχείο ή θα καταργηθεί αυτό το όμορφο δημαρχείο
που υπάρχει και που είναι το σημείο που όλοι όσοι έρχονται στην πόλη μας

θαυμάζουν έτσι, απλώς θα μπορούσαν κάποιες υπηρεσίες η δημοτική αστυνομία, η
καθαριότητα που όντως σήμερα φιλοξενείται σε ένα μικρό γραφείο και οτιδήποτε
άλλο, θα μπορούσανε να φιλοξενηθούν όντως σε κάποια κτήρια ή σε κάποιες
υπηρεσίες, σε κάποια νέα κτήρια, σε κάποια καινούργια. Τέλος πάντων είναι κάποιες
σκέψεις αρχικές αυτές, θα μπορούσε ο δήμος σε μια περιοχή που θα αποκτήσει
ζωτικότητα, να έχει κάνει κάποια πράγματα και να προσφέρει και σε εκείνον τον
χώρο του τι θα είναι όλη η πόλη. Θα ήθελα να σημειώσω επίσης ότι οι συνενώσεις
όντως θα γίνουνε και οι συνενώσεις κανείς δεν ξέρει τι μεταφέρει στο σακίδιο του
στην συνένωση, άλλοι μεταφέρουνε χρέη, άλλοι λένε ότι μεταφέρουνε κέρδη, μπορεί
να μην έχουνε ούτε αποχέτευση στο χωριό τους, αλλά λένε ότι έχουνε κέρδη, άλλοι
μπορούν να επικαλούνται διάφορα το θέμα είναι ότι η ζωή σ’ αυτή την πόλη δεν
σταματά και αν θα έχει ένας επισκεψιμότητα στην Βέροια θα έχει και στην περιοχή
γενικότερα και αν θέλετε όλα μπορούν να αντιμετωπιστούν γιατί δεν κάνουμε και
κανένα έγκλημα , γιατί θα μπορέσουνε και οι άλλες περιοχές και να αναβαθμιστούν ή
και να αφιερώσουμε χρήματα από διάφορα κονδύλια των υπουργείων προς εκείνη
την κατεύθυνση αν όλα αυτά υλοποιηθούνε ανάλογα βέβαια και με την πορεία που θα
ακολουθήσει το τρέξιμο όλων αυτών των έργων. Ευχαριστώ.
Ακριβόπουλος: Κύριε πρόεδρε, επί 3,5 χρόνια η ανυπαρξία έργων αυτής της
δημοτικής αρχής, τέχνας κατεργάζεται, γι’ αυτό σήμερα το θέμα εισάχθηκε στο Δ.Σ
για να προσπαθήσει η κα δήμαρχος να ξεγελάσει για μια ακόμη φορά τους
συμπολίτες μας, παρουσιάζοντας αυτή την έκθεση ιδεών, όπως θα την χαρακτήριζα,
η οποία, ως έκθεση ιδεών, είναι πλούσια. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει
αλλά ως προς το πόσο ώριμη είναι για να χρηματοδοτηθεί και να γίνουν αυτές οι
επενδύσεις, αποδείχθηκε από τις απαντήσεις της συμβούλου της κας δημάρχου που
ήταν ειλικρινής, ότι απέχει παρασάγγας από την πραγματικότητα. Και για να γίνω πιο
αναλυτικός, τον Ιούλιο του 2009 ήρθε το θέμα στο Δ.Σ για να πάρουμε μια καταρχήν
απόφαση, την πήρατε τότε κατά πλειοψηφία και απ’ τον Ιούλιο του 2009 μέχρι και
σήμερα που το φέρατε το θέμα προς συζήτηση, δεν έχετε κάνει ούτε ένα βήμα
μπροστά και επειδή εγώ αυτά που λέω μ’ αρέσει να τα αιτιολογώ, να εξηγήσω: είπε
το πρώτο ψέμα η κα δήμαρχος, ότι στο site αναρτήθηκε η προέγκριση. Πολύ ωραίος
τίτλος για τις εφημερίδες εάν δεν προέκυπτε από την ακροαματική διαδικασία ότι για
μια ακόμη φορά είπε ψέματα. Τι είναι αυτή η προέγκριση; Είναι είπε η κα
Θεολογίδου, υπό έγκριση, μάλλον υπό παρακολούθηση το σχέδιό μας, άρα δεν
υπάρχει προέγκριση και βέβαια στα δάνεια τέτοιου είδους προεγκρίσεις μόνο στη
φαντασία και στην σκέψη της κας δημάρχου υπάρχουν. Οι τράπεζες λειτουργούν με
όρους αγοράς, είναι σκληρές και το βιώνουμε ειδικά τους τελευταίους δυο μήνες που
βλέπετε τι γίνεται σε κεντρικό επίπεδο. Δεν δίνουνε προεγκρίσεις ούτε με χαμόγελα
ούτε με φιλιά. Γιατί ήρθε το θέμα σήμερα στο Δ.Σ αφού απ’ τον Ιούλιο του 2009
μέχρι σήμερα δεν έχουμε κάτι διαφορετικό από τότε; Τι έχει αλλάξει; Ήρθαν εδώ οι
όροι του δανεισμού; Ήρθανε τα επιτόκια; Έχουμε εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις
από άλλους πόρους ούτως ώστε να προχωρήσουμε πάνω σ’ αυτό το θέμα και να
χρηματοδοτηθεί ο δήμος; Και να πω και κάτι περισσότερο: οι δεσμεύσεις που θα
δώσει ο δήμος, γιατί καλά θα έχουμε περίοδο χάριτος 6 χρόνια και μετά θα αρχίσουμε
να πληρώνουμε, για να μας δώσουν αυτοί αυτά τα 25.000.000,00 Ευρώ τι δεσμεύσεις
θα ζητήσουν από το δήμο Βέροιας; Έτσι θα τα δώσουν; Έχει ο δήμος Βέροιας
περιουσία σήμερα για να μπορέσει να βάλει τις ανάλογες εγγυήσεις ούτως ώστε να
χρηματοδοτηθεί; Ερευνήθηκαν όλα αυτά τα πράγματα; Τίποτα απολύτως. Η κα
δήμαρχος το 2006 πάρα πολύ πετυχημένα εξαπάτησε τους δημότες της Βέροιας,
υποσχέθηκε ότι θα φέρει χρήματα από παντού, αυτή θα έβρισκε και θα άνοιγε τις
πόρτες του παραδείσου για την πόλη αλλά 3,5 χρόνια δεν έφερε ούτε, μπορώ να το
πω, ελάχιστα ευρώ στην πόλη της Βέροιας. 3,5 χρόνια όλα αυτά τα έργα τα 12 που
παρουσίασε, δεν τα πολέμησε και δεν τα προώθησε ούτε ένα βήμα και έρχεται τώρα

που υπάρχει αυτή η διεθνής οικονομική κρίση και βλέπετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση
δεν χρηματοδοτεί την χώρα και την στέλνει στο Δ.Ν.Τ κατά το ⅓ της
χρηματοδότησης και πολύ φοβάμαι ότι θα καταλήξουμε να εισέλθουμε για όλο το
ποσό στο Δ.Ν.Τ και έρχεται η κα δήμαρχος χωρίς να παρουσιάσει τίποτα το
συγκεκριμένο, να ξεγελάσει και το Δ.Σ και τους συμπολίτες ότι προεγκρίθηκε αυτό
το επενδυτικό σχέδιο. Δεν προεγκρίθηκε τίποτα, δεν έχει προχωρήσει ούτε ένα βήμα
αυτή η σκέψη, αυτή η έκθεση ιδεών και να πω και κάτι ακόμα, το φέρνει ανεπίκαιρα
διότι αύριο ήταν να παρουσιαστεί ο Καλλικράτης, τώρα μαθαίνουμε ότι μπορεί να
πάει και την άλλη εβδομάδα, το χωροταξικό δηλαδή. Πριν ακόμα δούμε πώς θα πάει
η αυτοδιοίκηση για την επόμενη τετραετία, άλλη μια βδομάδα και απ’ ό,τι φαίνεται η
κυβέρνηση θα το φέρει 13 Μαΐου γιατί τότε πρέπει να το ψηφίσει διότι δεν μπορεί να
ισχύσει αν πάμε μετά τις 15 Μαΐου για τις εκλογές του Νοεμβρίου, θα το φέρει έτσι
για να μην έχει αντιδράσεις και να το κλείσει και εμείς εδώ μιλάμε για όνειρα, για
σκέψεις, για επενδύσεις, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Επιτέλους κα δήμαρχε αποφασίστε και σ’ αυτό το 7μηνο που έμεινε να ασχοληθείτε
σοβαρά μπας και προχωρήσετε κανένα έργο, γιατί μ’ αυτά και μ’ αυτά, χάσατε 3,5
χρόνια. Όταν σας λέγαμε εμείς «τι γίνεται», λέγατε «πάμε εμείς στην Αθήνα,
ερχόμαστε, κάνουμε». Σε όλους τους μεγάλους στόχους του δήμου δεν προχωρήσατε
ούτε ένα βήμα και έρχεστε τώρα πάλι να ξεγελάσετε τον κόσμο. Βάλτε επιτέλους ένα
φραγμό.
Χατζηαθανασίου: Κύριοι συνάδελφοι, πριν από λίγες μέρες την περασμένη
Τετάρτη σ’ αυτή την αίθουσα ήρθαν οι αστικές αναπλάσεις και ασκήθηκε κριτική
στην όλη διαδικασία, στο όλο θέμα, με επίκεντρο αυτής της κριτικής το ότι ήρθε
ευσπεσμένα το θέμα. Δηλαδή αν ερχόταν με μια πιο βραδεία διαδικασία έτσι ώστε να
αποκλειστεί το ενδεχόμενο μιας προχειρότητας, άσχετα αν η ομάδας της κας
Τζιμοπούλου παρουσίασε μια εξαιρετική εργασία κατά την άποψή μου, μια
εξαιρετική δουλειά, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα και ενδεχομένως να μην υπήρχε
και η κριτική. Σήμερα έρχεται ένα σχέδιο, μια πρόταση και αμφισβητείται αν θα έρθει
ή όχι χρηματοδότηση. Έρχεται μια πρόταση. Τι να κάνουμε δηλαδή; Να περιμένουμε
να έρθουν οι επιδοτήσεις για να κάνουμε την πρόταση; Το μεγάλο κουσούρι αυτών
των υπηρεσιών και όλων των πολιτικών, είναι να σχεδιάζουν μέχρι εκεί που βλέπει η
μύτη τους, μέχρι εκεί που ενδεχομένως θα κερδίζανε τις ψήφους των συμπολιτών
μας. Κατά την άποψή μου είναι η πρώτη φορά που έρχεται ένας σχεδιασμός και είναι
ένας σχεδιασμός σε βάθος χρόνου. Αποτελεί πρόβλημα οι Καλλικράτης; Η Βέροια
είναι εδώ, σήμερα, θα είναι αύριο, ήταν χθες, σήμερα και αύριο, τα προβλήματά της
δεν θα αλλάξουν. Είτε έρθει ο Καλλικράτης είτε όχι, η Βέροια θα είναι αυτή που είναι
σήμερα, αν δεν φροντίσουμε και δεν σχεδιάσουμε να την αλλάξουμε δεν θα μας
φταίει ο Καλλικράτης. Η έλευση του Καλλικράτη και οι όσοι δήμοι προσαρτηθούν
μέσω του Καλλικράτη στο δήμο της Βέροιας, ο σχεδιασμός δεν παύει να πρέπει να
γίνεται και μάλιστα σε βάθος χρόνου. Αποτελεί πρόβλημα το αν έχουμε τα λεφτά
στην τσέπη μας; Δεν τα έχουμε τα λεφτά. Μα άμα τα είχαμε, τα πράγματα θα ήταν
απλά, πολύ απλά, θα μπορούσαμε πιο πρακτικά να σχεδιάζουμε. Η πορεία όλου
αυτού του σχεδιασμού θα εξαρτηθεί από το τι θα εξασφαλίζουμε. Εξασφαλίσαμε
σήμερα τα 2.500.000,00 Ευρώ από την γέφυρα Κούσιου, έκανα την ερώτηση για να
αντιληφθώ ότι τα έργα που θα γίνουν στην γέφυρα Κούσιου δεν είναι αυτά που
είχαμε αποφασίσει εδώ με τη δωρεά Κούσιου των 2.500.000,00 Ευρώ. Προσαρτούμε
και άλλα έργα δίπλα στη γέφυρα Κούσιου, έτσι ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη
παρέμβαση στην περιοχή. Κατά την άποψή μου η απάντηση σας ήταν ικανοποιητική.
Θέλω να πω λοιπόν σαν πολιτικό συμπέρασμα ότι ο σχεδιασμός πρέπει να γίνεται.
Δεν σταματά επειδή είμαστε 6 μήνες από τις εκλογές κα δήμαρχε και στο κάτω κάτω
της γραφής όποιος και αν είναι δημοτική αρχή, θα πρέπει να έχει στο συρτάρι του
έτοιμους σχεδιασμούς για υλοποίηση. Δεν φαντάζομαι ότι μέσα σε 3-4 μήνες θα

ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου γιατί είναι οι διαδικασίες πιο χρονοβόρες αλλά και
πολύ σωστά τονίστηκε ότι δεν είναι εύκολο να έχει εκταμιευτεί και να πάρεις ένα
δάνειο από μια τράπεζα αν πραγματικά παρουσιάσει αξιόλογη δουλειά και
μελετητική δουλειά ενδεχομένως. Με αυτή τη λογική λοιπόν και με όλα αυτά τα
προηγούμενα που είπα, δεν θα μπω στα επιμέρους έργα γιατί δεν είμαι τεχνικός και
δεν με αφορά το πώς θα γίνουν, όμως αυτός ο σχεδιασμός να έχει βάθος χρόνου. Πριν
από αρκετά χρόνια όταν νομάρχης ήταν ο κ. Βλαζάκης και εγώ έτυχε να είμαι
πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Κ. Μακεδονίας, είχα κάνει μια πρόταση για
επέκταση του νοσοκομείου. Φημολογούνταν η επέκταση του νοσοκομείου και είχα
κάνει μια πρόταση να καταργηθούν τα δυο νοσοκομεία και να γίνει χωροταξικά ένα
ενιαίο νοσοκομείο για να εξυπηρετήσει το νομό καλύτερα. Όλοι τότε την γράψανε
στα παλιά τους τα παπούτσια, πέρασαν πόσα χρόνια από τότε ούτε επέκταση έγινε
ούτε νοσοκομείο έχουμε, αλλά ούτε και υπηρεσίες δευτεροβάθμιας υγείας έχουμε.
Κάποιοι μετά από αρκετά χρόνια είπαν ότι ήταν ωραία πρόταση αλλά δεν
υλοποιήθηκε. Τι να το κάνω; Μάθαμε να σχεδιάζουμε σε βάθος μιας διετίας ή
τριετίας, μέχρι εκεί που βλέπουμε τις επόμενες εκλογές και από εκεί και πέρα δεν μας
ενδιαφέρει, Μ’ αυτή τη λογική λοιπόν εγώ συμφωνώ ότι για πρώτη φορά γίνεται ένας
σχεδιασμός σε βάθος χρόνου και πραγματικά έτσι πρέπει να το δούμε, κομμάτι
κομμάτι από δω και πέρα να υλοποιηθεί, ανάλογα με την χρηματοδότηση που θα
εξασφαλίζουμε.
Δελαβερίδης: Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και θα πρέπει να πάρουμε μια
απόφαση εδώ σήμερα για τη μετέπειτα, μετά τις εκλογές, διοίκηση και αυτό είναι
λίγο μεμπτό. Θα αποφασίσουμε εμείς για άλλους. Είμαστε μέσα στην οικονομική
κρίση, όπου εμείς μοιράζουμε 100.000,00 Ευρώ, είπα προηγουμένως, χρωστάμε
3.000.000,00 Ευρώ και θέλουμε να πάρουμε από την ευρωπαϊκή τράπεζα
επενδύσεων, αν δεν κάνω λάθος γύρω στα 23.000.000,00 Ευρώ. Σκεφτήκαμε ποτέ
πώς θα αποπληρωθούν αυτά; Ποιος θα τα πληρώσει; Σκεφτήκαμε ότι αν θα έρθουν
και οι άλλοι δήμοι, με τη συνένωση; Δεν θα γκρινιάξουν; Θα είμαστε ένας
υπερχρεωμένος δήμος. Από το 1978 και μετά όσοι δεν το καταλάβανε, ο νομός
Ημαθίας ήταν μέσα στους πρώτους 5 νομούς οικονομικά εύρωστους και σήμερα είναι
μέσα στους τελευταίους 5 νομούς, γιατί; Γιατί δεν κάναμε τίποτε απολύτως για την
ανάπτυξη αυτού του τόπου και μέσα σ’ αυτόν τον τόπο είναι και ο δήμος Βέροιας.
Φωνάξαμε πολλές φορές, ρωτήσαμε για τις ΖΟΕ, να καταργηθούν, να μπούνε μέσα οι
επιχειρήσεις, μέσα στα διοικητικά όρια του δήμου και τώρα φεύγουν από τον δήμο
Βέροιας και πηγαίνουνε στους γύρω δήμους γιατί δεν έχουν ΖΟΕ και μπορούν να
αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους, άρα λοιπόν έσοδα ο δήμος μηδέν. Προς αυτή την
κατεύθυνση κάναμε κάτι; Όχι. Το διοικητήριο όταν σχεδιάστηκε σε εκείνο το σημείο
είδατε ότι αμέσως η οδός Πιερίων μέσα σε τέσσερα χρόνια αναπτύχθηκε ραγδαία,
είχαμε αντιπαροχές και σε οικόπεδα με 0,8 συντελεστή. Τι σημαίνει αυτό; Εμείς,
εμείς εδώ με τις αποφάσεις μας θα πάμε να αναπτύξουμε την περιοχή που θέλουμε,
δεν κάναμε τίποτα απολύτως αυτό ήταν ένα τυχαίο γεγονός, ήταν να γίνει το
διοικητήριο σε ένα κέντρο άλλης περιοχής, στη συνέχεια σε κέντρο περιοχής στον
παλιό χώρο και με την τελευταία χωροθέτηση, τέρμα Πιερίων. Το είδατε ότι
αναπτύχθηκε η Πιερίων; Πρώτα ήταν η οδός Θεσ/νίκης, πάνε τα μαγαζιά από εκεί,
γίνανε συνεργεία. Τα προτεινόμενα έργα είναι πάρα πολύ καλά, εγώ δεν αμφιβάλω,
και θα μπορούσαμε να πούμε και περισσότερα έργα αλλά εγώ πραγματικά έτσι για 10
λεπτά, όσο κράτησε η εισήγηση της κας δημάρχου, ήταν σαν να βρισκόμουν σε μια
ονειρούπολη. Πάρα πολύ ωραία, ειλικρινά το λέω, όμως αυτά πώς θα γίνουν, πώς θα
πραγματοποιηθούν; Κάναμε έργα παλιότερα και στον δήμο και στην ΔΕΥΑΒ κ.τ.λ.
αλλά είχαμε μόνο την ίδια συμμετοχή 17%. Έτσι το παλεύεις, έτσι παίρνεις δάνειο
για να κάνεις έργο 100%. Αλλά με ίδια συμμετχοή 17%. Εδώ τώρα κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, θα μπούμε σε ένα χρέος που θα έρθουν οι μετέπειτα διοικήσεις και θα

