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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 3/2020 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 24/2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε θαηαξρήλ ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ζηε δξάζε
«Δπηδφηεζε ελνηθίνπ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 2014-2020.
ήκεξα 5 Φεβροσαρίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάρηη θαη ψξα 18:00
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Βέξνηαο, Μεηξνπφιεσο 46, ζην Γεκαξρείν, χζηεξα απφ ηελ κε
εκεξνκελία 31-1-2020 γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ.. πνπ δφζεθε ζ’ φινπο ηνπο
πκβνχινπο, ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 67 ηνπ λ.3852/2010, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ
επί ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 36 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδφπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Ρίδνο, Β.Λπθνζηξάηεο,
Θ.Θενδσξίδεο, 5)Α.Σζαρνπξίδεο, 6) .Γηακάληεο, 7) Κ. Γξεγνξηάδεο, Α.Λαδαξίδεο, Π.Μνπρηάξε,
8) Λ.Αθξηβφπνπινο, 9) Θ. Κνξσλάο, 10) Α.ηδεξφπνπινο, Γ.Γεκεξηδίδεο
11)Α.Γέιιαο, 12)Λ.Αζιαλίδεο, 13)Γ.Μπαηζαξά, 14) . Σδήκα, 15)
Δ.Κειεζίδεο, 16)Κ.Βαζηιεηάδεο, 17) Κ.Παινπθίδεο, 18) Γ.Ππξηλφο,
19)Υ.Σζηνχληαο, 20)Ν.Λαδφπνπινο, 21) Π.Παπιίδεο, 22) Μ.
νπκειίδεο, 23) Γ.Γνπιηίδεο, 24) Γ.Μηραειίδεο, 25)Υ.Κειεζίδεο, 26)
Ν.Αγγέινπ, 27) Β.ηεθαλφπνπινο, 28) Α.Μαξθνχιεο, 29)
Κ.Σξνρφπνπινο, 30) .ηνπγηάλλνο, 31)Κ.Θενδσξίδεο, 32)
Α.πκεσλίδνπ, 33)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 34) Γ.Ράιιε, 35) Γ.Μειηφπνπινο,
36) Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, Υ.Κεραΐδεο, Α.Σζαπξάλεο, Η.ηδεξφπνπινο, Η.Καξαγηάλλεο, Κ.Βχδαο, Ζ.Καξακήηζνο

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
.Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνχινπ, Δ.Υεηκσλφπνπινο, Α.Εεζηφπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο, Η.Βνξγηαηδίδεο,
Γ.Ληιηφπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκψλαο, Υ.
Σζαλαζίδεο, Γ.ίηαο, Δ.Παγνχξαο, Π. Πνηακφπνπινο, Α.Πηηνχιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε απνρψξεζε ε θ.Α.πκεσλίδνπ
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 24/2020 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ. Γ.Μηραειίδεο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 25/2020 απφθαζεο απνρψξεζαλ νη θ.θ. Ν.Αγγέινπ, Υ.Κειεζίδεο, Θ.Θενδσξίδεο θαη
πξνζήιζε ν θ.Γ.Μηραειίδεο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 27/2020 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ. Θ.Κνξσλάο θαη πξνζήιζαλ νη θ.θ. Θ.Θενδσξίδεο,
Υ.Κειεζίδεο
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 28/2020 απφθαζεο απνρψξεζαλ νη θ.θ. Κ.Θενδσξίδεο, Λ.Αθξηβφπνπινο, .ηνπγηάλλνο,
Μ.νπκειίδεο
6) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 29/2020 απφθαζεο απνρψξεζαλ νη θ.θ. Κ.Σξνρφπνπινο, Α.Μαξθνχιεο, Ζ.Σζηθιίδεο,
Υ.Κειεζίδεο, Γ.Μηραειίδεο, Β.ηεθαλφπνπινο, Γ.Γνπιηίδεο θαη πξνζήιζε ν θ.Μ.νπκειίδεο
7) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 38/2020 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ.Π.Παπιίδεο
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Ο πξνεδξεχσλ αληηπξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηε ζπλέρεηα έδσζε
ηνλ ιφγν ζηνλ Γήκαξρν Κσλζηαληίλν Βνξγηαδίδε, ν νπνίνο εμέζεζε ζην ζψκα ηα εμήο:
Εεηψ απφ ην Γ.. ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο εθηάθησο επί ηνπ ζέκαηνο ηεο ζπκκεηνρήο
ηνπ Γήκνπ ζηε δξάζε «Δπηδφηεζε ελνηθίνπ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο Πεξηθέξεηαο
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 2014-2020. Σν ζέκα θαηαηίζεηαη σο έθηαθην δηφηη ην έγγξαθν ηεο
Πεξηθέξεηαο Κ.Μαθεδνλίαο θνηλνπνηήζεθε ζηνλ Γήκν ζηηο 29-1-2020 θη ε απάληεζή καο πξέπεη
λα ζηαιεί κέρξη ηηο 7-2-2020.
