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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 2/2021 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 35/2021
Περίληψη
Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων έτους
2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Βέροιας
Σήμερα 22 Φεβρουαρίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17:00
συνήλθε διά τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με
ημερομηνία 18-02-2021 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους
Συμβούλους, 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, της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 ΚΥΑ
(ΦΕΚ Β΄ 89/16-1-2021) και της υπ’ αριθ. 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του Υπ.Εσωτερικών.
Διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί
συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 35 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ. Α.Σιδηρόπουλος, Ν.Λαζόπουλος,
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Χ.Κελεσίδης, Σ.Στουγιάννος,
Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Γ.Δεμερτζίδης, Α.Συμεωνίδου
Θ. Κορωνάς, 12) Α.Λαζαρίδης, 13) Α.Δέλλας, 14) Λ.Ασλανίδης,
15) Γ.Μπατσαρά, 16) Σ. Τζήμα, 17) Ε.Κελεσίδης, 18)
Κ.Βασιλειάδης,
19)Κ.Παλουκίδης,
20)Δ.Πυρινός,
21)Χ.Τσιούντας, 22)Π.Παυλίδης, 23) Μ. Σουμελίδης, 24)
Γ.Γουλτίδης,
25)Γ.Μιχαηλίδης,
26)Ν.Αγγέλου,
27)
Β.Στεφανόπουλος, 28) Α.Μαρκούλης, 29) Κ.Τροχόπουλος, 30)
Κ.Θεοδωρίδης, 31) Π.Μουχτάρη, 32) Δ.Τσανακτσίδης, 33)
Δ.Ράλλη, 34) Γ.Μελιόπουλος, 35) 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 προ ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Α.Μαρκούλης και προσήλθε ο κ. Γ.Μιχαηλίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 29/2021 απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ.Τσανακτσίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 30/2021 απόφασης αποχώρησε η κ. Δ.Ράλλη και προσήλθε ο Δ.Τσανακτσίδης
4) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Β.Στεφανόπουλος
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου την υπ’ αριθ. 1/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Βέροιας,
με την οποία αυτή:
Α. Συντάσσει την Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2020, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η
οποία έχει ως εξής:
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020
Η παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής για το έτος 2020 ανά τομέα αρμοδιότητάς της, ως εξής : Αριθμός συνεδριάσεων: 21
Αριθμός Αποφάσεων: 35
Α. : Άδειες καταστημάτων – λειτουργίας μουσικής.
Ανάκληση – οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων
επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου («μία» 1,
απόφαση).
Έπειτα από τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε
ορισμένα καταστήματα, οι οποίες αποτελούσαν λόγο ανάκλησης ή αφαίρεσης των αδειών ίδρυσης
και λειτουργίας των εν λόγω καταστημάτων.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατά το έτος 2020, για την ανάκληση ή οριστική αφαίρεση
των αδειών των καταστημάτων που δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας τους,
έλαβε την κάτωθι απόφαση:
1. Απόφαση αριθ.18/2020 με θέμα: Προσωρινή διακοπή λειτουργίας του καταστήματος
«καφέ–μπαρ – ζαχαροπλαστείο» της εταιρείας “Our Food Μον/πη Ι.Κ.Ε.” (Έλλης 5-7 Βέροια, “
Amnesia ”)
Β. Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων άρθρων 79 και
82 του Κ.Δ.Κ. («εννέα» 9, αποφάσεις).
Κατά το έτος 2020 κατέστη ανάγκη λήψης Κανονιστικών Αποφάσεων και η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης σύμφωνα με τα
παρακάτω:
1. Απόφαση αριθ.03/2020 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της
Τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων
Δήμου Βέροιας.
2. Απόφαση αριθ.04/2020 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί του
Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.
3. Απόφαση αριθ.14/2020 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της
τροποποίησης της αρ.173/2019 απόφασης ΔΣ περί κανονισμού λειτουργίας στον πεζόδρομο του
εμπορικού κέντρου.
4. Απόφαση αριθ.16/2020 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
τροποποίηση – συμπλήρωση του Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων
(καθορισμός χώρων τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στην Πλατεία της Κοινότητας Βεργίνας).
5. Απόφαση αριθ.17/2020 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
τροποποίηση – συμπλήρωση του Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων
(καθορισμός χώρων τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στο Πάρκο Παπάκια).
6. Απόφαση αριθ.23/2020 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
τροποποίηση – συμπλήρωση του Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων
για τον καθορισμό χώρου τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στην Πλατεία Πλατάνων του Δήμου
Βέροιας.