ψάχνονται. Τα έργα τα συγκεκριμένα τα είπατε, τα είπε η κα δήμαρχος, εγώ όμως δεν
κατάλαβα από πού θα έχουμε έσοδα για το δήμο; Από το κυκλοφοριακό; Ποιότητα
ζωής θα έλεγα ναι, από το φυσικό περιβάλλον μέτρα για τον περιορισμό των
περιβαλλοντικών κινδύνων έσοδα; Μηδέν. Ποιότητα ζωής, ναι. Προστασία και
προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, εντάξει, έχουμε τη Βεργίνα, δε νομίζω ότι
μας ήρθαν και οι τουρίστες εδώ. Καλό είναι να προστατέψουμε και να προβάλουμε
την πολιτιστική μας κληρονομιά, αλλά εγώ τουρισμό δεν περιμένω. Αναβάθμιση του
δημόσιου χώρου και ψάχνω από πού θα έχουμε τα έσοδα, ψάχνω, ψάχνομαι αλλά δεν
μπορώ να βρω. Ανακαίνιση κτηρίων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, από εδώ
μπορεί να βγαίνει ένα κομμάτι πολύ λίγο, αλλά είναι σταγόνα στον ωκεανό.
Αθλητικές εγκαταστάσεις και δημοτικά κτήρια. Μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι από
εδώ, απ’ αυτά τα έργα που αναφέραμε, θα έχουμε έσοδα για το δήμο; Ούτε ένα ευρώ,
ούτε ένα ευρώ πραγματικά. Και ερχόμαστε τώρα στα έργα. Εγώ πρώτη φορά άκουσα,
μάλλον διάβασα στην εισήγηση, στην πλατεία Ωρολογίου για χώρο στάθμευσης και
σκεφτόμουν και έλεγα πού να είναι. Πήρα τον χάρτη και έψαχνα και δεν μπόρεσα να
βρω πουθενά ένα χώρο, εκτός από την ίδια την πλατεία, εκτός αν πούμε ότι τα αρχαία
τα βάζουμε στην άκρη, θα βρούμε αρχαία, την πλατεία θα την χαλάσουμε και θα
κάνουμε κάτω υπόγειο χώρο στάθμευσης. Αλλού πουθενά δεν ξέρω, δεν υπάρχει
χώρος και διάφορα άλλα από τα έργα, πρώτη φορά τα ακούω. Σήμερα διάβασα,
άκουσα για κατασκευή δημοτικού κτηρίου και δεν καταλάβαινα πού θα είναι. Πού θα
γίνει το δημοτικό κτήριο. Τελικά άκουσα από την κα δήμαρχο, δίπλα στο
διοικητήριο. Ας έρθουμε τώρα στην γέφυρα Κούσιου. 2.500.000,00 Ευρώ κύριοι
συνάδελφοι, λέγαμε ότι θα ολοκληρωθεί το έργο, το έργο όμως δεν ήταν ο φορέας
της γέφυρας μόνο και το λέγαμε εδώ πέρα, από Προμηθέα μέχρι το κτηνιατρείο,
αυτός είναι ο φορέας 2.500.000,00 Ευρώ μαζί με κάποια παράπλευρα έργα, στα
5.000.000,00 Ευρώ λέγαμε ότι θα γίνει και η διάνοιξη της Ακροπόλεως μέχρι τη
μεγάλη στροφή που ρίχνουμε τον Σταυρό. Άρα λοιπόν λέγαμε ότι με 2.500.000,00
Ευρώ θα ολοκληρωθεί, τώρα βάζουμε τα 2.500.000,00 Ευρώ εκεί, λέει ο κος
Χατζηαθανασίου, άκουσα ότι θα γίνει και η γέφυρα, τώρα θα έλεγα αλλά δεν το λέω.
Τελικά εγώ πιστεύω κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλά είναι να λέμε ότι θα γίνουνε
πολλά έργα αλλά απ’ αυτά εδώ θα γίνουν απειροελάχιστα. Μακάρι να μπούμε σε
κάποιο πρόγραμμα ευρωπαϊκό, να πληρώσουμε την ίδια συμμετοχή και εκεί να
πάρουμε δάνειο για την ίδια συμμετοχή, όχι όμως να πάρουμε δάνειο από την
τράπεζα των επενδύσεων και να ψαχνόμαστε μετά από τον έκτο χρόνο, γιατί μέχρι τα
έξι χρόνια θα πάμε καλά, από εκεί και πέρα τι γίνεται. Εγώ ξέρω ότι όταν έχει λεφτά,
ένας οικογενειάρχης, πάει στα μπουζούκια άμα δεν έχει, με δανεικά δεν πάει στα
μπουζούκια.
Δήμαρχος: Δεν ξέρω αν κάποια πράγματα δεν έγιναν κατανοητά από την
αρχική παρουσίαση, εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσω πάλι να δώσω ορισμένες
απαντήσεις. Περίμενα να ακούσω απόψεις, σε ένα βαθμό άκουσα απόψεις αλλά
πραγματικά ήταν κάποιες τοποθετήσεις, κάποιες πρωτομιλίες, επιτρέψτε μου να το
πω, εκτός του θέματος. Βέβαια ο καθένας μπορεί να πει οτιδήποτε σ’ αυτή την
αίθουσα, μπορεί οτιδήποτε να υποστηρίξει, όλα καλοδεχούμενα και οι ύβρεις και τα
θέματα που τίθενται, αλλά θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον εάν ακούγονταν και
απόψεις επί του θέματος και ακούστηκαν μόνο ως ένα βαθμό αυτές. Με ρώτησε ο κος
Σκουμπόπουλος εάν τίθετο αυτό το θέμα στην προηγούμενη τετραετία, τι θα ψήφιζα
και θέλω να πω ότι ψήφιζα ναι σε ό,τι αναπτυξιακό εφόσον προτείνονταν και
υπάρχουν παραδείγματα γι’ αυτό καταγραμμένα. Όσο για τις διατάξεις στο δημοτικό
κώδικα, τελικά δεν φανταζόμουν ότι από ένα τόσο μεγάλο θέμα θα ήταν αυτό το
σχόλιο, ότι δεν αναγράφονται οι διατάξεις στο δημοτικό κώδικα βάσει του οποίου
ένας δήμος μπορεί να συνάψει επενδυτικό δάνειο, εν πάση περιπτώσει όμως αυτό
απαντάται μπορεί να μην απαντάται με το άρθρο του κώδικα και την παράγραφο

αλλά απαντάται με το ότι ήδη Ελληνικές πόλεις, όπως η Αθήνα, το Ηράκλειο και η
Κοζάνη έχουν πάρει επενδυτικό δάνειο, εκείνο όμως που εγώ θέλω να ρωτήσω και
βεβαίως αφού έχετε την ευκαιρία της δευτερομιλίας παρακαλώ πολύ να μου δώσετε
απαντήσεις σ’ αυτό γιατί πρέπει να τεθεί, διαφωνείτε με τα έργα; Με αυτά που
προτάθηκαν διαφωνείτε; Αυτό είναι σήμερα το ζητούμενο. Διαφωνείτε με το
επενδυτικό σχέδιο δηλαδή; Αυτό είναι σήμερα το ζητούμενο, αυτό είναι το θέμα. Η
εντολή του κ. Ντόλιου, εν πάση περιπτώσει γιατί αναφέρθηκε και αυτό εδώ, του
Υφυπουργού Εσωτερικών, είναι σαφέστατη και δεν έχει να κάνει με επενδυτικά
δάνεια αλλά έχει να κάνει μ’ αυτά τα δάνεια που παίρνουν όλοι προεκλογικά
προκειμένου να δώσουν στους προμηθευτές, να μην χρωστούν στην αγορά, να
πληρώσουνε μισθούς γιατί ζορίζει το πράγμα και εκεί τελευταία. Έχει να κάνει με το
ας το πω, καταναλωτικά δάνεια της αυτοδιοίκησης και μάλιστα και εκεί αφήνει ένα
παράθυρο για έκτακτες και σημαντικές περιπτώσεις, όπως επί παραδείγματι είναι τα
προβλήματα των απαλλοτριώσεων, που αντιμετωπίζουμε εμείς. Αυτό το θέμα των
παλιών απαλλοτριώσεων μπορεί να είναι ένα θέμα έκτακτης περίπτωσης. Είναι
σαφέστατη η εντολή του υφυπουργού, δεν έχει να κάνει καθόλου με επενδυτικά, διότι
δεν μιλάμε για τα ίδια πράγματα, μην μπερδεύουμε τα σύκα με τα καρύδια. Επειδή
δημιουργούνται εντυπώσεις, αναφέρθηκε ότι δεν είναι πραγματικά τα στοιχεία και
λοιπά και αναφέρθηκε ότι προσβλέπουμε στο συμπλήρωμα από τον ΘΗΣΕΑ, ο
οποίος έχει πάψει και έκλεισε κ.τ.λ. μιλάμε για το κολυμβητήριο και το
κολυμβητήριο εντάχθηκε στο ΘΗΣΕΑ της γενικής γραμματείας και δεν μιλάμε για
τίποτα άλλο για το ΘΗΣΕΑ, λοιπόν είναι σαφές και η λίστα υπάρχει, νομίζω, στο
εισηγητικό μπροστά σας, μην δημιουργούμε εντυπώσεις εκεί που δεν υπάρχουν. Την
προετοιμασία, τη δουλειά, το σχεδιασμό που γίνεται με πολλές εργατοώρες, με πολλά
ξενύχτια, με πολύ κόπο, τον ονομάτισαν κάποιοι ανυπαρξία γιατί βεβαίως σε αυτές
τις εκατοντάδες πραγματικά συσκέψεις, αυτές τις συζητήσεις που γίνανε, την δουλειά
που έκαναν το τεχνοκρατικό κομμάτι, λοιπόν αυτό το βάσανο για το καλύτερο
αποτέλεσμα ούτε το βγάλαμε σε φωτογραφίες ούτε το βγάλαμε σε δελτία τύπου και
φυσικά ούτε υπήρχε λόγος να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτή η δουλειά που έγινε όμως
έδωσε το προβάδισμα στη Βέροια και ήμουν απολύτως σαφής. Η εξέταση συνολικά
έγινε το Φεβρουάριο του 2010 και εγκρίθηκε το ποσό των 100.000.000,00 Ευρώ για
επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού πλέον των 200.000.000,00 Ευρώ
σχέδια και εγκρίθηκε, ακολούθησε η εξέταση κάθε φορέα ξεχωριστά και αυτή είναι
μια διαδικασία η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και μέχρι σήμερα, αυτό το ποσό
αφορούσε την Ελλάδα έτσι, επένδυση στην Ελλάδα, λοιπόν μέχρι σήμερα από το
σύνολο των προτάσεων των Ελληνικών τοπικών αρχών, των πόλεων, των νομαρχιών,
των οποιοδήποτε που κατέθεσαν πρόταση, ο μόνος φορέας για τον οποίο εκδήλωσε
επίσημα το ενδιαφέρον της η ευρωπαϊκή τράπεζα και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα
της από την Ελλάδα και νομίζω το είδατε και στην παρουσίαση, είναι Γαλλία, είναι
Ιταλία, Αγγλία, Πορτογαλία, Λουξεμβούργο είναι όλες οι χώρες και ποιες πόλεις
εντάσσονται, η μόνη λοιπόν από την Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι τις 17 Απριλίου,
ήταν η Βέροια, τι να κάνουμε να στεναχωρεθούμε γι’ αυτό; Όχι, θα χαρούμε και θα
περηφανευτούμε γι’ αυτό, γιατί έτσι μπαίνουμε επίσημα σε μια διαπραγμάτευση και
να σας πω και κάτι ακόμη, δεν είναι σίγουρο εάν θα καταλήξουμε στην
διαπραγμάτευση, θα έρθουν εδώ οι όροι, εμείς δεν είμαστε της τράπεζας είμαστε του
δήμου και αυτό να γίνει σαφές για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις, μακάρι να
είναι τόσο ευνοϊκοί οι όροι όπως ξέρουμε, μακάρι να είναι τα πράγματα καλύτερα για
να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Τέθηκε ένα ζήτημα για τους άλλους δήμους τους
οποίους είναι γνωστό ότι η Βέροια σήμερα τους καλύπτει ήδη συνεργάζεται μαζί
τους, γιατί έχουνε πρωτολές ανάγκες, έχουνε βασικές ανάγκες οι άλλοι δήμοι αυτή τη
στιγμή, λοιπόν, έχουνε ανάγκη από υποδομή και όταν λέω υποδομή εννοώ ύδρευση,
αποχέτευση, τις προτάσεις που καταθέτουνε σήμερα τις καταθέτουνε με την βοήθεια