Πξ.Αληηπξφεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηε ζπδήηεζε ηνπ
ζέκαηνο απηνχ σο εθηάθηνπ;
Μέιε: Ναη.
ηε ζπλέρεηα, αθνχ δέρζεθε νκφθσλα ην ζπκβνχιην λα ζπδεηήζεη θαη απνθαζίζεη γηα ην
παξαθάησ ζέκα πνπ δελ είλαη γξακκέλν ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ην νπνίν έθξηλε σο
θαηεπείγνλ, ν πξνεδξεχσλ αληηπξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην ζέκα, έζεζε ππφςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην
απφ 3-2-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ Κσλζηαληίλνπ Βνξγηαδίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
Με ην πην πάλσ ζρεηηθφ (επηζπλάπηεηαη), ε Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ελεκέξσζε ηνπο Γήκνπο ηεο
Πεξηθέξεηαο, πνπ δηαζέηνπλ Κέληξν Κνηλφηεηαο κε παξάξηεκα Ρνκά, φηη ελ φςεη ηεο
εμεηδίθεπζεο ηεο δξάζεο «Δπηδφηεζε Δλνηθίνπ» ζην πιαίζην ηεο επελδπηηθήο πξνηεξαηφηεηαο 9ii
«θνηλσληθννηθνλνκηθή ελζσκάησζε πεξηζσξηνπνηεκέλσλ θνηλνηήησλ φπσο νη Ρνκά, ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 2014-2020, ζα πξέπεη λα
γλσζηνπνηήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα, ψζηε ζηε ζπλέρεηα
λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνπο δηθαηνχρνπο ηεο δξάζεο. Ο Γήκνο Βέξνηαο είλαη έλαο απφ απηνχο πνπ
δηαζέηνπλ Κ.Κ. κε παξάξηεκα Ρνκά θαη σο εθ ηνχηνπ δπλεηηθφο δηθαηνχρνο ρξεκαηνδφηεζεο.
Ζ επηδφηεζε ελνηθίνπ αθνξά ζηε κεηεγθαηάζηαζε ελφο αξηζκνχ νηθνγελεηψλ Ρνκά απφ
ηνπο ππάξρνληεο νηθηζκνχο ζε απηφλνκεο ζηεγαζηηθέο ιχζεηο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ δηθαηνχρσλ
δήκσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο αθνξά ζηελ επηδφηεζε ηνπ ελνηθίνπ θαη θάπνησλ πάγησλ
ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ (χδξεπζε, ειεθηξηθφ ξεχκα θ.ι.π.) ησλ νηθνγελεηψλ γηα ηξία (3) έηε.
Ζ απάληεζε ζα πξέπεη λα δνζεί κέρξη ηελ Παξαζθεπή 7 Φεβξνπαξίνπ 2020.
Έρνληαο ππφςε ηα πην πάλσ παξαθαιείηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα απνθαζίζεη γηα ηελ
θαη΄ αξρή ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ή φρη , ζηε δξάζε «Δπηδφηεζε Δλνηθίνπ» ζην πιαίζην ηεο
επελδπηηθήο πξνηεξαηφηεηαο 9ii «θνηλσληθννηθνλνκηθή ελζσκάησζε πεξηζσξηνπνηεκέλσλ
θνηλνηήησλ φπσο νη Ρνκά, ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο 2014-2020
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Γήκαξρνο: Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα αθνξά έλα πηινηηθφ πξφγξακκα πνπ ελδερνκέλσο ζα
καο βνεζήζεη ζην λα κεηαθέξνπκε θάπνηεο νηθνγέλεηεο απφ ηνλ θαηαπιηζκφ ζην Δξγνρψξη ζε
θάπνηα ζηέγε.
