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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 6/2021 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 93/2021
Περίληψη
Έγκριση σχεδίου ενεργειών για την αντιμετώπιση
εκτάκτων
αναγκών
και
άμεσης/βραχείας
διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση
χιονοπτώσεων και παγετού
Σήμερα 21 Απριλίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 17:00
συνήλθε διά τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με
ημερομηνία 16-04-2021 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 40 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ. Α.Συμεωνίδου
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8)
Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) 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)Ν.Λαζόπουλος, 24) Π.Παυλίδης,
25) Μ. Σουμελίδης, 26) Γ.Γουλτίδης, 27) Γ.Μιχαηλίδης,
28)Χ.Κελεσίδης, 29) Ν.Αγγέλου, 30) Β.Στεφανόπουλος, 31)
Α.Μαρκούλης, 32) Κ.Τροχόπουλος, 33) Σ.Στουγιάννος,
34)Κ.Θεοδωρίδης, 35) Π.Μουχτάρη, 36)Δ.Τσανακτσίδης, 37)
Δ.Ράλλη, 38) Γ.Δεμερτζίδης, 39) Γ.Μελιόπουλος, 40)
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 συζήτηση αποχώρησε ο κ. Θ.Κορωνάς.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 87/2021 προσήλθε ο κ. Λ.Ασλανίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 88/2021 αποχώρησε ο κ. Σ.Στουγιάννος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 89/2021 αποχώρησε ο κ. Ι.Τσαναξίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 92/2021 αποχώρησε ο κ. Σ.Ασλάνογλου
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 93/2021 αποχώρησαν οι κ.κ Π.Παυλίδης και Γ.Γουλτίδης
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 94/2021 αποχώρησε ο κ. Γ.Μιχαηλίδης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 97/2021 αποχώρησε ο κ. Α.Λαζαρίδης
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 14-4-2021 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιβάλλοντος
Βασιλείου Παπαδόπουλου, που έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη:
 Το Παράρτημα Α - Προσθήκη 2, του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας (ΓΣΠΠ)
«Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423Β/2003), σύμφωνα με το οποίο οι Ο.Τ.Α. είναι υποχρεωμένοι να
συντάξουν Σχέδια Ενεργειών για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από την
εκδήλωση καταστροφών, τα οποία για τους Δήμους συντάσσονται με ευθύνη του Γραφείου
Πολιτικής Προστασίας, που λειτουργεί στο πλαίσιο της υπάρχουσας οργανωτικής τους
διάρθρωσης (άρθρο 13, Ν.3013/2002-ΦΕΚ 102 Α /2002).
 Το άρθρο 75, παρ. ζ, του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων - ΦΕΚ
114/Α/2006) που αφορά μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας για φυσικές καταστροφές που
μπορούν να πλήξουν περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
 Το άρθρο 63, παρ. θ, του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης, ΦΕΚ 87 Α /7-62010), σύμφωνα με το οποίο η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα
σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα
αντίστοιχα σχέδια της Περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
 Το 856/30-11-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Α.Δ. ΜΑ – ΘΡΑ,
με το οποίο μας διαβιβάστηκε το πρότυπο Σχέδιο «ΒΟΡΕΑΣ» για εκπόνηση των Γενικών Σχεδίων
Ενεργειών Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Άμεσης / Βραχείας Διαχείρισης των
Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού.
 Την 3178/24-2-2021 Απόφαση του κ. Δήμαρχου Βέροιας για Συγκρότηση Ομάδας
Εργασίας Εκπόνησης Σχεδίου Αντιμετώπισης Συνεπειών από την εκδήλωση Χιονοπτώσεων &
Παγετού.
 Την 6/2021 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας.
Συνημμένα: 2 αντίγραφα του Σχεδίου Ενεργειών.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας να αποφασίσει σχετικώς.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Παπαδόπουλος: Στο εισηγητικό αναφέρονται τα γενικά ζητήματα του μνημονίου. Το
μνημόνιο είναι ένα ολόκληρο βιβλίο το οποίο έχουν λάβει οι επικεφαλής των παρατάξεων και
είναι σύμφωνο με το πρόγραμμα του Υπουργείου.
Παυλίδης: Συμφωνώ και ψηφίζουμε υπέρ σε αυτό το θέμα.
Θέλω να τονίσω ότι χάρηκα με την τοποθέτηση του κ.Λυκοστράτη. Θεωρώ πως όλοι μας
όταν δουλεύουμε κάνουμε λάθη και ήταν μία αντρίκια στάση από μέρους του.
Δεν μας άρεσε η ανακοίνωση του Δήμου Βέροιας που ήθελε να μπαλώσει τα πράγματα.
Πρέπει να αποφεύγονται τα προσωπικά ζητήματα στο Δ.Σ αφού οι ερωτήσεις είναι
πολιτικές και θέλουμε σαν αντιπολίτευση να ασκούμε τον ρόλο μας. Οι παρατηρήσεις μας έχουν
να κάνουν με τη λειτουργία του Δήμου.
Μελιόπουλος: Αντιμετωπίζουμε όλα τα ζητήματα όπως και αυτό πολιτικά. Δεν κρίνουμε
το έργο των υπαλλήλων του Δήμου που ενεργώντας υπηρεσιακά έχουν αφιερώσει κόπο και χρόνο
και συνέταξαν το παρόν σχέδιο. Θα κρίνουμε με βάση ποια νομοθεσία και κυβερνητική πολιτική
οργανώθηκε και συντάχθηκε αυτό το σχέδιο.