του δήμου της Βέροιας, με την βοήθεια της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου της
Βέροιας, με την επάρκεια την διαχειριστική αυτού του δήμου, γι’ αυτό έλεγα για την
Βεργίνα ότι η Βεργίνα καλά θα κάνει να είναι χέρι χέρι με την Βέροια, γιατί ακόμη
δεν έχει την βασική υποδομή και είναι αμαρτία. Δεν αποφασίζουμε λοιπόν σήμερα
για το δάνειο, είναι σαφές ότι μιλάμε και αποφασίζουμε για το σχέδιο εφόσον
θέλουμε να το δούμε, εφόσον θέλουμε να μιλήσουμε για τα έργα αυτού του σχεδίου.
Η απάντηση όμως σ’ αυτό το επενδυτικό σχέδιο, λυπάμαι πραγματικά, περίμενα μια
γόνιμη συζήτηση και μόνο σε ένα βαθμό την είχαμε και δεν θεωρώ γόνιμη συζήτηση
το να υπερασπίζεται κάποιος την άποψη που καταθέτω εγώ ή εμείς, θεωρώ γόνιμη
συζήτηση και τις απόψεις που προσθέτουν κάτι, προτάθηκε ένα σχέδιο, θα ήταν
ευτυχές εάν κάποιος πρόσθετε κάτι σ’ αυτό το πράγμα, αφαιρούσε κάτι απ’ αυτό,
τεκμηριωμένα, με άποψη, με επιχείρημα, αυτό θα ήταν ουσιαστική δουλειά εδώ πέρα
αλλά εδώ επικεντρωθήκαμε σε δυο λέξεις, στην λέξη ανυπαρξία και στην λέξη
προέγκριση, εε για την ατυχή προέγκριση σας απάντησα πριν από λίγο και σας
απάντησε και η Κλεοπάτρα, όσο για την λέξη ανυπαρξία, εν πάση περιπτώσει αν
θεωρείτε ανυπαρξία όλη την προετοιμασία προκειμένου να πάει ο τόπος μπροστά,
αυτό το αφήνω στην κρίση όσων βρίσκονται στην αίθουσα ή το ερμηνεύσουν έτσι
είτε αλλιώς. Ειπώθηκε ότι έφερε ελάχιστα ευρώ σ’ αυτή την πόλη αυτή η δήμαρχος
και δεν θέλω να το λέω αλλά εν πάση περιπτώσει τα 3.000.000,00 Ευρώ των δωρεών
σ’ αυτή την δημοτική θητεία ήρθανε και ήρθαν γιατί κάποιοι μας εμπιστεύτηκαν, ας
μην τα πετάμε λοιπόν στο καλάθι των αχρήστων και δεν θα πω ούτε για τα έργα της
ψηφιακής σύγκλησης των εκατομμυρίων που έχουνε κατατεθεί και που πολλά έχουνε
εγκριθεί και δεν αφορούν τα έργα της δικής σας θητείας που υπήρχανε και τότε,
μιλάω για τώρα και δεν θα αναφερθώ σε άλλα θα δείτε επί χάρτου. Τελικά καλά είπε
ο Τηλέμαχος, ούτε κρύο ούτε ζεστό, ξέρετε μεγαλοψυχία είναι και αυτό είναι
τουλάχιστον δική μου αντίληψη, να συμμετέχεις στα μεγάλα είτε είσαι αρνητικός είτε
είσαι θετικός, αλλά να τολμάς να τα κοιτάξεις, να τολμάς να τα κοιτάξεις, έγινε μια
παρουσίαση και κάποιοι δεν τόλμησαν να την κοιτάξουνε γιατί; Γιατί; Και ρωτώ και
θέλω πραγματικά απαντήσεις, υπάρχουν αντιρρήσεις για τα έργα αυτά ένα ένα όπως
τίθενται, σ’ αυτό το σχέδιο; Αυτές θέλω να ακούσω, υπάρχουν αντιρρήσεις; Μια
προσπάθεια γίνεται μπορεί να μην ευοδωθεί αλλά γίνεται μια προσπάθεια και αυτή η
αίθουσα πρέπει να την συζητήσει, οφείλει να την συζητήσει το χρωστάει στα παιδιά
μας και στο μέλλον, περιμένω λοιπόν την άποψη σας στη δευτερομιλία. Επίσης
πρέπει να διευκρινίσω, κε Δελαβερίδη δεν μιλάμε ούτε για 20 ούτε για 30.000.000,00
Ευρώ, μιλάμε για 10-15.000.000,00 Ευρώ χρηματοδότηση από την τράπεζα είναι το
50% που βάζει η τράπεζα και θα σας δώσω και ένα μικρό παράδειγμα γιατί δεν είναι
τόσο πολύπλοκα τα πράγματα, τα σημερινά δεδομένα, δίνουν από υπόγειο πάρκινγκ
έσοδα 1.000.000,00 Ευρώ το χρόνο, λοιπόν είναι πρόχειρο το παράδειγμα που σας
θέτω αυτή τη στιγμή αλλά χοντρικό και μπακάλικο έτσι, δέστε το έτσι, λοιπόν
1.000.000,00 Ευρώ μπορεί να είναι η ετήσια δόση δηλαδή τα έσοδα από ένα
πάρκινγκ και από εκεί και πέρα όμως αποκτάς και τα υπόλοιπα και γίνονται και άλλα
έργα, δεν είναι τόσο απλό. Για τις ΖΟΕ μιας και αναφέρθηκαν, τροποποίηση εμείς
δεν μπορούσαμε να κάνουμε του γενικού πολεοδομικού γιατί μόνο μέσα από εκεί,
έχουμε άπειρες φορές, πήγαμε και στο ΥΠΕΧΩΔΕ και προχθές ήμασταν στον
Λουλουριά στο ΥΠΕΧΩΔΕ, την Πέμπτη, μόνο μέσα από τροποποίηση του γενικού
πολεοδομικού, αυτό προτείνεται, αυτό, δεν μας δείχνουν άλλο δρόμο. Γενικό
πολεοδομικό εμείς δεν μπορούσαμε να αγγίξουμε 5 χρόνια, μπορούμε τώρα, τώρα
όμως έρχεται ο Καλλικράτης, γενικό πολεοδομικό πρέπει να γίνει στον ενιαίο, στον
ενιαίο δήμο, λοιπόν, εν κατακλείδι θα παρακαλούσα τα έργα που προτείνονται ποιο
προσεκτικά, τώρα τρέχει το ΕΣΠΑ, τώρα ανοίγει το ΕΣΠΑ, αν δεν έχεις τρόπο να
ετοιμαστείς θα μείνεις με το λυχνάρι σαν τις μωρές παρθένες, λοιπόν είναι μια
προσπάθεια να μην χαθεί ούτε ευρώ, ας προσπαθήσουμε να το κατανοήσουμε, θα το

φωνάζω με όλη μου τη δύναμη γιατί νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία εφόσον έρθουν και
οι άλλοι όροι, οι οικονομικοί και δούμε ότι μας συμφέρει, δεν είμαστε από την εκεί
πλευρά από την εδώ είμαστε, γι’ αυτό παλεύουμε και γι’ αυτό πονάμε, ούτε
επαγγελματίες πολιτικοί είμαστε ούτε θέλουμε να κάνουμε καριέρα. Παρακαλώ πολύ
επί την ουσίας, εάν υπάρχουνε παρατηρήσεις ή προτάσεις εγώ θα έχω ορθάνοιχτα τα
αυτιά μου να τις ακούσω, να καταγραφούν και να τις συζητήσουμε.
Σκουμπόπουλος: Κύριε πρόεδρε, επειδή η κα δήμαρχος απ’ ό,τι φαίνεται όχι
απ’ ό,τι φαίνεται, απ’ ό,τι την ξέρουμε όλοι, είναι οπτικός τύπος και όχι ακουστικός,
εξάλλου αποδεικνύεται και απ’ τα δυο laptop που έχει μπροστά της ενώ ένα μας
έφερνε μέχρι τώρα και πιστεύω στην άλλη συνεδρίαση να φέρει και τρίτο, έδωσα την
τοποθέτησή μου στην γραμματέα, ας την μελετήσει αύριο για οικονομία χρόνου και
θα βρει απαντήσεις για όλα τα ερωτήματα που έθεσε.
Παυλίδης: Θέλω να πω ότι ερχόμαστε να ασχοληθούμε με ένα θέμα που
πρόκειται προφανώς να απασχολήσει την πόλη όλα τα επόμενα χρόνια και δεν θα
κάνει προφανώς εγκαίνια μόνο αυτή η δημοτική αρχή, ας το πω έτσι, αν προλάβει, θα
τα κάνουνε πολύ περισσότερο οι επόμενες γενιές, αλλά το θέμα είναι ότι στο τέλος,
αυτό που γίνεται ή αυτό που έχει διαμορφωθεί, είναι ένα επενδυτικό σχέδιο που θα
απασχολήσει και δίνει λύση στα προβλήματα της πόλης. Ειπώθηκε μέχρι τώρα ότι
κάποια απ’ αυτά δεν φέρνουνε χρήματα και τα ψάχνουμε, θέλω να πω
συμπληρώνοντας το παράδειγμα της δημάρχου, ότι ένα πάρκινγκ εδώ συγκεκριμένο
έχει ένα συγκεκριμένο κόστος, θέλω να πω ότι τα έργα δεν επιλέχθηκαν μόνο
ανάλογα με την απόσβεση, σας είπα ότι έπρεπε να τηρούν κάποιες προϋποθέσεις, να
είναι στο επιχειρησιακό, να προβλέπεται χρηματοδότηση από το κράτος και επειδή το
κράτος δεν έχει ανοίξει κανένα ΕΣΠΑ, αλλά προσπαθήσαμε να
συγκεκριμενοποιήσουμε αυτά που θα ανοίξουν άμεσα, στο τέλος θέλω να πω ότι οι
πόροι δεν θα είναι ίδιοι πόροι, δηλαδή όταν λέμε ότι θα έρθει μια χρηματοδότηση από
το ΕΣΠΑ όπως το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟ που καταθέσαμε 1.000.000,00 Ευρώ πρόγραμμα
και έλεγε ότι τα 700.000,00 Ευρώ θα τα χρηματοδοτήσει το κράτος και τα 300.000,00
Ευρώ ο δήμος, εμείς όντως τα 300.000,00 Ευρώ αυτά τα βάλαμε τώρα μέσα σε ένα
επενδυτικό δάνειο το οποίο προφανώς θα αποσυμφωρήσει μεθαύριο και τα
οικονομικά του δήμου, γιατί τα 300.000,00 Ευρώ αν επιβάρυναν τον οποιοδήποτε
δήμο και θα έκανε απόσβεση από τα επόμενα χρόνια, προφανώς αυτό συμφέρει
ακόμα περισσότερο. Το πάρκινγκ ήταν ένα, το δημοτικό κτήριο που ειπώθηκε και
προφανώς είναι σε ένα χώρο όπου θα γίνουν τα δικαστήρια, το διοικητήριο ή ότι
άλλο έχουν σχεδιάσει και δεν έχει προβλεφθεί κανένα πάρκινγκ μέχρι σήμερα ούτε
για τους δικηγόρους ούτε για τους αστυνομικούς ούτε για το διοικητήριο και όλοι
παρακαλάνε εδώ στο δήμο να τους χαριστεί το διπλανό οικόπεδο, είναι μια ευκαιρία
να αξιοποιήσει ο δήμος αυτό το οικόπεδο με διάφορους τρόπους ώστε και την
δουλειά του να μπορέσει να κάνει, γιατί να πρέπει να χαρίσει στον οποιοδήποτε έναν
χώρο και δεν θα πρέπει να αναπτύξει μια περιοχή. Τελικά, επειδή υπάρχουνε πολλοί
προφήτες της άρνησης θα δείτε, θα κάνετε, θα ράνετε, θα πάθετε κ.τ.λ και επειδή
είμαι και των οικονομικών και δεν θα ήθελα να βάλω την κρεμάλα σε κανέναν
επόμενο αντιδήμαρχο, θα έλεγα ότι όλο αυτό το δάνειο όταν έρχεται σταδιακά και
όταν υπάρχει μια ευλυγισία σ’ αυτά τα σχέδια ποιο θα εφαρμοστεί πρώτο, ποιο
δεύτερο, ποιο μετέπειτα και υπάρχουν και περιθώρια αλλαγής ή απόρριψης, όλα αυτά
νομίζω είναι θετικά βήματα γιατί δεν είναι κάτι τελεσίδικο, είναι ένα επενδυτικό
σχέδιο όπου αυτή τη στιγμή πρέπει να πάει γιατί ένας σοβαρός δήμος έχει ένα σχέδιο,
όταν ερχόταν εδώ η μελέτη του Τζεκάκη με ένα διώροφο κτήριο, προ των
προηγούμενων εκλογών εδώ να μας παρουσιαστεί με έναν καθηγητή όντως
ακουστικής χωρίς κυκλοφοριακά, χωρίς οτιδήποτε και τότε παρόλα αυτά οι
τοποθετήσεις ήτανε, ναι να γίνει αλλά να μην γίνει διώροφο να γίνει τριώροφο, ήταν
προς θετική κατεύθυνση, εμείς δεν θέλουμε τέτοια πράγματα αλλά έρχεται μια

