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ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 16/2021 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 288/2021
Περίληψη
Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Βέροιας
ετών 2021-2023.
Σήμερα 6 Δεκεμβρίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση: α) δια ζώσης, στο Δημαρχείο, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46 και β) με τηλεδιάσκεψη (με
χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) ύστερα από την με ημερομηνία 212-2021 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους και τους
Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε
από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν.4674/2020.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ. Ασλάνογλου, 4) Κ. Ν.Λαζόπουλος, Χ.Κελεσίδης
Ρίζος, 5) Θ. Θεοδωρίδης, 6) Α. Τσαχουρίδης, 7) Σ. Διαμάντης, 8) Σ.Στουγιάννος, Δ.Τσανακτσίδης
Β. Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ. Ακριβόπουλος, 11) Δ.Ράλλη
Θ. Κορωνάς, 12) Α. Λαζαρίδης, 13) Α. Σιδηρόπουλος, 14) Α.
Δέλλας, 15) Λ. Ασλανίδης, 16) Γ. Μπατσαρά, 17) Σ. Τζήμα, 18)
Ε. Κελεσίδης, 19) Κ. Βασιλειάδης, 20) Κ. Παλουκίδης, 21) Δ.
Πυρινός, 22) Χ. Τσιούντας, 23) Π. Παυλίδης, 24) Μ. Σουμελίδης,
25) Γ. Γουλτίδης, 26) Γ. Μιχαηλίδης, 27) Ν. Αγγέλου, 28) Β.
Στεφανόπουλος, 29) Α. Μαρκούλης, 30) Κ. Τροχόπουλος, 31) Κ.
Θεοδωρίδης, 32) Π. Μουχτάρη, 33) Γ. Δεμερτζίδης, 34) Χ.
Τσολακίδης, 35) Γ. Μελιόπουλος, 36) Ι. Τσαναξίδης.

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Γ.Τσιλογιάννης

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης, Ι.Βοργιατζίδης,
Γ.Λιλιόπουλος, Κ.Τζήμας, Α.Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α.Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος,
Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ.Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας,
Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμήτσος

Σημείωση: 1) Κατά την συζήτηση του πρακτικού επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Κ.Παλουκίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 284/2021 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ Γ.Γουλτίδης, Ν.Αγγέλου, Χ.Τσολακίδης,
Β.Στεφανόπουλος, Π.Μουχτάρη και προσήλθε ο κ. Κ.Ρίζος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 286/2021 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ Α.Μαρκούλης και Κ.Τροχόπουλος.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 288/2021 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ.Θεοδωρίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 302/2021 απόφασης αποχώρησε ο κ. Β.Λυκοστράτης.
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου την υπ’ αριθ. 11/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, με την οποία:
Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας το Σχέδιο Στρατηγικού
Σχεδιασμού του Δήμου Βέροιας 2021-2023
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μελιόπουλος: Θα έπρεπε μετά τον Συμπαραστάτη του Δημότη χωμένο μέσα σε όλα
αυτά, αυτή είναι η πρόταση μας, το θέμα να πάει σε μια επόμενη συνεδρίαση και αν είναι και
εύκολο σε μια μονοθεματική συνεδρίαση με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό. Είτε διαφωνούμε είτε
συμφωνούμε ο Στρατηγικός Σχεδιασμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός.
Δήμαρχος : Δεν είναι κάτι τέτοιο δυνατό
Μελιόπουλος: Για ποιον λόγο δεν είναι εφικτό; Δεν ήταν σημαντικός; Να ερχόταν σε μία
συνεδρίαση ίσως όχι με τέτοια σημαντικά θέματα που έχουμε σήμερα ή σε μια μονοθεματική
συνεδρίαση για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου Βέροιας.
Δήμαρχος: Κε Μελιόπουλε εμείς θεωρούμε ότι όλες οι συνεδριάσεις του ΔΣ έχουν
σημαντικά θέματα, άρα δεν έχουμε να ξεχωρίσουμε σε σοβαρά θέματα και λιγότερο σοβαρά
θέματα και οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε ότι υπάρχει
Μπατσαρά: Είναι γνωστό ότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα και κάθε επιχειρησιακό
πρόγραμμα, αλλά μια και ο λόγος είναι επί του παρόντος, το συγκεκριμένο αποτελεί ένα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης του Δήμου μας και αφορά τόσο
τις υποδομές όσο και τις τοπικές επενδύσεις, καθώς και στη βελτίωση της υφιστάμενης
οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου, μεριμνώντας για την βελτίωση καθημερινότητας του
Δήμου για την παροχή πρακτικότερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Είναι απόλυτα προσαρμοσμένος στην στρατηγική του Δήμου κι έχει ως κύριους στόχους
την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας, την αναβάθμιση της
καθημερινότητας των πολιτών και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους
Δημότες.
Ακριβώς η ίδια στρατηγική περιέχονταν και στο δικό μας προεκλογικό πρόγραμμα όταν
διεκδικούσαμε προεκλογικά τον Δήμο της Βέροιας. Ως συνεργαζόμενη παράταξη εμμένουμε
στους ίδιους στόχους και για αυτό μας ικανοποιεί το παρόν επιχειρησιακό πρόγραμμα και
επιπλέον θέλουμε να δηλώσουμε προς το σώμα και προς την κοινωνία του Δήμου μας, ότι
κατέχοντας θέσεις διοίκησης τόσο εγώ προσωπικά όσο και τα μέλη της παράταξής μου, μας
ζητήθηκε να καταθέσουμε προτάσεις και συμμετείχαμε και οι δύο αντιδήμαρχοι της παράταξης
στην εκτελεστική επιτροπή του Δήμου.