Σζαλαθηζίδεο: Σα ρξήκαηα γηα ηελ επηδφηεζε ελνηθίνπ απφ πνηα πεγή πξνέξρνληαη;
Πξνέξρνληαη απφ Δπξσπατθά θνλδχιηα ή απφ ηνλ Έιιελα θνξνινγνχκελν πνιίηε; Με πνηα
θξηηήξηα ζα επηιεγνχλ νη Ρνκά πνπ ζα πάξνπλ ηελ επηδφηεζε ελνηθίνπ θαη ησλ πάγησλ
ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ; Απηνί πνπ ζα πάξνπλ ηελ επηδφηεζε έρνπλ θαζαξφ πνηληθφ κεηξψν;
Δκείο σο παξάηαμε «ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΓΗΑ ΝΔΑ ΒΔΡΟΗΑ» δελ επηζπκνχκε λα ζπκκεηέρεη ν
Γήκνο ζε απηή ηελ δξάζε θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν ε ςήθνο καο ζα είλαη αξλεηηθή.
Μειηφπνπινο: Μέζα ζηελ εηζήγεζε δελ αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ, αλ ε
επηδφηεζε (κε ηελ νπνία σο παξάηαμε ζπκθσλνχκε) πξνέξρεηαη απφ Δπξσπατθά θνλδχιηα ή ηνλ
θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Θα ζέιακε λα καο δψζεηε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ην ζέκα γηα λα
ηνπνζεηεζνχκε νινθιεξσκέλα.
Ίζσο πξέπεη κειινληηθά λα έξζεη σο ζέκα ην γεληθφηεξν δήηεκα ησλ Ρνκά ζηελ πεξηνρή
καο, θάηη πνπ ην δεηά θη έλαο ζχιινγνο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Δξγνρσξίνπ.
Δκείο πάλησο σο παξάηαμε ζα ςεθίζνπκε ππέξ ηεο εηζήγεζεο.
Δ.Κειεζίδεο: Σν πξφγξακκα είλαη ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο
Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θη αλαθέξεηαη ζηελ ελζσκάησζε ησλ Ρνκά, φπνπ ππάξρνπλ
θνηλφηεηέο ηνπο. Σν πξφγξακκα είλαη πηινηηθφ, δελ έρεη αθφκε ελεξγνπνηεζεί.
Έρνπλ επηιεγεί Γήκνη ζηνπο νπνίνπο ιεηηνπξγεί παξάξηεκα Ρνκά ή έρεη εγθξηζεί ε
ιεηηνπξγία ηνπ, φπσο είλαη θη ν Γήκνο καο.
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Ο αξρηθφο ζρεδηαζκφο είλαη γηα 80 νηθνγέλεηεο ζηελ θεληξηθή Μαθεδνλία, ζηνλ Γήκν καο
εθηηκάηαη φηη ζα σθειεζνχλ 8-10 νηθνγέλεηεο.
Σν πξφγξακκα αθνξά ηελ επηδφηεζε ελνηθίνπ θαη ησλ ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθειείαο.
Απηφ ζα ηζρχζεη γηα ηξία ρξφληα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη κεηά ηα ηξία ρξφληα πξέπεη λα
αλαιάβνπλ απφ κφλνη ηνπο ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο.
Ο Γήκνο Βέξνηαο ζα αλαιάβεη ηελ επηινγή ησλ δηθαηνχρσλ κέζα απφ ην παξάξηεκα Ρνκά
πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο. Δπίζεο, ζα αλαιάβεη ηελ εχξεζε θαη ηελ
επηινγή ησλ κηζζσηψλ γηα ηηο νηθίεο, δει. ζηελ νπζία ν Γήκνο ζα είλαη εγγπεηήο θάηη πνπ ζα
γξάθεηαη ζην ζρεηηθφ ζπκθσλεηηθφ.
Σν πξφγξακκα είλαη πνιηηηθφ θη ν ζρεδηαζκφο δελ έρεη νινθιεξσζεί, αιιά ην θέξλνπκε
πξνο ςήθηζε γηαηί ρξεηάδεηαη θαηαξρήλ απφθαζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ.
ηελ πνξεία, φηαλ βγεη ε πξφζθιεζε θη αλ δνχκε φηη ππάξρνπλ ζέκαηα κπνξεί λα κελ
ζπκκεηέρνπκε.