ολοκληρωμένη πρόταση για να ικανοποιήσει και τα προβλήματα του αθλητισμού και
τα προβλήματα του πάρκινγκ σε εκείνη την περιοχή, είναι κάτι ολοκληρωμένο.
Τελειώνοντας θέλω να πω ότι τελικά σ’ αυτό το δήμο, πέρασαν και 3,5 χρόνια, άμα
δεν κάνεις τίποτα είναι όλα καλά, δεν υπάρχει κριτική, δεν υπάρχει όραμα, δεν
υπάρχει τίποτα, αυτή η γκρίνια και η μιζέρια στο τέλος που έχουμε όλοι μας πάνω σε
διάφορα θέματα και κατά τα άλλα συνεργαζόμαστε για να λύσουμε τα προβλήματα
του δήμου, όταν όμως έρχονται σημαντικά προβλήματα του δήμου για να
τοποθετηθούμε τότε όλοι προβλέπουμε αρνητικά, προβλέπουμε υπηρεσιακά,
προβλέπουμε χίλια δυο πράγματα τα οποία δημιουργούν πρόβλημα. τέλος πάντων
κάποτε είμαστε υπεύθυνοι πολίτες αυτής της πόλης που για οικογένεια μας και τα
μέλλον μας, θα πρέπει να σχεδιάσουμε, ευχαριστώ.
Ακριβόπουλος: Τη μελέτη Τζεκάκη που είπε ο κος αντιδήμαρχος, την
προμελέτη μάλλον, σ’ αυτό το επενδυτικό σχέδιο-έκθεση ιδεών, την έχει εντάξει ο
κος αντιδήμαρχος που την υπογράφει και η κα δήμαρχος. Την έχετε εντάξει γιατί το
πάρκινγκ των Αγίων Αναργύρων με αυτή τη μελέτη θέλετε να το προχωρήσετε.
Νομίζω ο κος Τσιάρας συμφωνεί. Εάν δεν ξέρετε ότι το έχετε εντάξει, επειδή είστε
στα οικονομικά, ρωτήστε να μάθετε. Εν πάση περιπτώσει όμως, εσείς δεν μας είπατε
όμως εδώ τι κάνετε 3,5 χρόνια γι’ αυτή την προμελέτη και ποια ήταν η δική σας
μελέτη αυτά τα 3,5 χρόνια. Την κυκλοφοριακή πάρα πολύ εύσχημα την πήγατε στις
καλένδες γιατί δεν σας βόλευε,. 3,5 χρόνια την κυκλοφοριακή περιμένουμε, τώρα
βγήκε εκτός ΘΗΣΕΑ, προφορικά είπε η κα δήμαρχος την κα Λιονή να την κρατήσει,
δεν ξέρουμε πότε θα απαντήσει η κα Λιονή και όταν θα προκηρυχθεί δεν θα προλάβει
να γίνει και ξέρουμε που θα πάει, αφήστε τα αυτά, τώρα κε Παυλίδη έχετε παρών,
τότε υποσχεθήκατε το μέλλον, σήμερα γράψατε παρελθόν, έχετε 3,5 χρόνια παρελθόν
και η άποψή μας είναι πάρα πολύ σαφής, άσχετα αν η κα δήμαρχος δεν είναι μέσα σ’
αυτή την αίθουσα. Εμείς διαφωνούμε με το συγκεκριμένο σχέδιο έκθεσης ιδεών,
προσπάθειας εξαπάτησης των δημοτών της πόλης για να καλυφθεί η ανυπαρξία έργου
σας, επειδή 3,5 χρόνια δεν κάνατε απολύτως τίποτα δεν θα παρουσιάσουμε στους
πολίτες αυτό το επενδυτικό όνειρο, όπως πολύ καλά το είπε ο κος Δελαβερίδης, για
να τους πούμε ότι θα κάνουμε πράγματα τα οποία είναι μη υλοποιήσιμα. Να σας πω
κάτι κε Χατζηαθανασίου: την Παρασκευή έγινε κατάσχεση στο δήμο, σε τράπεζα, για
ένα ποσό 10-12.000,00 Ευρώ και έγινε κινητοποίηση δημάρχου και αντιδημάρχου, να
μη μπει ο δήμος στον Τειρεσία. 10-12.000,00 Ευρώ δεν μπορούσαν να καλύψουν την
Παρασκευή και τα καλύψανε σήμερα το πρωί, για να μη μπουν στον Τειρεσία και
τώρα θα μπει ο δήμος σε τέτοιες ιστορίες για τις οποίες πρέπει να έχεις το ανάλογο
πρόσωπο και τις ανάλογες εγγυήσεις; Πώς θα πούμε ναι σ’ αυτό το σχεδιασμό; Όταν
πει η ευρωπαϊκή τράπεζα ότι εμείς θα σας δώσουμε 5.000.000,00 Ευρώ, τι έχετε να
δώσετε εγγύηση; Τι έχει να δώσει ο δήμος Βέροιας; Έμεινε τίποτα που να μην είναι
υπό δέσμευση και υπό προσημείωση, υποθήκη και τα περαιτέρω; Εμείς δεν θέλουμε
και ποτέ δεν το κάναμε και ούτε θα το κάνουμε, να εξαπατήσουμε τον Βεροιώτη
δημότη, αυτά τα οποία μπορούμε να πούμε και να κάνουμε αυτά θα πούμε και πολύ
καλά είπε ο κος Δελαβερίδης, ότι ένα έργο να προσπαθήσουμε να το εκτελέσουμε,
άλλα όχι αυτό το πράγμα 12 έργα για τα οποία επί 3,5 χρόνια δεν κάναμε τίποτα και
ερχόμαστε τώρα να παρουσιάσουμε το μεγάλο αυτό σχέδιο, όσο για μετά τα 6 χρόνια,
τι θα γίνει με την αποπληρωμή, θα σας πω εγώ τι θα γίνει, δεν ξέρω αν το Δ.Ν.Τ μας
δεχτεί, εκεί θα φτάσουμε με βάση αυτόν τον προγραμματισμό και να απαντήσω και
πάλι και να τελειώσω με το θέμα της προέγκρισης, δεν υπάρχει καμία προέγκριση,
είναι ψέμα, το ομολόγησε η κα Θεολογίδου, μην το λέτε, δεν υπάρχει τίποτα, δεν
άλλαξε τίποτα από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα και δεν πρόκειται να αλλάξει και όταν θα
είστε ποιο ώριμοι ξαναφέρτε το, αλλά σήμερα δεν έχετε τίποτα το χειροπιαστό, δεν
έχετε προχωρήσει ούτε ένα βήμα και όλα είναι για να αποπροσανατολίσετε τον
κόσμο και είπα ποιος είναι ο στόχος σας, την ανυπαρξία έργων να την καλύψετε με