Ανταποκρινόμενοι σε αυτό το κάλεσμα καταθέσαμε τις δικές μας προτάσεις,
συμμετείχαμε και στη εκτελεστική επιτροπή όπου συζητήθηκε το παρόν επιχειρησιακό
πρόγραμμα και κατόπιν τούτου θα τοποθετηθούν και τα μέλη της παράταξής μου
λεπτομερέστερα. Κατόπιν τούτου θα ψηφίσουμε υπέρ του συγκεκριμένου επιχειρησιακού
σχεδίου.
Παυλίδης: Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός είναι πολύ σημαντικός για τον Δήμο μας.
Αυτά που είπε ο κ. Μελιόπουλος για το μοναδικό θέμα, σε πολλά ΔΣ, σε εκείνα που
υπάρχει αν θέλετε συμμετοχική συνεργασία για το μέλλον του Δήμου… Το 2020 έχει τελειώσει
και με τις διαδικασίες που έρχεται τώρα το 2021σχεδόν θα φύγει και το 2021, άρα δεν μιλάμε για
τετραετές σχέδιο, μιλάμε για διετές.
Ακόμα και μετά τα δύο χρόνια που έχουν περάσει ότι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός είναι
του Δήμου και όχι αποκλειστικά δικός σας και για αυτό αποφασίζει το ΔΣ και όχι μόνο εσείς.
Ακούω την κ. Μπατσαρά να λέει ότι συνεισέφερε, τόσο άσχημο θα ήταν να συνεισέφεραν και
άλλοι με προτάσεις και να συμπεριληφθούν;
Άλλωστε αυτή είναι η πρώτη φάση ο Στρατηγικός Σχεδιασμός και η δεύτερη φάση είναι
το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου και περνάει από την επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου
στην οποία λογικά θα πρέπει να καταθέσουν προτάσεις και οι φορείς για να συμπληρωθεί για το
που θέλουμε να πάμε τον Δήμο μας. Εκτός αν δεν τον πάτε και μπορεί πάλι να μην το πάτε γιατί
σας έχουν γυρίσει την πλάτη οι φορείς στην επιτροπή διαβούλευσης και το ξέρετε. Μπορεί να
μην ψάχνετε το γιατί αλλά το γνωρίζετε, σε αυτό τον τόπο δεν υπάρχουν συνεργασίες, γιατί;
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Γιατί υπάρχει ένα εγωκεντρικό μοντέλο διοίκησης με πυλώνες και τάχα γνώση και ελπίζω
κάποτε αυτό να τελειώσει και να ανοιχτεί προς τους Δημότες. Λυπάμαι που δεν είστε έτοιμοι να
δεχτείτε προτάσεις παρατηρήσεις και υποδείξεις και προχωράτε με αυτόν τον τρόπο. Λυπάμαι
που δεν έχετε το όραμα, την έκφραση φιλοδοξίας, για να οδηγήσουμε τον Δήμο όλοι μαζί στο
μέλλον. Είναι άδικο και καταστροφικό για τον τόπο να συμπεριφέρεστε έτσι γιατί αυτήν την
περίοδο η χώρα μας λαμβάνει και ολοκληρώνει το σχεδιασμό για το νέο ΕΣΠΑ και με το ταμείο
ανάκαμψης, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψιν οι προτάσεις και τα έργα που θα έπρεπε να
προωθήσουμε για το επόμενο διάστημα.
Καταρχάς όλα αυτά τα στοιχεία στην αρχή εκτός από τα πάγια είναι της απογραφής του
2011 και χρειάζονται ανανέωση και το ξέρετε όλοι θα υπάρχουν νέα δεδομένα, αφού σε λίγο
καιρό θα γίνει η απογραφή, άρα θα προστεθούν ή θα αλλάξουν και προφανώς θα αλλάξουν όλα
αυτά τα συμπεράσματα και θα έχουμε καλύτερα συμπεράσματα.
Γνωρίζετε όλοι για να προχωρήσει κάποιος πρέπει να κάνει μια ανάλυση swot όπου
περιγράφονται τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία. Μα εσείς αυτήν την ανάλυση που κάνατε είναι
με στοιχεία της προηγούμενης δεκαετίας, είναι διαπιστωμένη εδώ και χρόνια, δεν έχετε κάνει
τίποτα και δεν φαίνεται να έχετε διάθεση να την βελτιώσετε και είστε τόσα χρόνια διοίκηση.
Αναφέρεται κάπου ότι φταίει η νομοθεσία και η πολυπλοκότητα, εκεί που φταίει η
νομοθεσία να το δεχτούμε, όμως δέκα χρόνια μια γέφυρα Κούσιου η νομοθεσία την εμπόδιζε;
Κατά την γνώμη μας τα πρώτα πεδία παρέμβασης θα πρέπει να είναι: Η αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της υγειονομικής κρίση στην τοπική οικονομική ζωή, είναι το πρώτο μετά την
υγειονομική κρίση, δεύτερον η βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος συνθηκών διαβίωσης
και εξυπηρέτησης των κατοίκων και των επισκεπτών, τρίτον η ενίσχυση της κοινωνικής
πολιτικής, υπηρεσιών υγείας, παιδείας, αθλητισμού, πολιτισμού, τέταρτον η ενίσχυση του
παραγωγικού ιστού ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας και τέλος η
βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και της ποιότητας και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Εκτός ότι δεν υπάρχει διαβούλευση με τις παρατάξεις που τις ψήφισε τόσος κόσμος δεν
θα έχετε την συνεργασία με την επιτροπή διαβούλευσης οπότε καταλαβαίνετε όταν λέτε ότι
φέρνετε προτάσεις είναι σαν να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, γιατί δεν μπορεί να γίνει πιστευτό.
Που είναι οι προτάσεις; Πότε θα συζητηθούν;
Όταν δίνεται η ευκαιρία κοιτάτε αλλού, το φέρνετε σαν θέμα να ψηφιστεί να φύγει.