7. Απόφαση αριθ.25/2020 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
τροποποίηση – συμπλήρωση του Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων
για τον καθορισμό χώρου εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών και Χριστουγεννιάτικης Αγοράς
στην Πλατεία Ελιάς του Δήμου Βέροιας.
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8. Απόφαση αριθ.29/2020 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της
τροποποίησης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Βέροιας.
9. Απόφαση αριθ.31/2020 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της
τροποποίησης της υπ’ αριθ. 188/2015 απόφασης του Δ.Σ. «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ».
Γ. Θέματα καθορισμού χρήσεων γη, ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού, εφαρμογής
ρυθμιστικών σχεδίων οικιστικής
οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού
Πολεοδομικού Σχεδίου, πολεοδομικών μελετών ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών
επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων
περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα,
περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης και έγκρισης πολεοδομικών μελετών («δεκαπέντε»
15, αποφάσεις).
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατά το έτος 2020, εισηγήθηκε στο Δημοτικό τη λήψη
αποφάσεων για θέματα, σύμφωνα με τις παρακάτω αποφάσεις:
1.Απόφαση αριθ.01/2020 με θέμα: Λήψη απόφασης επί της κυκλοφοριακής μελέτης την
εκτέλεση του έργου «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αναβάθμισης Αστικού Τοπίου στη Βέροια».
2.Απόφαση αριθ.05/2020 με θέμα: Λήψη απόφασης επί της κυκλοφοριακής μελέτης
«Βελτίωση Αστικής Κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων».
3.Απόφαση αριθ.06/2020 με θέμα: Λήψη απόφασης επί της κυκλοφοριακής μελέτης
«Μελέτη βιοκλιματικού – πολιτιστικού δικτύου διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας».
4.Απόφαση αριθ.11/2020 με θέμα: Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της μελέτης
«Μελέτη βιοκλιματικού – πολιτιστικού δικτύου διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας».
5.Απόφαση αριθ.12/2020 με θέμα: Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης του έργου
«Κατασκευή Κυκλικών Κόμβων» Δήμου Βέροιας.
6.Απόφαση αριθ.13/2020 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της
τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Βέροιας κατόπιν της με αριθμό
45760/8.12.2017 απόφαση του Δημάρχου Βέροιας (ΦΕΚ 294ΑΑΠ/29.12.2017) με την οποία
βεβαιώθηκε η άρση της μη συντελεσμένης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης οικοπέδου έκτασης
273,00 τ.μ. περίπου που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 118 του ρυμοτομικού σχεδίου της
πόλης της Βέροιας και επί της οδού Σολωμού, φερόμενης ιδιοκτησίας κληρονόμων Ι. Τζίμα.
7.Απόφαση αριθ.15/2020 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Βέροιας (σε συμμόρφωση με τη με αριθμό
114/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας) επί ακινήτου στο ΟΤ 90 με
αποχαρακτηρισμό κοινόχρηστου χώρου και μετατροπή του σε οικοδομήσιμο.
8.Απόφαση αριθ.19/2020 με θέμα: Έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης στα πλαίσια της
μελέτης «Βελτίωση Αστικής Κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων».
9.Απόφαση αριθ.20/2020 με θέμα: Έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης στα πλαίσια της
Μελέτης Βιοκλιματικού –Πολιτιστικού Δικτύου Διαδρομών.
10.Απόφαση αριθ.21/2020 με θέμα: Έγκριση της μελέτης σήμανσης της οδού Βλάχων
Ηρωίδων & Ακροπόλεως για τη σύνδεση με τη γέφυρα Αφών Κούσιου Δήμου Βέροιας.
11.Απόφαση αριθ.22/2020 με θέμα: Έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης στα πλαίσια της
«Συγκοινωνιακής μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για έργο
αγροτικής οδοποιίας στο Αγρόκτημα Τριλόφου Δήμου Βέροιας».
12.Απόφαση αριθ.27/2020 με θέμα: Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 20/2020 απόφασης της
Ε.Π.Ζ. και εισήγηση στο ΔΣ για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια της μελέτης «Μελέτη
βιοκλιματικού – πολιτιστικού δικτύου διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας».
13.Απόφαση αριθ.30/2020 με θέμα: Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 19/2020 απόφασης της
Ε.Π.Ζ. και εισήγηση στο ΔΣ για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια της μελέτης «Μελέτη
Βελτίωσης Αστικής Κινητικότητας σε Περιοχές Σχολικών Συγκροτημάτων».