Γήκαξρνο: Δκείο ζεσξνχκε φηη ζα είλαη ζεηηθφ γηα ηελ πφιε αλ βξνχκε έλαλ ηξφπν λα
θχγνπλ νη Ρνκά απφ ην Δξγνρψξη. Δίλαη ιίγεο νη νηθνγέλεηεο πνπ κέλνπλ κφληκα θαη ζα ήηαλ θαιφ
θαη ρξήζηκν λα δηαζθνξπηζηνχλ θαη λα κπνπλ ζε ζπίηηα.
Πνιιά εκπφδηα κπνξνχκε λα βξνχκε ζηελ πνξεία, φκσο ζε θάζε πεξίπησζε ζεσξνχκε φηη
πξέπεη λα εθκεηαιιεπφκαζηε φινπο ηνπο πφξνπο πνπ καο παξέρεη ε Δ.Δ. κε ρξεκαηνδφηεζε ή κε
δηθά καο ρξήκαηα γηα λα βειηηψζνπκε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ ηδίσλ θαη ησλ πεξηνίθσλ.
Γνπιηίδεο: Αθνχγεηαη θαιφ αιιά είλαη αζπηξίλε. ηα ηφζα ρξφληα πνπ αζρνιείηαη ην
θξάηνο θη ε Δ.Δ. δελ έρσ δεη απνηειέζκαηα.
Θπκάκαη θαη ζην παξειζφλ φηαλ δεκηνπξγήζεθαλ ηα γξαθεία Ρνκά, ζηελ πξνεγνχκελε
δηνίθεζε είρα αθνχζεη γηα ην Δξγνρψξη πνπ είραηε βάιεη θάπνηα παξαπήγκαηα θαη δηαιχζεθαλ.
Δίρα δηαβάζεη γηα ην ζρέδην πνπ είρε γίλεη θη επηζθέθζεθα ηνλ νηθηζκφ «Αγία νθία» ζηα
Γηαβαηά ηεο Θεζζαινλίθεο. Καιφ είλαη, λα ζπκκεηέρνπκε ζην πξφγξακκα, λα θνηηάμνπκε ηηο 810 νηθνγέλεηεο.
Θα ςεθίζσ ππέξ, αιιά ζα ζπκθσλήζσ κε ηνλ θ.Σζαλαθηζίδε γηα λα δνχκε πνηεο ζα είλαη
απηέο νη 8-10 νηθνγέλεηεο, αιιά ζα ζέζνπκε φξνπο κειινληηθά γηα ην πνηνη ζα έξζνπ, γηαηί
θαληαζηείηε φηη απηνί νη άλζξσπνη ζα θχγνπλ απφ έλα «γθέην» θαη ζα έξζνπλ εληφο αζηηθνχ
ηζηνχ. Δίλαη καζεκέλνη δηαθνξεηηθά, ζα πξνηηκνχζα απηνχο πνπ είλαη ήδε ελεξγνπνηεκέλνη, φπσο
είρακε δεη θαη ζηελ πξνεγνχκελε ζεηεία. Τπάξρνπλ θάπνηνη ζηελ Κνπινχξα πνπ έρνπλ εληαρζεί
ζηελ θνηλσλία θαη φρη ζε απηφλ ηνλ νκαδηθφ «νηθηζκφ» πνπ έρνπλ θάλεη. Απηέο ηηο παξακέηξνπο
πξέπεη λα ηηο δνχκε.
Μειηφπνπινο: Πξναλέθεξα φηη ζα ςεθίζνπκε ππέξ, εθηηκνχκε φηη είλαη έλα ειάρηζην
κέηξν πνπ παίξλνπκε. Ο Γήκνο πξέπεη λα δηεθδηθήζεη πεξηζζφηεξα θνλδχιηα γηα απηφλ ηνλ
ζθνπφ, γηα ηελ κεηεγθαηάζηαζε φπσο πξνβιέπεηαη, αιιά θαη γηα λα εμαζθαιηζηνχλ αλζξψπηλεο
ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη δηαβίσζεο ζε φζνπο κέλνπλ ζε απηνχο ηνπο νηθηζκνχο.
Δκείο πεξηκέλνπκε λα δνχκε πσο ζα πινπνηεζεί ην πξφγξακκα.
Κ.Θενδσξίδεο: Δθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο απηψλ ησλ
αλζξψπσλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία.