Καταρχάς αυτό που φέρνετε σήμερα είναι μια έκθεση ιδεών και δεν έχετε λάβει υπόψιν ούτε τις
παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον Δήμο μας, αλήθεια δεν σας ενδιαφέρει;
Φοβάστε τις συνέπειες; Κε Ασλάνογλου αυτό που περιγράφετε για τα κοιμητήρια, απαιτείται να
εκπονηθεί μελέτη αφού βρεθεί ο κατάλληλος χώρος, δηλαδή θέλει να πει ότι το συζήτησε η
επιτροπή και το φέρνει τώρα εδώ να το ψηφίσουμε και τόσο καιρό που ψηφίζαμε όλα αυτά για
τις μελέτες τι ήταν; Δεν είναι υπαρκτά; Και λέμε θα συζητήσουμε;
Θα πω μερικά συμπεράσματα. Από όλο αυτό δεν μπορούμε να μιλάμε για στρατηγικό
σχεδιασμό όταν φεύγει το προσωπικό από τον Δήμο, εσείς οι ίδιοι μας φέρνετε θέματα και
μιλάτε για ανάθεση μελετών εκτός Δήμου, λες και ο Δήμος μας δεν έχει επιστήμονες. Τις ίδιες
τραγικές επιλογές κάνετε και όταν ακόμα κάνετε απευθείας αναθέσεις εκτός Δήμου. Που θα
στηριχτείτε; Με ποιους θα τα κάνετε όλα αυτά που λέμε στον στρατηγικό σχεδιασμό; Μας
εγκαταλείπουν οι εργαζόμενοι στο Δήμο γιατί απλά δεν έχουμε στρατηγικό σχεδιασμό, δεν τους
ικανοποιεί το περιβάλλον εργασίας, τέτοια φυγή από τον Δήμο δεν έχει γίνει ποτέ, χωρίς όπλα
πως θα υλοποιήσουμε αυτόν τον σχεδιασμό;
Μπορεί να λέμε ότι φεύγουν οι υπάλληλοι, για ποιον λόγο; Υπάρχει κάποιος λόγος,
κάποια αιτία. Αυτό το σχέδιο δεν οργανώνει και δεν λέει πουθενά για συντονισμό των μερών
που αποτελούν τον Δήμο, πως νομίζετε ότι παράγει το σύστημα αυτοκέφαλα σχήματα; Έχετε
ποτέ αισθανθεί την αναγκαιότητα να ελέγξετε αυτούς που είναι υπεύθυνοι για την μη
πραγματοποίηση στόχων; Ποιος είναι αυτός ο στόχος που εδώ μέσα περιγράφετε; Με ευχολόγια
δεν γίνεται, που ακριβώς περιγράφεται η μείωση του κόστους λειτουργίας; Π.χ. υπάρχει μια
αναφορά για το αμαξοστάσιο μία γενική αναφορά για τον χώρο γιατί ο Δήμος δεν ασχολείται να
οργανώσει το αμαξοστάσιο και να μειώσει το λειτουργικό κόστος; Εδώ στο ΔΣ είπαμε να
συζητήσουμε με ενότητα και συνεργασία για να κάνουμε ένα σχεδιασμό ώστε να κάνουμε την
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Βέροια επίκεντρο τα Χριστούγεννα με κάτι που θα φέρει την Θεσσαλονίκη πρώτιστα για
επίσκεψη και εσείς μας απαντήσατε πέρυσι αρνητικά λέγοντας ότι δεν θέλετε να συνδιοικήσετε.
Ακούμε προκλητικά για υποσχέσει, για του χρόνου και προεκλογικά πράγματα. Νομίζω ότι
αλλιώς θα ήταν αυτή η πόλη άμα αντιλαμβανόμασταν πως πρέπει να πάμε στην επόμενη μέρα.
Εμείς δεν θα ψηφίσουμε κατά στον Στρατηγικό Σχεδιασμό, αν και θα έπρεπε να ληφθούν
όλα αυτά υπόψιν που είπαμε και δεν θα έπρεπε να είναι μια έκθεση ιδεών και να υπάρχουν
συγκεκριμένα πράγματα και συμμετοχική συνεργατική συνεργασία. Θα ψηφίσουμε λευκό γιατί
ότι και να έχει μέσα κέρδος είναι. Ναι, δεν μπορούμε να στρέψουμε αλλού το κεφάλι, για ότι
αυτό περιέχει.
Μελιόπουλος: Θα ξεκινήσω την τοποθέτησή μου σχετικά με την ερώτηση, γιατί τείνει να
παγιωθεί ως μόνιμη κατάσταση εδώ στις συνεδριάσεις η διαστρέβλωση των ερωτήσεων της
Λαϊκής Συσπείρωσης. Εμείς δεν είπαμε ποτέ για σοβαρές και μη σοβαρές συνεδριάσεις, είπαμε
απλά ένα τέτοιο σοβαρό θέμα όπως αναγνωρίζουν όλοι, θα μπορούσε να συζητηθεί σε μια
μονοθεματική συνεδρίαση, αποφασίσατε διαφορετικά, πάμε παρακάτω.
Σήμερα συζητάμε τον στρατηγικό σχεδιασμό για τον Δήμο Βέροιας για τα έτη 2021 έως
το 2023. Το εισηγητικό που μας δόθηκε ένα πραγματικά μεγάλο σε όγκο εισηγητικό
περιλαμβάνει μια πληθώρα στατιστικών στοιχείων και πραγματικά έγινε μια καλή δουλειά σε
αυτό το επίπεδο από τους εργαζόμενους που το συνέταξαν και να τους ευχαριστήσω, είναι
χρήσιμα στοιχεία τα οποία πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας.