14.Απόφαση αριθ.32/2020 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί των
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την «Συγκοινωνιακή μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και
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κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου αντικατάστασης αμιαντοσωλήνων του
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης της Βέροιας».
15.Απόφαση αριθ.33/2020 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί των
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την «Συγκοινωνιακή μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών Ελιάς και Βενιζέλου του Δήμου Βέροιας»
Δ. Προστασία Περιβάλλοντος («τέσσερις» 4, αποφάσεις).
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατά το έτος 2020, εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη
λήψη αποφάσεων για θέματα Προστασία του Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις παρακάτω
αποφάσεις:
1.Απόφαση αριθ. 02/2020 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Λειτουργία του υφιστάμενου αρδευτικού
δικτύου της περιοχής δικαιοδοσίας του ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά».
2.Απόφαση αριθ. 08/2020 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), για την τροποποίηση της με α.π.61079/25-011999 Κ.ΥΑ. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ – ΤΜ. Βέροια –
σταθεροποίησης της οδού (σήραγγα Σ3- επίχωμα Γ4) και των υδραυλικών έργων (διευθέτησης
ρεμάτων, καθώς και την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της».
3.Απόφαση αριθ. 09/2020 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου
«Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων ΜΥΗΕ της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.»
στον «Τριπόταμο» του Δ. Βέροιας [Περιβαλλοντική Ταυτότητα δραστηριότητας: ΠΕΤ:
1911218426]» (υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με Α/Α 08),
Φορέας του έργου: «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.».
4.Απόφαση αριθ. 35/2020 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Διατύπωση απόψεων επί της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Συνολικής Εγκαταστημένης Ισχύος 315MW, στο όρος Βέρμιο Δήμου Βέροιας & Νάουσας ΠΕ
Ημαθίας και Δήμου Εορδαίας ΠΕ Κοζάνης της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΑΕ».
Ε. Λοιπά θέματα – Ενέργειες («έξι» 06, αποφάσεις).
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατά το έτος 2020, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις :
1. Απόφαση αριθ.07/2020 με θέμα: Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής έτους 2019 και εισήγηση της προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
2. Απόφαση αριθ.10/2020 με θέμα: Αναβολή λήψης απόφασης επί του μοναδικού
θέματος της ημερησίας διάταξης «Διακοπή ή μη λειτουργίας της επιχείρησης «καφέ – μπαρ –
ζαχαροπλαστείο» της εταιρείας “Our Food Μον/πη Ι.Κ.Ε.” (Έλλης 5-7 Βέροια, “Amnesia”)».
3. Απόφαση αριθ.24/2020 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για μη
κατάργηση θέσης κενωθέντος περιπτέρου και μετατόπιση περιπτέρου από Σταδίου 86 σε Σταδίου
21.
4. Απόφαση αριθ.26/2020 με θέμα: Αναβολή λήψης απόφασης επί του μόνου θέματος
της ημερησίας διάταξης «Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης
‘καφετέριας’ της εταιρείας Σαμανίδης Κ– Βαμβακίδης Ν. ΟΕ (Έλλης 9, ‘‘Αφρός’’)».
5. Απόφαση αριθ.28/2020 με θέμα: Αναβολή λήψης απόφασης επί του δεύτερου θέματος
της ημερησίας διάταξης «Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης
‘καφετέριας’ της εταιρείας Σαμανίδης Κ – Βαμβακίδης Ν. ΟΕ (Έλλης 9, ‘‘Αφρός’’) ».
6. Απόφαση αριθ.34/2020 με θέμα: Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του
ου
1 θέματος της ημερησίας διάταξης «Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της
επιχείρησης ‘καφετέριας’ της εταιρείας Σαμανίδης Κ – Βαμβακίδης Ν. ΟΕ (Έλλης 9, ‘‘Αφρός’’)».
Β. Υποβάλει την ανωτέρω Έκθεση Πεπραγμένων στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς
συζήτηση και έγκριση.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
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Μελιόπουλος: Διαβάζω στο εισηγητικό και θα ήθελα μια επιβεβαίωση από τον Πρόεδρο
της επιτροπής, ότι υπέρ της εισήγησης ψήφησαν όλα τα μέλη της επιτροπής. Όντως έτσι είναι;
Τσιφλίδης: Όντως έτσι είναι.