αυτό το μεγαλεπήβολο σχέδιο το οποίο και ποιος διαφωνεί με όλα αυτά τα έργα;
Αλλά αυτά τα έργα δεν μπορείτε να τα προχωρήσετε με τον τρόπο τον οποίο
προσπαθείτε.
Δήμαρχος: Μια διευκρίνιση μόνο. Η τράπεζα έχει αναλυτικά τα οικονομικά
στοιχεία του δήμου, έχει κάνει πολλές συνεργασίες, τα ανέφερα στην αρχή, τα
επαναλαμβάνω και με τον Δαούλα και με τον Τεγούση.
Χατζηαθανασίου: Κε Δελαβερίδη, δεν σχεδιάζουμε για άλλους, σχεδιάζουμε
για τα παιδιά μας, σχεδιάζουμε για τις επόμενες γενιές. Θα ήμουν ανακόλουθος με
ό,τι πιστεύω αν πραγματικά σκεφτόμουνα μόνο τι θα γίνει αύριο. Επιτέλους σ’ αυτή
την αίθουσα πρέπει να βλέπουμε μακρύτερα σε βάθος χρόνου τουλάχιστον και
βεβαίως, να κάνω μια υπόθεση εργασίας, ότι δεν έχουμε καμία προέγκριση, ας την
κάνουμε αυτή την υπόθεση, αύριο μεθαύριο ξαφνικά βγαίνει ένα πρόγραμμα Α ή Β ή
Γ και εμείς πρέπει να τρέξουμε να προλάβουμε να ενταχθούμε σ’ αυτό το πρόγραμμα
ή κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Τι θα πούμε τότε; Τρέξε κα Τζιμοπούλου να μας
κάνεις τα σχέδια; Έτσι θα λειτουργούμε; Μ’ αυτόν τον τρόπο; Κυρία δήμαρχε
είσαστε στην σωστή κατεύθυνση και επιτέλους αυτό το κράτος, αυτή η τοπική
αυτοδιοίκηση ως πότε θα συμπεριφέρεται σαν προσωρινός οικοδεσπότης; Και εννοώ
ότι οι επόμενοι θα κάνουν διαφορετικά απ’ αυτά που κάνουμε εμείς, έρχεται η νέα
κυβέρνηση η επόμενη ως που να πάρει τον ντορό και να μπει στο νόημα της δουλειάς
έχει περάσει 1,5 χρόνος, το ίδιο κάνουμε και μείς εδώ, μην σχεδιάζεται τώρα που
είναι έτος εκλογών, μην κάνετε τίποτα τώρα είναι έτος εκλογών, θα δεσμεύσουμε
τους επόμενους, ναι κύριοι, να σχεδιάσουμε, να δεσμευτούν, να δουν να επιλέξουν,
να έχουν κάτι να επιλέξουν, απ’ αυτό που θα τους δώσεις κάτι θα βρουν να
επιλέξουν, αν δεν τους δώσεις τίποτα, τι θα επιλέξουν; Το τίποτα; Άρα λοιπόν, να μην
λέμε κουβέντες ότι σχεδιάζουμε. Ξέρω πόσες ώρες ξοδεύτηκαν, ξέρω τι κόπος έγινε
για να παρουσιαστεί αυτή η δουλειά, από την άλλη μεριά είναι μεγάλο πλεονέκτημα
και μεγάλο κεφάλαιο η ύπαρξη της Βεργίνας, τι σημαίνει αυτό το πράγμα δηλαδή;
Ότι εκεί περιορίζεται η τουριστική μας ανάπτυξη, είναι αμελητέα ποσότητα οι
υπόγειες στοές; Είναι αμελητέα ποσότητα ο θρησκευτικός τουρισμός; Είναι αμελητέα
ποσότητα αυτό το θαυμάσιο περιβάλλον του Αλιάκμονα; Εκεί, που όταν κανείς
αναπτύξει ένα δίκτυο ενδιαφερόντων μερών θα πάει και στην προτεινόμενη
ξενοδοχειακή μονάδα, σε μια προγενέστερη εργασία την παρουσιάσαμε, να μείνει σ’
αυτό το θαυμάσιο περιβάλλον και να μείνει στη Βέροια να παρακολουθήσει όλο αυτό
το δίκτυο; Δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι καθόλου περιορισμένα σε μια
Βεργίνα, δεν είναι καθόλου περιορισμένα στο τι θα κάνουμε γι’ αυτή τη πόλη για να
δεσμεύσουμε και τους άλλους δήμους τους όμορους, δηλαδή αν θα φύγουν τα αστικά
και τα υπεραστικά θα βλαφτεί η Βεργίνα αν θα φύγουν από τη Βέροια τα αστικά και
τα υπεραστικά να ανοίξει ο τόπος από εκεί; Άρα λοιπόν ο σχεδιασμός θα πρέπει να
συνεχίσει γιατί έτσι οφείλουμε στις επόμενες γενιές, ευχαριστώ.
Δελαβερίδης: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι θα αναφερθώ σ’ αυτό που είπε ο
κος Χατζηαθανασίου. Δεν κατάλαβε βέβαια ότι εγώ δεν είμαι αντίθετος με τα
προτεινόμενα έργα, μακάρι να ήταν άλλα τόσα, όμως είπα ότι από τα συγκεκριμένα
έργα δεν θα αποφέρει κανένα έσοδο και τι θα παραδώσουμε στα παιδιά μας. Μην τα
παραποιείτε κε Χατζηαθανασίου. Το να κάνουμε έργα και να χρωστάμε μετά και το
σπίτι μας και όλη μας την περιουσία, τότε δεν κάνουμε τίποτε, πρέπει να
εξασφαλίσουμε πρώτα την χρηματοδότηση και απάντησε η κα δήμαρχος πάνω σ’
αυτό, μου είπε ότι εάν έχουμε ένα πάρκινγκ θα έχουμε το έσοδο και λοιπά και πότε
θα έχουμε το έσοδο; Θα έχουμε χρήματα για να φτιάξουμε το πάρκινγκ; Καταρχάς,
ανύπαρκτο πάρκινγκ στην πλατεία Ωρολογίου. Πού; Δεν μας είπε η κα δήμαρχος πού
θα γίνει το πάρκινγκ. Θεωρώ ότι θα γίνει κάτω στην Εληά, όπου υπάρχει και μελέτη,
προμελέτη και λοιπά. Θα γίνει αλλά θα το κατασκευάσει ο δήμος; Όχι. Θα το
κατασκευάσει μια επιχείρηση το έργο, θα το εκμεταλλευτεί 25-30 χρόνια ανάλογα με

το ύψος του έργου και στη συνέχεια θα το πάρουμε μετά από 25 χρόνια. Αυτό θα
είναι το μοναδικό έσοδο. Από τα πάρκινγκ. Γιατί από τα υπόλοιπα έργα δεν θα
φέρουν έσοδα. Σας είπα και σας προκάλεσα να μού πείτε ένα έσοδο. Δεν υπάρχει
ούτε ένα ευρώ, μάλιστα θα ξοδεύουμε χρήματα γι’ αυτά εδώ. Κυκλοφοριακή μελέτη,
κάναμε τόσες κυκλοφοριακές μελέτες, όταν συζητάμε εδώ για ένα θέμα, λέτε
κυκλοφοριακή μελέτη, περιμένουμε την κυκλοφοριακή μελέτη, που είναι αυτή η
κυκλοφοριακή μελέτη, πότε θα εγκριθεί και πότε θα εφαρμοστεί; Για τις κάρτες
στάθμευσης, που σας είπα κε Χατζηαθανασίου, εσείς ήσασταν τότε ο ειδικός και μου
είπατε εμένα συγκεκριμένα, μου απαντήσατε για τις κάρτες ελεγχόμενης στάθμευσης,
δώσαμε μελέτη, υποβάλαμε μελέτη, που είναι αυτή η μελέτη; Περνάει η τετραετία,
τώρα είναι ο κος Παυλίδης μπαλάκι, εε βέβαια, που είναι η μελέτη; Έχουμε 5-6 μήνες
ακόμη τελειώνει η θητεία, την μελέτη περιμένω. Εγώ σας είπα, ξέρετε τι έσοδα
χάνουμε αυτά είναι τα μικρά και χάνουμε έσοδα πολλά, 100.000,00 Ευρώ βάλαμε
από τις κάρτες και τι κάναμε; Πήραμε 50.000,00 Ευρώ, απ’ τις 50.000,00 Ευρώ που
βάλαμε φέτος στον προϋπολογισμό του 2010, θα πάρουμε 20.000,00 Ευρώ του
χρόνου στον προϋπολογισμό θα βάλουμε 20.000,00 Ευρώ για να πάρουμε 10.000,00
Ευρώ και πάει λέγοντας, φθίνουσα επομένως. Γιατί λοιπόν δεν έπρεπε να πάρουμε
150.000,00 Ευρώ κάθε χρόνο αφού τα αυτοκίνητα λέμε ότι αυξάνονται, πάρκινγκ δεν
μπορείς να βρεις θέση μέσα στην αγορά και όμως έσοδο μηδέν, γιατί; Γιατί σας το
είπα χίλιες φορές, μια κάρτα με μολύβι γραμμένο, το παζάρι εκεί ή έξω απ’ το
παρμπρίζ, τα καταστήματα, οι πωλήτριες λοιπόν καθαρά σας το λέω, άλλωστε το είπε
και η κα δήμαρχος, περιπτεράς, δίνει τις κάρτες όταν έρχεται η δημοτική αστυνομία,
λοιπόν χάνονται έσοδα, τώρα θα μου πείτε εσείς, μ’ αυτό εδώ τι σχέση έχει; Να έτσι,
από πού θα πάρουμε αυτά τα έσοδα, εγώ γι’ αυτό λοιπόν είπα και γι’ αυτό λέω ότι
διαφωνώ γιατί δεν θα έχουμε έσοδα και το έχει με κεφαλαία πράγματα, επιπλέον
αναμένεται τα συγκεκριμένα έργα να αποφέρουν έσοδα στο δήμο και σας λέω ποια
είναι, από πού θα προκύψουν, τα έργα είναι συγκεκριμένα, ποιότητα ζωής συμφωνώ,
με δανεικά θα πάμε να κάνουμε τα έργα; Δεν γίνονται αυτά εδώ, θα πληρώσουν τα
παιδιά μας κα δήμαρχε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αυτή είναι η άποψη μου.
Δήμαρχος: Θα παρακαλούσα την κα Θεολογίδου να δώσει κάποιες
απαντήσεις επί των οικονομικών ζητημάτων που έβαλε ο κος Δελαβερίδης.
Θεολογίδου: Καταρχάς επειδή ο κος Ακριβόπουλος ειδικά αναφέρθηκε και τις
δυο φορές στο πρόσωπό μου λέγοντας ότι στην ουσία δεν έγινε τίποτα και ότι είχα
την ειλικρίνεια να το αναφέρω, να ξεκαθαρίσουμε το εξής: απαξιώνετε μια
προσπάθεια μηνών, κοπιώδη. Η τράπεζα δεν θα έστελνε εδώ τους απεσταλμένους της
εδώ για το τίποτα. Για να στείλει κάποιους ανθρώπους εδώ, να αναλάβει τη δαπάνη
τους, να έρθουν, να κουβεντιάσουν μαζί μας, να πάνε επιτόπου σε κάποιες περιοχές
να ενημερωθούν, σημαίνει ότι κάτι είδε. Το ότι από όλους τους δήμους και τις
νομαρχίες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μόνο ο δήμος
Βέροιας, εγκαινιάζοντας έτσι και επίσημα την διαπραγμάτευση, αυτό επίσης δεν είναι
τίποτα νομίζω είναι κάτι και ας το αποδεχτούμε όλοι. Τώρα, άλλο προέγκριση άλλο
έγκριση, παίζουμε με τις λέξεις αυτή τη στιγμή, από εκεί και πέρα έγιναν ήδη αυτή τη
στιγμή είναι σε εξέλιξη χρονοδιαγράμματα, επίσης υπάρχει στενή συνεργασία όπως
ήδη το είπαμε με τις οικονομικές υπηρεσίες για να γίνει οικονομική προσέγγιση και
χρηματοοικονομικές μελέτες που επιβάλετε κιόλας από την ίδια την τράπεζα και για
κάθε έργο χωριστά, εάν δεν τα φέραμε αυτή τη στιγμή στο Δ.Σ είναι γιατί δεν είναι
ακόμη ολοκληρωμένα και τότε θα είχατε κάθε λόγο να πείτε ότι είναι πρόχειρα, αυτά
όμως θα έρθουν με την συζήτηση των οικονομικών όρων του δανείου οπότε και τότε
θα μπουν όλα επί τάπητος και θα δούμε και τα οφέλη τα οικονομικά και τα
χρονοδιαγράμματα και όλα και πόσο ρεαλιστικά είναι κάποια έργα να υλοποιηθούν
και με ποια σειρά. Αυτά έχω να πω, ευχαριστώ.
Πρόεδρος : Τριτομιλίες.