Στο πολιτικό κομμάτι, τι είναι αυτός ο Στρατηγικός Σχεδιασμός που έχουμε μπροστά
μας; Εμείς δεν θα μασήσουμε τα λόγια μας, θα πούμε και τι ζούσαμε το προηγούμενο χρονικό
διάστημα και μπροστά μας για αυτά τα δύο έτη τι προβλέπει ο Στρατηγικός Σχεδιασμός. Βέβαια
λένε ότι χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει, τι είναι αυτός ο Στρατηγικός Σχεδιασμός;
Πρώτα από όλα και κύρια είναι εφαρμογή στον Δήμο Βέροιας μιας γενικότερης
αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τοπικά για τον Δήμο τι
σημαίνει αυτό; Στρατηγικός Σχεδιασμός δεν είναι τίποτα και δεν είναι απλές κατηγορίες,
στηρίζονται σε στοιχεία. Πρώτα πρώτα η υποχρηματοδότηση. Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός
εντάσσει την υποχρηματοδότηση, την δέχεται, πάει σύμφωνα με αυτήν και μάλιστα ενώ
μειώνεται η εισπραξιμότητα λόγω της κρίσης, είτε με αφορμή τον κορωνοϊό ή τα προηγούμενα
χρόνια διευρύνει την φορομπηξία από μεριά της διοίκησης του Δήμου στους δημότες.
Τι άλλο έχει αυτός ο Στρατηγικός Σχεδιασμός; Την υποστελέχωση όπως αναφέρεται και
από άλλους, τις ελάχιστες προσλήψεις. Ο Δήμος Βέροιας φυλλοροεί από προσωπικό και τις
γενικευμένες ελαστικές μορφές εργασίας.
Στον Στρατηγικό Σχεδιασμό είναι ενταγμένη και η ανταποδοτικότητα, βασικό στοιχείο
της σημερινής λειτουργίας του Δήμου. Σε όλες τις υπηρεσίες το κόστος της λειτουργίας
μεταβιβάζεται στους Δημότες και να ληφθούν και άλλες αρμοδιότητες με την ίδια κατεύθυνση,
όπως η εκπαίδευση και η πρωτοβάθμια υγεία.
Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός αποτυπώνει επίσης την πολιτική της κυβέρνησης και του
Δήμου στη συντήρηση και επισκευή σχολείων, αναφέρονται συνεχώς προβλήματα, προσπαθεί
με τα λειψά μέσα να τα διορθώσει ο Δήμος, με τα λειψά μέσα και εργαζόμενους και
χρηματοδότηση, δεν γίνεται αυτό, δεν προχωράει.
Αντιπλημμυρικά έργα, πέρα από τα σχέδια για το πώς θα αντιμετωπιστούν εν των
υστέρων οι πλημμύρες δεν υπάρχουν, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός δεν έχει ελεύθερο χώρο να
τους αυξήσει και συρρικνώνονται, μένουμε πίσω σε έργα καθημερινότητας π.χ. τα πεζοδρόμια οι
δρόμοι και το αστικό και το αγροτικό δίκτυο. Επίσης ο Στρατηγικός Σχεδιασμός και ας το
διαψεύσει όποιος θέλει, το βλέπουμε εδώ κάθε μέρα η ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών είτε έμμεσα ή
άμεσα με απευθείας αναθέσεις ή χωρίς απευθείας αναθέσεις δεν θα σταθώ σε ιδιώτες, σε μια
σειρά τομής και υπηρεσίες του Δήμου, αυτός είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός, αυτόν
υλοποιήσατε το προηγούμενο διάστημα, αυτόν θα υλοποιήσετε και την επόμενη διετία.
Στον αντίποδα και να με συγχωρέσετε αν πήρα παραπάνω χρόνο και τελειώνω, ο
Στρατηγικός Σχεδιασμός της Λαϊκής Συσπείρωσης, αυτό που προτείνουμε εμείς είναι τα εξής: Η
πλήρης χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για να καλύπτει το σύνολο των
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αναγκών του Δήμου όχι να αναγκάζεται τη μία φορά να ιεραρχεί κάτι και την άλλη άλλο και
συνεχώς να είμαστε λειψοί και φυσικά αυτά να μην βγαίνουν από τις τσέπες των δημοτών.
Να καταργηθεί όλο το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο για να φτιάξουμε τον στρατηγικό
σχεδιασμό όπως αρμόζει στις ανάγκες των δημοτών. Να καταργηθούν τα ανταποδοτικά τέλη και
τα φοροχαράτσια να ελαφρύνουν τα λαϊκά εργατικά στρώματα, να καταργηθεί η επιχειρηματική
δραστηριότητα της ανταπόδοσης στους Δήμους.
Φυσικά για τον πολιτισμό και την υγεία ο δικός μας σχεδιασμός προβλέπει να είναι
κοινωνικά αγαθά κι όχι ακριβοπληρωμένα εμπορεύματα, να αναπτυχθούν νέες δημόσιες
δημοτικές δομές που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, με εργαζόμενους πλήρους
απασχόλησης και όχι μορφές ελαστικής εργασίας, να στελεχωθούν πλήρως οι υπηρεσίες του
Δήμου με βάση όλα αυτά τα παραπάνω. Είμαστε στον αντίποδα του Στρατηγικού Σχεδιασμού
που προτείνετε και φυσικά θα τον καταψηφίσουμε.