Παυλίδης: Εγώ θα ψηφίσω προσωπικά λευκό, αφού δεν συμμετέχουμε σε αυτήν την
επιτροπή, δεν γνωρίζω τα καθέκαστα, δεν μπορώ να έχω ιδιαίτερη άποψη, δεν το έχω
παρακολουθήσει, ψηφίζω λευκό εγώ προσωπικά.
Μελιόπουλος: Το συγκεκριμένο θέμα αναφέρεται στην έγκριση των πεπραγμένων του
έτους 2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας, στους τομείς αρμοδιότητάς της,
όπως περιγράφετε μέσα στο εισηγητικό.
Αυτή η επιτροπή μαζί με την οικονομική επιτροπή είναι οι πιο σημαντικές επιτροπές του
Δήμου, οι αποφάσεις τους έχουν εκτελεστική ισχύ στο Δήμο. Από ότι διαβάζουμε στο εισηγητικό
παραθέτει σε ένα κατάλογο τις αποφάσεις που πήρε αυτή η επιτροπή.
Θεωρούμε εμείς σαν Λαϊκή Συσπείρωση ότι και οι αποφάσεις αυτής της επιτροπής
δείχνουν το λιγότερο την ευθυγράμμιση της διοίκησης του Δήμου, που απαρτίζονται από τις δύο
παρατάξεις του κ.Βοργιαζίδη και της κ.Μπατσαρά, με την γενικότερη αντιλαϊκή πολιτική των
κυβερνήσεων.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι δύο από τις αποφάσεις της. Είναι η παραχώρηση των
νερών ύδρευσης για την παραγωγή ενέργειας και αποφάσεις συμφωνίας με τα Αιολικά πάρκα στο
Βέρμιο. Ένα το κρατούμενο.
Το δεύτερο ποιο είναι; Ότι στην επιτροπή αυτή συμμετέχουν όλες οι άλλες παρατάξεις
πλην της Λαϊκής Συσπείρωσης και δεν το λέμε με παράπονο, καλά κάνουν και συμμετέχουν. Στην
σχετική συζήτηση λοιπόν στη συνεδρίαση αυτής της επιτροπής όπως περιγράφετε και γράφετε
μέσα στο εισηγητικό, όλες αυτές οι παρατάξεις ενέκριναν την έκθεση των πεπραγμένων. Τι
δείχνει αυτό για μας; Δείχνει λίγο πολύ ότι όλες οι παρατάξεις εκτός της Λαϊκής Συσπείρωσης
στα βασικά θέματα συμφωνούν με τη Διοίκηση του Δήμου, οι επί μέρους διαφοροποιήσεις κι
ακόμα και καυγάδες δεν αναιρούν σε τίποτα τα παραπάνω.
Εμείς δεν θα εγκρίνουμε την έκθεση των πεπραγμένων της επιτροπής, όχι γιατί δεν
πάρθηκαν σύννομες αποφάσεις, μια χαρά σύννομες αποφάσεις πάρθηκαν και το κλίμα ήταν καλό
και καλή συνεργασία μπορεί να υπήρχε, άλλωστε έτσι πρέπει, να είναι καλό το κλίμα στις
συνεδριάσεις και άλλο το τι ψηφίζουμε και τι δεν ψηφίζουμε.
Δεν εγκρίνουμε λοιπόν γιατί οι αποφάσεις είναι ένα κομμάτι των αποφάσεων της
διοίκησης του Δήμου, που στο σύνολο τους έχουν αρνητικές συνέπειες για τα λαϊκά στρώματα
του Δήμου Βέροιας.
Κ.Θεοδωρίδης: Πρόκειται για έκθεση πεπραγμένων, εγώ δεν συμφώνησα σε όλες τις
αποφάσεις και ειδικά στα αιολικά πάρκα, παρατέθηκε η άποψή μου στα πρακτικά, που ήταν
αρνητική.
Όμως δεν μπορώ να αρνηθώ την έκθεση των πεπραγμένων, έτσι είχαν τα θέματα αυτά,
διεξήχθη σε ομαλότατο κλίμα, σε κάθε περίπτωση δια ζώσης πρώτα και ήθελα να το πω αυτό,
γινόταν διάλογος, καταλήγαμε στην απόφαση με τη συνεργασία των υπηρεσιακών παραγόντων
και σε διάλογο μεταξύ μας, σεβόμενοι κάθε φορά την διαφορετική άποψη.
Εγώ κρίνω και την συμβολή της αρμόδιας υπαλλήλου, λειτούργησε ομαλά η επιτροπή,
έρχεται εδώ η έκθεση πεπραγμένων προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, θεωρώντας ότι
έχει τυπικό χαρακτήρα.