Παυλίδης: Καταρχάς με τον Τειρεσία, επειδή ειπώθηκε κάτι, για να μην
παρεξηγείται. Προφανώς οι συνάδελφοι μεταφέρουν λάθος πράγματα σε
συναδέλφους, έκανε σφάλμα κάποιος νομικός πριν το κοινοποιήσει στο δήμο, να το
κοινοποιήσει στα κεντρικά της τράπεζας της Ελλάδος, μια κατάσχεση χωρίς λόγο και
αιτία αν μου επιτρέπετε και με διαφορετική συμπεριφορά απ’ ότι υπήρχε μέχρι
σήμερα. Τέλος πάντων η ενέργεια αυτή θα είχε σαν αποτέλεσμα να μπλοκάρουν όλα
τα οικονομικά του δήμου και να μην μπορεί να δώσει ούτε στον ίδιο αυτό που θα
έπρεπε να του δώσει, τέλος πάντων κάποια πράγματα δεν ξέρω πως τα κατανοούνε
όλοι στο επάγγελμα το νομικό και προφανώς έχουν τους δικούς τους λόγους για να
κάνουν τέτοιες κινήσεις. Θέλω να πω ότι στο δήμο δεν είναι να δώσεις 22.500.000,00 Ευρώ τα δίνεις και αύριο, εμείς ήρθαμε, δεν είναι δικά μας χρέη που τα
βρήκαμε σήμερα, η δουλειά δεν έγινε σε μια μέρα, είναι από απαλλοτριώσεις ετών το
έχουμε ξαναδηλώσει σ’ αυτό το δημοτικό συμβούλιο, αν αυτό είναι το πρόβλημα και
πρέπει να τους δώσουμε όλους να τους δώσουμε όλους, αλλά κάπου στο δήμο πρέπει
να λειτουργείς σοβαρά όταν υπάρχουν οικονομικά, δεν είναι θέμα τα 12.000,00 Ευρώ
ούτε 1.000,00 Ευρώ σε κάποιον, είναι θέμα προτεραιοτήτων, είναι θέμα να μπορείς
να ανταποκριθείς στις υποχρεώσεις και να έχεις μια για να μην έχει πρόβλημα κανείς,
αλλά δυστυχώς όσοι δεν μπορούν να κατανοήσουν αυτά τα πράγματα έχουν άλλες
σκέψεις στο μυαλό τους, επειδή ειπώθηκε ότι είμαστε καταστροφείς της πόλης, εγώ
θα ήθελα να πω το εξής, αυτό το συγκεκριμένο δάνειο, προσωπική μου άποψη θα
καταθέσω τώρα, α’ αυτόν τον Καλλικράτη που έρχεται, έρχονται πολλές υπηρεσίες
από την νομαρχία, που αν μου επιτρέπεται δεν είναι απ’ αυτές που θα φέρουνε και
έσοδα στους δήμους αλλά είναι αυτές που δυστυχώς θα αυξήσουνε τα έξοδα, κάτι
κοινωνικά, κάτι πολιτιστικά τα οποία πρώτα το δημόσιο νομισματικό ταμείο όταν
επεμβαίνει στις χώρες κράτη, μειώνει, δυστυχώς ο Καλλικράτης πολλά απ’ αυτά τα
μεταφέρει στους δήμους χωρίς τα ανάλογα έσοδα, θα ήθελα λοιπόν να πω ότι ίσως να
είναι ευκαιρία και υπεύθυνη ευκαιρία, αντί στον οποιοδήποτε που μεθαύριο είναι σε
μια δημοτική καρέκλα, να αποφασίζει για να διαθέσει τα χρήματα του δήμου σε
πολλούς διορισμούς ή σε πολλά θέματα τα οποία δεν θα έχουνε σχέση με την
ανάπτυξη και την πρόοδο ενός δήμου, ούτε θα δίνει λύση στα ζωτικά του θέματα,
ίσως θα ήτανε καλό και υπεύθυνο να αποφασίζουμε γι’ αυτά τα πράγματα για τα
επόμενα χρόνια, από τώρα ώστε να μπορέσει τα επόμενα χρόνια να ακολουθηθεί μια
συγκεκριμένη πολιτική που θα φέρει την πόλη μας στο ίδιο επίπεδο με άλλες πόλεις ή
θα δώσει διαφορετικές προοπτικές. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι πολλοί παίζουνε με
τις λέξεις, αυτοί όμως που εξαπατούνε είναι αυτοί που εξαπατούνε στο τέλος με τις
αρνήσεις και τις τοποθετήσεις και όχι αυτοί που προσπαθούν διότι υπάρχουν ένα
σωρό επαγγέλματα στην πιάτσα που όταν θα τους αντικρίζουμε έξω αύριο μεθαύριο
να έχουμε το σθένος να τους πούμε ότι εμείς είμαστε αυτοί που προβλέψαμε ή ότι θα
ή ότι εκείνο ή ότι το άλλο αρνητικά, να το έχουμε αυτό το θάρρος. Οι τράπεζες που
είναι ιδιωτικές δεν είναι τόσο χαζές για να εγκρίνουνε την Βέροια και όχι άλλες
πόλεις που προσπαθούνε να πάρουνε δάνειο, έγινε μια πολύ σοβαρή δουλειά και άμα
είναι να παίζουμε με τις λέξεις, τις λέξεις προέγκριση, έγκριση, υποέγκριση, εδώ δεν
δίνουν έγκριση οι δημοτικοί σύμβουλοι για τα προβλήματα και τις λύσεις ή τις
προτάσεις ενός επενδυτικού σχεδίου, της τράπεζας αγωνιούμε αν είναι έγκριση ή
προέγκριση, δουλευόμαστε μεταξύ μας;
Ακριβόπουλος: Μάλλον ο κος Παυλίδης δεν κατανοεί. Ο όρος «προέγκριση»
απ’ τις τράπεζες κε Παυλίδη, είναι βασικός όρος για να ακολουθήσει έγκριση. Τα
άλλα τώρα που μου λέτε για τα δημοτικά συμβούλια, αν θα σας δώσουμε έγκριση ή
δεν θα σας δώσουμε, αυτά είναι λογοπαίγνια. Όσο αφορά την κατάσχεση που είπατε,
αποφύγατε να πείτε πληρώσατε ή δεν πληρώσατε; Εγώ ξέρω ότι πληρώσατε.
Πληρώσατε για να μην μπλοκαριστείτε. Εν τέλει πληρώσατε …………………..
Παυλίδης : ………………..