Τσαναξίδης: Αναφέρθηκε κάποιος ομιλητής προηγουμένως ότι κάποιοι βγάζουν
λογύδρια και αντιγράφουν κείμενα από αλλού, δεν ξέρω αν αναφέρονται σε μας. Αν δεν
μπορούν κάποιοι να αντιληφθούν αυτά που λέμε δεν φταίμε εμείς για αυτό, αν θέλουν εξηγήσεις
να τους το εξηγήσουμε, εμείς ποτέ δεν κρύψαμε την πολιτική μας ταυτότητα, είμαστε μέλη του
ΚΚΕ και είμαστε περήφανοι για αυτήν την πολιτική μας τοποθέτηση και όπου μας δίνεται βήμα
πολιτικό εμείς θα εκφράζουμε τις θέσεις του ΚΚΕ, αν αυτό ενοχλεί, δεν αρέσει, δεν είναι δικό
μας πρόβλημα, ας το λύσουν άλλοι. Ο τόνος και οι λέξεις ήταν απαξιωτικές στο όριο της
προσβολής και θεωρώ ανεπίτρεπτο να εκφράζονται με τέτοιο τόνο εδώ μέσα, σύμβουλος σε
σύμβουλο, αυτό δείχνει επειδή κάποιοι είναι πολύ καιρό σε μια καρέκλα ευθύνης, ίσως
αλλοτριώνονται να πω μια λέξη που μπαίνει σε λογύδρια.
Το Στρατηγικό Σχέδιο που φέρνει η διοίκηση του Δήμου αποτελείται από 268 σελίδες, αν
εξαιρέσουμε τα όποια στατιστικά αφορούν τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, τους υδάτινους πόρους
και κάποια άλλα τα στατιστικά στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον να μελετηθούν, τα υπόλοιπα είναι
ένα απέραντο ευχολόγιο, μια έκθεση ιδεών, καθώς δεν περιέχει καμιά δέσμευση για επίτευξη
κάποιου ποιοτικού και ποσοτικού στόχου, σχέδιο στρατηγικό χωρίς στόχους που να περιγράφουν
αναλυτικά και με σαφήνεια κατά την άποψή μας δεν μπορεί να υπάρχει. Δεν διαπιστώνουμε
καμία σύνδεση με τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό που κάνουμε με το στρατηγικό
σχέδιο, συνδέεται;
Δεν περιλαμβάνει πολλά πράγματα π.χ. την διακύμανση διαχρονικά των εισοδημάτων
στον Δήμο μας ανά πηγή εισοδήματος, ανά κατηγορία, ανά ποσό και αυτά τα στατιστικά
υπάρχουν μέσα στην σελίδα της ΑΑΔΕ, δεν υπάρχουν επίπεδα φτώχειας μέσα στον Δήμο μας,
πόσοι δημότες μας συντηρούνται με το ΚΕΑ και με τα άλλα προνοιακά επιδόματα; Ποια είναι η
διάρθρωση σε επίπεδο μεγέθους κι αντικείμενου των επιχειρήσεων μας; Όλα αυτά και πολλά
άλλα, όπως το μέσο μέγεθος μιας αγροτικής εκμετάλλευσης στα κοστολόγιά της που θα
διαχειριστούν υδάτινους πόρους, όλα αυτά τα στοιχεία είναι χρήσιμα για να καταλήξουμε σε ένα
στρατηγικό σχέδιο, αλλά δεν υπάρχει κάτι μέσα στο κείμενο που μας παρουσιάσατε.
Έχετε συνεργαστεί με φορείς του Δήμου, το οικονομικό επιμελητήριο, τον εμπορικό
Σύλλογο, έχετε ρωτήσει τον συνάδελφο κ. Παλουκίδη τι λέει το ΤΕΕ; Δεν έχω τέτοια
πληροφόρηση τουλάχιστον. Χωρίς αυτά δεν μπορεί να υπάρξει, πάντα κατά την γνώμη μας, ένα
ουσιαστικό στρατηγικό σχέδιο. Είναι ένα γραφειοκρατικό πόνημα που έχει φτιαχτεί μακριά από
την κοινωνία και ίσως δεν την αφορά. Εμείς θέλουμε να πάρουμε όλα αυτά τα στοιχεία να τα
χρησιμοποιήσουμε προς όφελος, να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των δημοτών μας και κάτι τέτοιο
δεν βγαίνει από το κείμενο.
Στο εισηγητικό που έχετε καταθέσει λέτε ότι λαμβάνετε υπόψιν ο υφιστάμενος
χωροταξικός πολεοδομικός σχεδιασμός καθώς και οι προτεραιότητες που απορρέουν από
θεσμοθετημένα χρηματοοικονομικά μέσα. Είναι αυτό που λέμε τόσα χρονιά τα θεσμοθετημένα
χρηματοοικονομικά μέσα, είτε λέγονται ΕΣΠΑ, είτε λέγονται πλαίσια στήριξης, πλαίσια
ανάπτυξης, κρύβουν από πίσω μνημόνια τα οποία τα πληρώνει ο λαός και που πάνε;
Καταλήγουν να στηρίξουν την κερδοφορία του κεφαλαίου και δεν έχουν καμία σχέση με τις
ανάγκες του λαού μας, είναι αυτό που λέμε εμείς τόσο καιρό, το λέτε και εσείς δειλά και πάρτε
το απόφαση.
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Κορωνάς: Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα ο Στρατηγικός Σχεδιασμός. Προφανώς ο
συγκεκριμένος όπως έχει χωριστεί σε δύο ενότητες αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο,
τουλάχιστον το πρώτο κομμάτι που είναι και το μεγαλύτερο σε εύρος που είναι η αξιολόγηση
της υφιστάμενης κατάστασης. Αποτυπώνονται πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, προφανώς θα
πρέπει να υπάρχουν και άλλα στοιχεία όπως είπε κι ο κ.Τσαναξίδης, το ΚΕΑ είναι ένα στοιχείο
που θα πρέπει να αναφέρεται, παρ’ όλα αυτά έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά από την
πλευρά της υπηρεσίας και οφείλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου, διότι από την παράθεση των
δεδομένων αυτών, των στοιχείων και των προβληματισμών που παραθέτει σχετικά με τα
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα γεννιούνται σε όλους μας διάφορες απορίες, ιδέες και κάποια
οράματα. Θεωρώ ότι αυτή η διαδικασία είναι μια δυναμική κατάσταση και έτσι όπως είναι
διατυπωμένος ο σχεδιασμός είναι μια διαδικασία που χωρεί να βάλουμε όλοι ιδέες για αυτό και
αυτή η συνεδρίαση είναι πολύ σημαντική, παρόλα αυτά, αυτές οι ιδέες μπορεί να είναι
ουτοπικές, εγώ διαβάζοντας τον σχεδιασμό, ειδικά την αξιολόγηση της υφιστάμενης
κατάστασης, πραγματικά μου ήρθαν στο μυαλό κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να
υλοποιηθούν σε 10-15-20 χρονιά και αυτά θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας.