Οφείλω να πω πως αυτό θα έπρεπε να το έχουμε συζητήσει τον Νοέμβριο του 2020.
Σήμερα έπρεπε να συζητάμε για την αντιπυρική προστασία και την προστασία των δημοτών από
τις συνέπειες τυχόν καυσώνων του καλοκαιριού. Στις 24/02/2021 βγήκε η απόφαση Δημάρχου και
συγκροτήθηκε η ομάδα για την εκπόνηση του σχεδίου.
Η κυβέρνηση και η τοπική αυτοδιοίκηση αντιμετωπίζουν το ζήτημα ως κόστος. Δεν
προσλαμβάνουν προσωπικό και δεν προχωρούν στην αγορά όλων των απαιτούμενων μέσων.
Μεταφέρουν χωρίς χρηματοδότηση τις αρμοδιότητες της πολιτικής προστασίας από κρατικούς
φορείς και κατ’ επέκταση ιδιωτικοποιούν τα κομμάτια της αφού δεν παίρνουν και μέτρα
ουσιαστικής πρόληψης.
Η κατάσταση πάντα σώζεται από τις ηρωικές προσπάθειες των εργαζομένων.
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Σαν παράταξη ψηφίζουμε λευκό.
Παπαδόπουλος: Οι συνάδελφοι υπονοούν ότι ο Δήμος συμφωνεί με την κυβερνητική
πολιτική. Υπονοεί ο κ.Μελιόπουλος ότι υπάρχει ιδιωτικοποίηση στον Δήμο Βέροιας. Πόσους
ιδιώτες έχετε δει τα τελευταία χρόνια;
Οι ηρωικές προσπάθειες των εργαζομένων επιβραβεύονται στην ώρα τους. Οι οδηγίες και
το υπόδειγμα του μνημονίου ήρθε μετά τις 20/12/2020 στον Δήμο. Εμείς αντεπεξήλθαμε όσο το
δυνατόν καλύτερα και ας μας κρίνει ο κόσμος. Βοηθήσαμε τον κόσμο στο κομμάτι του
αποχιονισμού ακόμη και στα πολύ στενά δρομάκια.
Θέλω να αναφέρω επίσης πως πολλοί πολίτες μας βοήθησαν στον αποχιονισμό. Είμαστε
οργανωμένοι όσο το δυνατόν καλύτερα αφού έχουμε πολλά οχήματα για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου μας.
Μιχαηλίδης: Μετά από τόσα χρόνια στο Δ.Σ θεωρώ ότι είμαι από τους παλαιότερους και
έχω θητεύσει σε όλες τις θέσεις της διοίκησης και της αντιπολίτευσης. Για το καλό του Δήμου
όταν πρέπει να έρθω σε αντιπαράθεση από τον θεσμικό ρόλο τον οποίο είμαι θα το κάνω. Σε ότι
αφορά το σχέδιο ενεργειών για αυτές τις έκτακτες ανάγκες έχει γίνει μία σοβαρή δουλειά. Με τον
κ.Παπαδόπουλο είχαμε μία πολιτική αντιπαράθεση σε κάποια θέματα αλλά τα καλά πρέπει να
λέγονται. Πέρασε μία περίοδος παγετού. Ο Δήμος ήταν παρών, η διοίκηση καθώς και όλοι οι
υπάλληλοι, αν και χωρίς αυτό το σχέδιο εκτάκτων αναγκών όλα κύλισαν άψογα.
Εγκρίνω το σχέδιο και πιστεύω ότι δεν θα μείνουμε στα τυπικά που προβλέπει αυτό το
σχέδιο ενεργειών.
Θα γίνονται πάντα στις έκτακτες ανάγκες αυτά που πρέπει να γίνονται και ευελπιστούμε οι
πολίτες να είναι συνοδοιπόροι σε αυτό. Κάθε διοίκηση θέλει οι συμπολίτες μας να είναι η
συνέχεια του Δήμου
Φάνηκε ότι έγινε μία σοβαρή δουλειά σε αυτό το πλάνο και δεν μας αφήνει περιθώρια να
κάνουμε πολιτική αντιπαράθεση.
Το ψηφίζω ανεπιφύλακτα γιατί είναι ένα κομμάτι στο οποίο φαίνεται ότι έγινε πολύ καλή
δουλειά. Βέβαια αν στο μέλλον διαπιστωθούν ατασθαλίες στη λειτουργία μας εγώ ο ίδιος θα τις
καταγγείλω.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου
Παπαδόπουλου;
Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Γ.Μελιόπουλος
Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου Παπαδόπουλου ψήφισαν
όλοι οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 14-4-2021 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου
Παπαδόπουλου.
2.- Την υπ’ αριθ. 6/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
3.- Το συνημμένο στην εισήγηση σχέδιο ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού στον
Δ.Βέροιας που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του
ν.4555/2018 και 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.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει το από Μάρτιος 2021 σχέδιο ενεργειών, όπως αυτό έχει συνταχθεί, ελεγχθεί και
θεωρηθεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας και εισηγηθεί η
Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Βέροιας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού στον
Δήμο Βέροιας.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 93/2021
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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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
Λαζόπουλος
Παυλίδης
Γουλτίδης
Μιχαηλίδης
Κελεσίδης
Αγγέλου
Στεφανόπουλος
Μαρκούλης
Τροχόπουλος
Στουγιάννος
Θεοδωρίδης
Μουχτάρη
Τσανακτσίδης
Ράλλη
Δεμερτζίδης
Μελιόπουλος
Τσαναξίδης

Μιχαήλ Σουμελίδης
Γ.

Τσιλογιάννης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 28-04-2021
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