Εμείς φυσικά ψηφίσαμε την έκθεση πεπραγμένων και αισθανόμαστε ικανοποίηση που η
έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έρχεται, σε συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου ενώ δεν έρχεται έκθεση πεπραγμένων ανά 6μηνο της οικονομικής επιτροπής. Και
εδώ γεννάται το ερώτημα: Η παράλειψη αυτή πως μπορεί να χαρακτηριστεί; Εννοώ της
οικονομικής επιτροπής.
Η άποψη μας είναι θετική, υπήρξε άψογη συνεργασία με όλα τα μέλη της επιτροπής, σε
πάρα πολύ καλό κλίμα, εδώ είναι που χρειάζεται η απλή αναλογική, μπορούμε να παίρνουμε
αποφάσεις, χωρίς εντάσεις και χωρίς ειρωνείες.
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Μιχαηλίδης: Θέλω να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο Κυριάκος, ο οποίος με
εκφράζει απόλυτα σε αυτά που έχει πει.
Αυτή η επιτροπή έχει μια ιδιαιτερότητα, καταρχήν δεν γεννάει θέματα, τα φέρνει τα
θέματα η υπηρεσία, προκύπτουν από διάφορες αναγκαιότητες. Βέβαια θα ήθελα εκ των
πραγμάτων να πω, ότι θα ήθελα αυτή η επιτροπή να έχει και μια πολιτική χροιά, με την έννοια να
μπορεί να οραματίζεται κάτι και να το φέρνει, γιατί εισάγει θέματα και τα φέρνει στο Δημοτικό
Συμβούλιο ή να φέρνετε ένα μικρό παρακλάδι Δημοτικού Συμβούλου που μπορεί να γεμίσει
θέματα τα οποία μπορεί να είναι αναπτυξιακά ή της καθημερινότητας και τα οποία, να αγγίζουν
κάποιους συγκεκριμένους κλάδους.
Παρόλα αυτά όμως είναι μια επιτροπή που δεν ήταν στημένη, εκφράστηκαν μέσα πολλές
απόψεις, επί πολλών θεμάτων, έγινε μια επίπονη δουλειά από όλα τα παιδιά που συμμετέχουν
στην επιτροπή, διαφωνήσαμε και φυσικά δεν είναι όλες οι αποφάσεις ομόφωνες, προσέξτε είναι
σημαντικό ότι οι περισσότερες αποφάσεις είναι ομόφωνες. Αυτό δηλώνει την καλή συνεργασία
που έχουν τα μέλη της επιτροπής ένθεν κακείθεν των παρατάξεων αλλά και την άψογη
συνεργασία με την υπηρεσία.
Το μόνο αν θέλετε που μπορώ να πω Πρόεδρε Ηλία Τσιφλίδη ως μεμπτό, δεν είναι
εναντίων σου η μομφή, είναι αυτό που λέω ότι μέχρι στιγμής είμαστε καλά, πήγε καλά η επιτροπή
και στηρίζουμε τα πεπραγμένα γιατί είναι αποφάσεις συλλογικού οργάνου, δεν είναι κάτι
παραπάνω, αν είχε κι ένα παραπάνω ρόλο αυτή η επιτροπή, όπως κατ’ ιδίαν το έχουμε
κουβεντιάσει μαζί, να γεννήσει τα θέματα και όχι να έρθουν έτοιμα τα θέματα, να τα γεννήσει τα
θέματα.
Είμαστε όλοι έμπειροι Δημοτικοί Σύμβουλοι, όλοι μπορούμε να «γεννήσουμε» θέματα
που θα έχουν σχέση με την πόλη, με τον Δήμο μας και θα τα φέρουμε προς ψήφιση στο Δημοτικό
Συμβούλιο, χωρίς την υπηρεσία ή αν θέλετε να προκαλέσουμε εμείς την υπηρεσία.
Παυλίδης: Εν μέρει με κάλυψε ο Γιώργος για αυτό ξαναπαίρνω τον λόγο, γιατί σας είδα
Πρόεδρε να μειδιάτε στην πρώτη μου τοποθέτηση.
Αυτό που λέω ότι είναι προσωπική μου άποψη για αυτήν την επιτροπή, αυτό που
ανέλυσαν περεταίρω τα παιδιά, είναι η καλύτερη επιτροπή που έχουμε στον Δήμο, αυτή είναι
προσωπική μου άποψη, γιατί έχουμε παρακολουθήσει πως συμπεριφέρεται στα θέματα και πως
λειτουργεί. Όμως δεν παράγει αυτό, ποιότητα ζωής, ο τίτλος και μόνο λέει πάρα πολλά για την
ποιότητα ζωής σε αυτή την πόλη.