Διαβάζοντας το κομμάτι που αφορά τον τουρισμό, υπάρχει μια ειδική παράγραφος που
αναφέρονται τα μειονεκτήματα και αναφέρεται ως μειονέκτημα το γεγονός ότι ήμαστε πάρα
πολύ κοντά με την Θεσσαλονίκη. Είναι δεδομένο ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια μεγαλούπολη, η
δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα, είναι κέντρο της Βόρειας Ελλάδας και είναι δεδομένο
για μας, όσον αφορά την προσέλκυση τουριστών υπερτερεί έναντι όλων των υπόλοιπων πόλεων.
Αυτό το μειονέκτημα πως θα μπορούσε στην πόλη της Βέροιας να μεταμορφωθεί σε ένα
συγκριτικό πλεονέκτημα; Αναφέρομαι στο εξής: Προφανώς και δεν μπορούμε να
ανταγωνιστούμε την Θεσσαλονίκη όσον αφορά την προσέλκυση ξένων τουριστών, αλλά και οι
Θεσσαλονικείς κάπου πρέπει να πάνε και σαν πληθυσμός είναι μια μεγάλη ομάδα, ένα
εκατομμύριο, που περνάνε το Σαββατοκύριακο τους; Που πάνε διακοπές χειμερινές; Για τις
καλοκαιρινές ξέρουμε όλοι που πηγαίνουμε, υπάρχουν μέρη που γειτνιάζουν με την
Θεσσαλονίκη που είναι καλύτερα από τα δικά μας; Συγκριτικά θεωρώ πως όχι. Επειδή έψαξα
λίγο το που πηγαίνουν οι Θεσσαλονικείς, οι προορισμοί οι χειμερινοί είναι τα Ιωάννινα,
Αράχοβα και η λίμνη Πλαστήρα.
Η λίμνη Πλαστήρα όταν δημιουργήθηκε για να κάνουν και την γέφυρα αυτή, αποτελούσε
το μειονέκτημα της περιοχής για 40-50 χρόνια, διότι για να γίνει εκείνος ο ταμιευτήρας
χρειάστηκε να απαλλοτριωθούν χωράφια που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι για τα καπνά ή για
τις διατροφικές ανάγκες τους. Επομένως για 40-50 χρόνια για τους κάτοικους της περιοχής ήταν
η οικονομική κατάρα της περιοχής, πως άλλαξε αυτό; Το 1986-87 αν θυμάμαι καλά υπήρξε ένας
άνθρωπος που είδε την λίμνη όχι ως μειονέκτημα αλλά ως συγκριτικό πλεονέκτημα και
προχώρησε σε μια διαδικασία για να αξιοποιηθεί η περιοχή. Πως αξιοποιήθηκε η περιοχή; Με
εργαλεία οικιστικά. Άλλαξαν την χρήση γη, άλλαξαν οι ζώνες οικιστικού ελέγχου, προκρίθηκαν
κάποιες κατασκευές συγκεκριμένων κτισμάτων ξενοδοχειακών που δεν ήταν κτίσματα πολύ
μεγάλα, ήταν συγκεκριμένα παραδοσιακά με συγκεκριμένο ύψος και ειδικά χαρακτηριστικά.
Όλα αυτά βέβαια προέκυψαν από κάποια μελέτη. Αυτά τα πράγματα τα ξέρω όταν μια
φορά μέλος μιας αποστολής του Δήμου Βέροιας στο δίκτυο λιμνών μας παρουσιάστηκε αυτή η
μελέτη, κατά συνέπεια θα μπορούσε κάτι αντίστοιχο, το οποίο συνέβη στην λίμνη Πλαστήρα να
μπορέσει να το μεταφέρουμε και εμείς στην όχθη, στην λίμνη του Αλιάκμονα, προκειμένου και
εμείς σιγά σιγά να δημιουργήσουμε ένα τουριστικό υπόβαθρο, γιατί είναι πολύ καλή η
Διεύθυνση τουρισμού, πολύ καλή η αντιδημαρχία τουρισμού, αλλά αυτή είναι η άμαξα, θα
πρέπει να υπάρχει ο δρόμος, θα πρέπει να υπάρχουν και υποδομές. Οι υποδομές προϋποθέτουν
την λειτουργία των άλλων υπηρεσιών, της τεχνικής, της υπηρεσίας δόμησης και νομίζω η λίμνη
Πλαστήρα δεν είναι κάτι που είναι πολύ μακριά από εμάς, είναι κάτι που το γνωρίζουμε, την
έχουμε επισκεφτεί οι περισσότεροι και βλέπουμε πόσο ωραία έχει διαμορφωθεί μια περιοχή που
δεν ήταν φυσική λίμνη, ήταν ένας ταμιευτήρας όπως και ο δικός μας.