Ακριβόπουλος : Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτή η ενέργεια ή η άλλη. Εγώ
ήθελα να αναδείξω ότι ο δήμος δεν μπορούσε να πληρώσει12.000,00 Ευρώ και του
έγινε κατάσχεση. Για να γίνει κατάσχεση κε Παυλίδη σημαίνει ότι δεν πληρώνατε την
απαίτηση και έτσι έγινε κατάσχεση και στη συνέχεια πήρε την κατάσχεση και
πληρώθηκε, άρα έκανε καλά την δουλειά του, για να σας πω και αυτό. Από εκεί και
πέρα, αυτό δείχνει την αδυναμία του δήμου. Εσείς εδώ μιλάτε για τόσα εκατομμύρια
ευρώ και δεν μπορείτε να βάλετε σε μια σειρά τα στοιχειώδη, τα απλά. Όσο αφορά κα
Θεολογίδου την παρέμβασή σας, εγώ ξέρω ότι άκουσα από εσάς, όταν έκανα την
ερώτηση, ότι δεν είναι προέγκριση, πολύ καλά κάνατε όμως και με τις διευκρινήσεις
είπατε ότι δεν έχετε και τα υπόλοιπα στοιχεία και θα τα φέρετε όταν θα τα έχετε, άρα
επιβεβαιώσατε αυτό που είπα εξ’ αρχής, ότι δηλαδή το θέμα δεν έπρεπε να έρθει προς
συζήτηση σήμερα γιατί δεν είχε να εισφέρει τίποτα από τον Ιούλιο μέχρι και σήμερα
Όταν θα έχετε τα στοιχεία και θα είστε έτοιμοι, βεβαίως μετά χαράς να το φέρετε και
θα δούμε τι θα κάνουμε. Από εκεί και πέρα το ότι η ευρωπαϊκή τράπεζα ήρθε και είδε
το δήμο και έστειλε υπαλλήλους και αυτά, αυτό δεν λέει τίποτα απολύτως και η
Ελλάδα απευθύνθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είπε ότι είμαστε στη σωστή
κατεύθυνση αλλά ζήτησε εγγυήσεις και βλέπετε ότι δεν χορήγησε το δάνειο που
ήθελε η Ελληνική κυβέρνηση και μας έστειλε στο Δ.Ν.Τ., το οποίο και αυτό θα βάλει
όρους και προϋποθέσεις. Άρα δεν μπορούμε εδώ να ξεγελάμε ο ένας τον άλλο. Για να
δοθεί αυτό το συγκεκριμένο δάνειο, εάν ποτέ προχωρήσει, θέλει εγγυήσεις και
τέτοιες εγγυήσεις δεν έχετε να δώσετε γι’ αυτό τον λόγο εμείς δεν συμφωνούμε. Δεν
θα ξεγελάσουμε τον κόσμο να λέμε ότι θα γίνει αυτό, εκείνο ή το άλλο που δεν
μπορούν να γίνουν. Είναι μη υλοποιήσιμα και αν κάτι απ’ αυτά μπορούσε να γίνει,
3,5 χρόνια γιατί δεν έγινε τίποτα; Όσο αφορά για τους τίτλους έργων κε
Χατζηαθανασίου, μελέτες αναρωτιέστε αν υπάρχουν γι’ αυτό το σχέδιο και τους
τίτλους έργων; Νομίζω ότι δεν υπάρχουν. Όλα αυτά είναι, όπως είπα και στην
πρωτομιλία μου, έκθεση ιδεών και να σας πω και κάτι άλλο, πολύ ωραία η θέα του
Αλιάκμονα και ωραιότερη με τον ΧΥΤΗ απέναντι. Θα ταιριάζει και θα δένει με το
περιβάλλον, που και σ’ αυτό η πλειοψηφία έχει τη συμμετοχή.
Χατζηαθανασίου: Λίγο να την πάμε την συζήτηση σε άλλο επίπεδο. Μην
ασχολούμαστε με τις 12.000,00 Ευρώ που δεν είχε να πληρώσει ο δήμος άρα μην
σχεδιάζετε γιατί ακούγεται λίγο τραβηγμένο. Βέβαια εγώ με τον ΧΥΤΥ διαφώνησα
ως προς την θέση αλλά αυτό είναι άλλο θέμα και όχι του παρόντος. Από εκεί και
πέρα, εγώ θα δανειζόμουνα και μια εμπειρία του κ. Σκουμπόπουλου, που σε
παλιότερη συζήτηση είπε ότι ο δήμος για να κάνει έργα πρέπει να χρεωθεί. Τι θα
κάνει δηλαδή; Επιθετική πολιτική, όπως πολύ σωστά είπε η δήμαρχος. Αυτό σημαίνει
να κάνεις δουλειά και να δώσεις και λίγη ζωή στον τόπο, να αναπτύξεις λίγο τον
τουρισμό, βλέπουμε και τον εμπορικό σύλλογο εδώ, να έχει λίγο κόσμο, να μπει
κόσμος μέσα, ας μπει κόσμος, τι έλεγαν οι Εβραίοι κόσμος ας μπει και ας αφήσει και
την σκόνη του μέσα. Ειπώθηκε «κακώς κάνατε και το φέρατε τώρα, μια βδομάδα
πριν τις εκλογές έπρεπε να το φέρετε, πιο πολλούς ψήφους θα κερδίζατε». Αν αυτή
είναι η αγωνία μερικών, να κερδίσουμε ψήφους, η δική μας δεν είναι. Η αγωνία μας
είναι τι θα παραδώσουμε στα παιδιά μας, τι θα παραδώσουμε στο δήμαρχο που θα
είναι εκεί, αν είστε εσείς ή κάποιος άλλος, τι θα παραδώσουμε για να μπορεί να
υλοποιήσει και να σχεδιάσει γι’ αυτή την πόλη. Αυτή είναι η αγωνία μας και τίποτα
άλλο. Τουλάχιστον η προσωπική μου αγωνία αυτή είναι.
Πρόεδρος: Ποιοι εγκρίνουν το επενδυτικό σχέδιο;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 15 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν.
Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης.

Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 7 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ.
Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς.
Λευκή ψήφο έδωσε ο σύμβουλος Α. Δελαβερίδης.
Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 15-4-2010 εισηγητικό σημείωμα του αναπληρωτή Δημάρχου Π. Παυλίδη.
2.- Την αριθ. 423/2009 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε εξουσιοδοτήθηκε η
Δήμαρχος να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη διερεύνηση των όρων και
των προϋποθέσεων σύναψης δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με
σκοπό την υλοποίηση ενός σύνθετου Προγράμματος Αστικών Εργων που θα
περιλαμβάνει έργα για βιώσιμες αστικές μεταφορές, αναζωογόνηση υποβαθμισμένων
αστικών περιοχών, περιορισμό των περιβαλλοντικών κινδύνων, αρχιτεκτονική
κληρονομιά, φυσικό περιβάλλον και εξοικονόμηση ενέργειας.
3.- Τις απόψεις και προτάσεις της Δημάρχου και των δημ. Συμβούλων, όπως αυτές
αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει το Επενδυτικό Σχέδιο του Δήμου Βέροιας, για τη χρηματοδότησή
του από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το οποίο περιλαμβάνει τα παρακάτω
προτεινόμενα έργα κατά σειρά προτεραιότητας, ως εξής:

Α/
Α

1

Τίτλος έργου

Σύντομη
περιγραφή

Συνολικός
προϋπολογι
σμός
σε
εκατ.
ΕΥΡΩ

Κατασκευή
γέφυρας
μήκους
116,00m
και
πλάτους
5,00
13,00m,
Έργα
γεφυροποιίας και συμπεριλαμβαν
ομένων
των
οδοποιίας
οδών
προσπέλασης
και κατασκευή
οδού μήκους
650m
και
πλάτους 8,00 m
για τη σύνδεση
των
συνοικισμών
Προμηθέα
Πανοράματος.

Άλλες πηγές
Περιβαλλοντι
χρηματοδότησ
κές μελέτες
ης και ποσό
****
συμμετοχής

Δωρεές 2,50 €
ΕΣΠΑ 1€

Γέφυρα:
Εγκεκριμένη
Μελέτη
Περιβαλλοντι
κών
Επιπτώσεων
Άλλα
έργα
οδοποιίας:
Ομάδα 1η
Κατηγορία B
Υποκατηγορί
α3

Κατασκευή
Κλειστού
Κολυμβητηρίου
2

3

4

5

6

Κατασκευή
υπόγειου χώρου
στάθμευσης στην
περιοχή των Αγ.
Αναργύρων

Κατασκευή
κτηρίου
συνολικής
επιφάνειας
5.760m2 με 2 9,00
πισίνες
και
υπαίθριο χώρο
στάθμευσης,
συμπεριλαμβαν
ομένων
εγκαταστάσεων
και
φωτοβολταϊκώ
ν
Υπόγειος
χώρος
5,00
στάθμευσης,
χωρητικότητας
300
θέσεων
αυτοκινήτων

Κατασκευή
εκθεσιακών
χώρων, χώρων
αναψυχής και
2,00
εστίασης
και
διαμορφώσεις
υπαίθριων
χώρων
Σχολικό
Εξοικονόμηση
κτήριο?
ενέργειας
σε Βελτιώσεις
1,00
δημοτικά κτήρια
στην
κατασκευή και
στον
τεχνικό
φωτισμό για τη
βελτίωση της
ενεργειακής
συμπεριφοράς
Κλειστό κτήριο
για
διάφορα 4,00
αθλήματα,
όπως (handball,
basketball,
volleyball,
Κατασκευή
gymnastics,
Αθλητικού
etc.), γραφεία
Κέντρου
αθλητικών
σωματείων,
υπαίθριοι
χώροι άθλησης,
χώροι
Δημιουργία
ιστορικού
και
αρχαιολογικού
πάρκου

4,70 (Γενική
Γραμματεία
Αθλητισμού –
Πρόγραμμα
Θησέας)

Εγκεκριμένη
μελέτη
περιβαλλοντικ
ών
επιπτώσεων

2,50 (Εθνικοί
πόροι
Αναπτυξιακός
Νόμος)

Ομάδα 6η
Κατηγορία B
Υποκατηγορί
α4

1,00 (ΕΣΠΑ –
Πολιτισμός,
Κοινωνία της
Πληροφορίας)

Ομάδα 6η
Κατηγορία B
Υποκατηγορί
α4

0,70 (ΕΣΠΑ –
Πρόγραμμα
Δεν
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜ απαιτείται
Ω)

2,00 (Γενική
Γραμματεία
Αθλητισμού,
ΕΣΠΑ)

Ομάδα 6η
Κατηγορία B
Υποκατηγορί
α4

7

8

9

10

11

12

Αποκατάσταση
ιστορικών
κτηρίων

αναψυχής και
ελεύθερου
χρόνου,
υπόγειος χώρος
στάθμευσης
Απαλλοτρίωση,
αποκατάσταση
και
4,00
επανάχρηση
ιστορικών
κτηρίων

Κατασκευή
χώρου
Χώρος
στάθμευσης στην
στάθμευσης
περιοχή
της
200 θέσεων
πλατείας
Ωρολογίου
Αναπλάσεις
Αστικές
στο
δημόσιο
αναπλάσεις
χώρο
στο
κέντρο
της
πόλης
ΑποτύπωσηΑνάδειξη
διερεύνηση,
υπόγειων στοών
στερέωση και
ανάδειξη
αρχαίων
υπόγειων
στοών
Ήπιες
επεμβάσεις,
φιλικές προς το
Αντιπλημμυρική
περιβάλλον, για
προστασία
και την
ανάδειξη
αντιπλημμυρικ
Τριποτάμου
ή
προστασία
και ανάδειξη
του
Τριποτάμου
Κατασκευή
κτηρίου
που
Κατασκευή
θα
Δημοτικού
περιλαμβάνει
κτηρίου
γραφεία για την
στέγαση
υπηρεσιών του
Δήμου,
καταστήματα
και
γραφεία
προς ενοικίαση

4,00

2,00 (χορηγίες,
ΕΣΠΑ,
Δεν
περιφερειακά
απαιτείται
και τομεακά)

2,00 (Εθνικοί
πόροι
Αναπτυξιακός
Νόμος)

Ομάδα 6η
Κατηγορία B
Υποκατηγορί
α4

3,00

2,00 (ΕΣΠΑ –
Δεν
Αστικές
απαιτείται
Αναπλάσεις)

2,00

Ομάδα 6η
1,00 (ΕΣΠΑ – Κατηγορία B
Πολιτισμός)
Υποκατηγορί
α4

5,00

6,00

Ομάδα 2η
Κατηγορία A
4,00
(ΔΕΗ,
ή B ανάλογα
ΕΣΠΑμε
τις
Πρόληψη
προτάσεις για
Περιβαλλοντικ
την
ών Κινδύνων)
αντιπλημμυρι
κή προστασία

3,00
(Ίδια
έσοδα,
αναπτυξιακός
νόμος)

Ομάδα 6η
Κατηγορία B
Υποκατηγορί
α3

και υπόγειου
χώρου
στάθμευσης
300 θέσεων
ΣΥΝΟΛΟ

27,40
50,00

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 258 / 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.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.
Γ.

Σ.
Η.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Σοφιανίδης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 17-5-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Γ.

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