Μόνο για διαδικαστικούς λόγους εγώ ψηφίζω λευκό, γιατί περιμένω από αυτήν την
επιτροπή περισσότερα, δεν θέλω μόνο διαδικαστικά αποτελέσματα από αυτά που έρχονται από
την υπηρεσία, δεν θέλω οι στόχοι να είναι ευχές, θέλω να βγάλει κι ένα σχέδιο για την πόλη.
Υπάρχουν θέματα που πρέπει να απασχολήσουν την επιτροπή και θέλω, μπορεί να μην τους
αφήνει η υπηρεσία, να τα βάλετε εσείς οι ίδιοι και να προχωρήσετε. Εγώ θα δώσω λευκή ψήφο.
Τσιφλίδης: Θα συμφωνήσω με τον κ.Θεοδωρίδη και τον κ.Μιχαηλίδη, έτσι ακριβώς είναι,
υπήρχε μια ππολύ καλή συνεργασία, υπήρχαν και διαφωνίες αλλά, ήταν τόσο καλή η συνεργασία
μας που δεν επέτρεψε οι διαφωνίες μας να είναι έντονες ή να δημιουργήσουν προβλήματα, εν
αντίθεσή οι διαφωνίες μας ήταν τέτοιες που λειτούργησαν προς όφελος της επιτροπής.
Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλα τα μέλη για την καλή συνεργασία τους, τις
υπηρεσίες του Δήμου που ότι χρειαστήκαμε το είχαμε και την γραμματέα της επιτροπής, την
Όλγα Ιγνατίου, για την άψογη λειτουργία της επιτροπής.
Ασλάνογλου: Τι είναι ο απολογισμός αυτός; Είναι μια απαρίθμηση είδη αναρτημένων
αποφάσεων, απλώς δίνεται η δυνατότητα στα μέλη να τοποθετηθούν πολιτικά με κάποιον
τρόπο. Στο είδη βεβαρυμμένο πρόγραμμα των ανθρώπων που ασχολούνται από κάτω, θα πρέπει
να γράψουμε 800 αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής, θα χρειαστεί ένα 10σέλιδο δηλαδή, όπου
3-4 άνθρωποι θα απασχοληθούν διαρκώς για να τοποθετηθούν πολιτικά κάποιοι άνθρωποι, αυτό
είναι θέλετε να το κάνουμε;
Και να σας πω και κάτι άλλο, όλα αυτά αναρτώνται και φάνηκε το ενδιαφέρον των
ανθρώπων να συμμετέχουν στην οικονομική επιτροπή, το ποιοι άνθρωποι θέλουν να
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συμμετέχουν. Είναι μόνο ο κ.Γουλτίδης κι κ.Τροχόπουλος, δύο παραιτήσεις έγιναν και δεν
υπήρχαν μέλη της αντιπολίτευσης για να τοποθετηθούν στην οικονομική επιτροπή.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση της Ε.Π.Ζ.;
Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Π.Παυλίδης
Υπέρ της εισήγησης της Ε.Π.Ζ. ψήφισαν είκοσι εννιά (29) 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.Δέλλας, Λ.Ασλανίδης, Γ.Μπατσαρά, Σ. Τζήμα, Ε.Κελεσίδης, Κ.Βασιλειάδης, Κ.Παλουκίδης,
Δ.Πυρινός, Χ.Τσιούντας, Μ. Σουμελίδης, Γ.Γουλτίδης, Γ.Μιχαηλίδης, Ν.Αγγέλου,
Κ.Τροχόπουλος, Κ.Θεοδωρίδης, Π.Μουχτάρη, Δ.Τσανακτσίδης.
Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ι.Τσαναξίδης, Γ.Μελιόπουλος
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την υπ’ αριθ. 1/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Βέροιας.
2.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
3.- 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 και του άρθρου 73 του
ν.3852/2010.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων έτους 2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου
Βέροιας, όπως αυτή αποτυπώνεται στην υπ’ αριθ. 1/2021 απόφασή της.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 35/2021
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Αριστομένης Λαζαρίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ
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Τσαχουρίδης
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Μιχαηλίδης
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Μιχαήλ Σουμελίδης
Γ.

Τσιλογιάννης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 04-03-2021
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