Μια δεύτερη σκέψη διαβάζοντας όσο μπόρεσα την υφιστάμενη κατάσταση μου ήρθε η
εξής ερώτηση: Πολύ καλά με τους τουρίστες, λέμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε νέες
τουριστικές προοπτικές, τι γίνεται όσον αφορά τους πολίτες της πόλης μας; Μας αρέσει ο Δήμος
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μας, η πόλη μας; Τι θα μας άρεσε προκειμένου να αλλάξει η ποιότητα ζωής; Μου γεννήθηκε η
ιδέα, η δημιουργία ενός νέου Μητροπολιτικού Πάρκου στο οποίο θα υπάρχει το υγρό στοιχείο.
Έχουμε τον Αλιάκμονα, τον Τριπόταμο, υπάρχει η περιοχή του Σταυρού, είναι πάρα πολύ έντονο
το πράσινο στοιχείο, θα μπορούσε εκεί να δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο Μητροπολιτικό Πάρκο
που θα στόχευε στην βελτίωση της ποιότητα ζωής των Βεροιωτών. Όταν σου αρέσει η πόλη ή το
χωριό σου ως Βεροιώτη, προφανώς θα αρέσει και σε αυτούς που θα το επισκεφτούνε.
Με αφορμή την αξιολόγηση των καταστάσεων έτσι και εγώ ήθελα να μοιραστώ αυτές τις
σκέψεις μαζί σας, που δεν είναι από παρθενογένεση βέβαια, είναι κάποια δάνεια, τα άκουσα, τα
διάβασα και τα παρουσιάζω εδώ σήμερα Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο μόνο
και μόνο για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και είναι κάτι που θα μας
απασχολήσει και τα επόμενα χρόνια, όλο αυτό το πράγμα έχει μια δυναμική.
Τζήμα: Σήμερα συζητάμε κάτι πολύ σημαντικό το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου, αν
επρόκειτο για μια ιδιωτική επιχείρηση θα το λέγαμε business plan, μια ανάλυση δυνατών κι
αδύνατων σημείων, ευκαιριών, απειλών, μια ανάλυση τύπου swot δηλαδή, που πάμε, που
οδεύουμε και τελικά ενώ είναι πολύ σημαντικό αυτό που συζητάμε σήμερα η εικόνα πραγματικά
είναι λυπηρή. Σήμερα θα περιμέναμε οι παρατάξεις να καταθέτουν τις προτάσεις τους, για αυτό
το οποίο εκλέχτηκαν, δηλαδή να χαράξουν την τροχιά του Δήμου, να καταθέσουν προτάσεις και
νομίζω σήμερα η εκτελεστική επιτροπή φέρνει ένα επιχειρησιακό σχέδιο, μια πρόταση και θα
μπορούσαν οι παρατάξεις να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις, εν αντιθέσει κάποιες
παρατάξεις περιορίζονται στο να επιδίδονται σε κορώνες κατά της κυβέρνησης, κατά των
δημοτικών συνεργασιών, αλλά όταν έρχεται η ώρα να δώσουν προτάσεις για τον Δήμο οι
περισσότεροι απουσιάζουν.
Χαίρομαι λοιπόν που οι πολίτες μας παρακολουθούν ζωντανά από το you tube. Η
παράταξη «Βέροια Πρωτεύουσα Πόλη» όπως πολύ ορθά έθεσε η επικεφαλής μας έχει δώσει μια
σειρά προτάσεων για διάφορους τομείς, εκπαίδευση, παιδεία, περιβάλλον, ποιότητα ζωής,
κοινωνική πολιτική, υγεία, πολιτισμός, αθλητισμό, τοπική οικονομία, απασχόληση, βελτίωση
διοικητικής ικανότητας του Δήμου και θα πω ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε το μνημειακό
απόθεμα του Δήμου μας και ελπίζω του χρόνου όταν συζητάμε για το επιχειρησιακό σχέδιο να
έχουμε καταφέρει ως τοπόσημο αυτής της πολιτιστικής διαδρομής της πόλης μας να έχουμε το
πρώην Δικαστικό Μέγαρο σε αυτήν την πολιτιστική διαδρομή. Μια πολιτιστική διαδρομή με
όλα τα μνημεία που ξέρω, τα τρία στοιχεία που συνδυάζουν τον πολιτισμό της Βέροιας και
φυσικά την αξιοποίηση του Τριποτάμου.
Όσον αφορά την εκπαίδευση θα συμφωνήσω ότι έχουμε ανάγκη την αναβάθμιση και
ανακαίνιση και άλλων σχολικών μονάδων με ανάπλαση σχολικών αυλών, που ήδη έχουμε δει σε
σχολεία του Δήμου Βέροιας, όμως είναι γενική απαίτηση αυτό να επεκταθεί και σε άλλες
σχολικές μονάδες, άρα αυτό είναι μια σημαντική πρόταση και απαίτηση μέσα στο επόμενο
χρονοδιάγραμμα φυσικά κατασκευή σχολικών γυμναστηρίων με κορωνίδα το μεγάλο
γυμναστήριο στην είσοδο της πόλης.
Ανταποδοτική ανακύκλωση και κομποστοποίηση με οικονομικά οφέλη για τα σχολεία,
κάτι το οποίο γίνεται στην Ευρώπη από τις σχολικές μονάδες, ούτως ώστε ανταποδοτικά τα
σχολεία να παίρνουν κάτι συμβάλλοντας στην ανακύκλωση, φυσικά τα σχολεία να μετέχουν σε
προγράμματα βιώσιμης αστικής κινητικότητας και εναλλακτικούς τρόπους κίνησης το κάναμε
πράξη μέσα από την ευαισθητοποίηση. Βιώσιμη αστική κινητικότητα, ένα καλοκαιρινό σχολείο
επί μονίμου βάσεως για τους εργαζόμενους γονείς της πόλης μας, φυσικά προσέλκυση
πανεπιστημιακών τμημάτων, είχαμε ένα πανεπιστημιακό τμήμα, καλό είναι να στρέψουμε τις
προσπάθειές μας σε αυτήν την κατεύθυνση και φυσικά τη λειτουργία του Μουσείου
εκπαίδευσης. Το σύνολο των προτάσεων μας έχουν κατατεθεί προς τη συγκρότηση του
επιχειρησιακού σχεδίου, μπορούν να κατατεθούν και στη γραμματεία του ΔΣ.
Παυλίδης: Δεν θα έπαιρνα τον λόγο αλλά να μας χρεώνουν επειδή κάνουμε προτάσεις για
όλο αυτό τον τόμο που μας δόθηκε την Παρασκευή και το πήραμε Δευτέρα πρωί για να
καταθέσουμε προτάσεις… Νομίζω έχω εξηγήσει επαρκώς ότι αφορά το στρατηγικό μέλλον, ένα
όραμα το οποίο θα έπρεπε να έχει τον χρόνο του, θα πρέπει να είναι ειδική συνεδρίαση και θα
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έπρεπε πρώτα όποιος θέλει να καταθέσει προτάσεις να έχει και τον απαραίτητο χρόνο αλλιώς
είναι σαν να κοροϊδευόμαστε.
Δήμαρχος: Επιτρέψτε μου να επισημάνω κάποια πράγματα για αυτό το σημαντικό θέμα.
Είναι η πρώτη φορά που το επιχειρησιακό πρόγραμμα αφορά προτάσεις τουλάχιστον από το
55% των δημοτών και προφανώς το 55% είναι το άθροισμα των δύο παρατάξεων αυτό το
πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Να πω επιπλέον το εξής: Θεωρούμε φερέγγυους τους «Συνδημότες»,
την παράταξη του κ. Παυλίδη; Όχι, γιατί δεν τους θεωρούμε φερέγγυους; Πολιτικά πάντα μιλάω,
πήραν την πρόταση του Μητροπολίτη και την πέρασαν για δική τους, ανέσυραν μια πρόταση,
για το 3ο - 14ο σχολείο, ανέσυραν μια πρόταση του Καμπούρη από το 2008, τους είδαμε να
προσπαθούν να μας πουν ότι εκείνο το μέρος στην είσοδο της πόλης δεν κάνει, εκεί πρέπει να
γίνουν τα ΚΤΕΛ και τα Αστικά.
Κε Παυλίδη δε μπορούμε να σας θεωρήσουμε φερέγγυο συνομιλητή σε καμία
περίπτωση. Εμείς που εκπροσωπούμε το 55% και παραπάνω της πόλης δεν σας θεωρούμε
φερέγγυο συνομιλητή. Εμείς κινούμαστε και μιλάμε με τα έργα μας, εσείς δεν κρίνεστε από
κανένα και τα έργα μας λένε ότι έχουμε φέρει στην πόλη 60.000.000€, κάτι τέτοιο δεν συνέβη
ποτέ και αυτό μπορούμε να το αποδείξουμε εύκολα, οι αριθμοί και τα έργα είναι εύκολα, θα σας
τα θυμίσουμε.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής;
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Π.Παυλίδης, Μ.Σουμελίδης, Γ.Μιχαηλίδης
Υπέρ της εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής ψήφισαν είκοσι τέσσερις (24) δημοτικοί
σύμβουλοι, οι: Η. Τσιφλίδης, Β. Παπαδόπουλος, Σ. Ασλάνογλου, Κ. Ρίζος, Θ. Θεοδωρίδης,
Α.Τσαχουρίδης, Σ.Διαμάντης, Β. Λυκοστράτης, Κ. Γρηγοριάδης, Λ. Ακριβόπουλος, Θ. Κορωνάς,
Α. Λαζαρίδης, Α.Σιδηρόπουλος, Α. Δέλλας, Λ. Ασλανίδης, Γ. Μπατσαρά, Σ. Τζήμα, Ε.
Κελεσίδης, Κ. Βασιλειάδης, Κ. Παλουκίδης, Δ. Πυρινός, Χ. Τσιούντας, Γ. Δεμερτζίδης, Χ.
Τσολακίδης.
Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ι.Τσαναξίδης, Γ.Μελιόπουλος
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την υπ’ αριθ. 11/2021 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.
2.- Την με αρ. πρωτ. 41179/23-10-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
3.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του
ν.4555/2018, του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.
4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, του άρθρου 266 του ν.
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 175 του ν.4555/2018, καθώς και των άρθρων 203207 του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου
Βέροιας ετών 2021-2023.
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη για τις περεταίρω ενέργειες.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 288/2021
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η.
Β.
Σ.
Κ.
Θ.
Α.
Σ.
Β.
Κ.
Λ.
Θ.
Α.
Α.
Λ.
Γ.
Σ.
Ε.
Κ.
Κ.
Δ.
Χ.
Π.
Γ.
Γ.
Ν.
Β.
Α.
Κ.
Κ.
Π.
Γ.
Χ.
Γ.
Ι.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστομένης Λαζαρίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τσιφλίδης
Παπαδόπουλος
Ασλάνογλου
Ρίζος
Θεοδωρίδης
Τσαχουρίδης
Διαμάντης
Λυκοστράτης
Γρηγοριάδης
Ακριβόπουλος
Κορωνάς
Σιδηρόπουλος
Δέλλας
Ασλανίδης
Μπατσαρά
Τζήμα
Κελεσίδης
Βασιλειάδης
Παλουκίδης
Πυρινός
Τσιούντας
Παυλίδης
Γουλτίδης
Μιχαηλίδης
Αγγέλου
Στεφανόπουλος
Μαρκούλης
Τροχόπουλος
Θεοδωρίδης
Μουχτάρη
Δεμερτζίδης
Τσολακίδης
Μελιόπουλος
Τσαναξίδης

Μιχαήλ Σουμελίδης
Γ.

Τσιλογιάννης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 14-12-2021
Ο Δήμαρχος
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