Απφ ηελ εκπεηξία κνπ, σο πξψελ εξγαδφκελνο ηνπ Γήκνπ, γλσξίδσ φηη είλαη δχζθνιν
απηφ ην εγρείξεκα, ζέιεη πνιχ κεγάιε πξνζπάζεηα, είκαζηε φκσο ππνρξεσκέλνη λα ην θάλνπκε.
Έρσ δήζεη απηνχο ηνπο αλζξψπνπο γηα πνιιά ρξφληα θη έρσ πνιχ δηαθνξεηηθή γλψκε απφ
φηη νη πεξηζζφηεξνη. Όια ηα ρξφληα είρα άξηζηε ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία καδί ηνπο θη
ππάξρνπλ ρηιηάδεο Ρνκά ζηελ Βφξεηα Διιάδα πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο.
Πηζηεχσ φηη ε αξλεηηθή ςήθνο είλαη ςήθνο πνπ δελ βνεζά απηήλ ηελ θνηλσληθή νκάδα λα
δήζεη κε πην αμηνπξεπείο φξνπο.
Γέιιαο: Οξζφηαηα πξάηηεη ε δεκνηηθή αξρή κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην πξφγξακκα
επηδφηεζεο ελνηθίνπ.
Οη ιφγνη είλαη παζηθαλείο θαη δεηψ απφ ηνλ θαζέλα λα ηνπο αλαινγηζηεί.
Θα πξέπεη πξψηα απφ φια λα ππεξβνχκε ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο, κε ηε ινγηθή φηη φινη νη
Ρνκά είλαη έηζη ή αιιηψο θαη δελ γίλεηαη ηίπνηε κε απηήλ ηελ πιεζπζκηαθή νκάδα θαη δελ
κπνξνχκε λα πεηχρνπκε ηίπνηε. Απηή ε άξλεζε δε βνεζά ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζή ηνπο θαη
δελ επηιχεη πξνβιήκαηα.
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Σν παζηθαλέο είλαη φηη πεηπραίλνληαο κεηαθίλεζε ζηνλ αζηηθφ ηζηφ κειψλ απηήο ηεο
πιεζπζκηαθήο νκάδαο ζα πεηχρνπκε: 1) Απνζπκθφξεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. Ξέξεηε
φινη φηη ππάξρεη κεγάιν πξφβιεκα.
Δπεηδή πεγαίλσ ηα παηδηά κνπ θαζεκεξηλά ζην ζρνιείν πνπ είλαη ζε εθείλε ηελ πεξηνρή
δηαπηζηψλσ ηη θαίγεηαη εθεί, ηη ρξεζηκνπνηείηαη σο θαχζηκε χιε θαη πφζν επηβαξχλεηαη ε πεξηνρή
απφ φιε απηή ηε δηαδηθαζία.
2) Ζ γθεηνπνίεζε, πηζηεχεη θαλείο φηη κπνξνχκε έηζη λα ππεξβνχκε ηα πξνβιήκαηα;
Παγθνζκίσο έρεη θαλεί φηη φπνπ ππάξρνπλ ζεκεία αλαθνξάο ζε γθέην, έρνπλ ζπλδπαζηεί κε ηελ
απμεκέλε παξαβαηηθφηεηα. Άξα ε ηζνκεξήο κεηαθίλεζή ηνπο κέζα ζηνλ αζηηθφ ηζηφ εθφζνλ
εληαρζνχκε ζε απηφ ην πξφγξακκα, ζα βνεζήζεη ηνπο Ρνκά θη φινπο εκάο ζηνλ ηξφπν πνπ ηνπο
αληηκεησπίδνπκε θαη ζα επηιχζεη ην ππάξρνλ πξφβιεκα ηεο πεξηνρήο.
Παπιίδεο: Σν ζέκα απηφ ζα ην δνχκε κειινληηθά. Σν ζεκεξηλφ ζέκα αθνξά κηα θαηαξρήλ
απφθαζε γηα ζπκκεηνρή ζε έλα πξφγξακκα. Δίκαζηε εθηφο ζέκαηνο θαη ράλνπκε εδψ κέζα
πνιχηηκν ρξφλν γηα πξάγκαηα πνπ ζα ηα μαλαδνχκε κε ιεπηνκέξεηα ζην κέιινλ.
Κνξσλάο: Σα πηινηηθά πξνγξάκκαηα είλαη πξφδξνκνη ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα έξζνπλ.
Να ππελζπκίζσ ζην ζψκα φηη ν Γήκνο Βέξνηαο ήηαλ πηινηηθά ζηνπο πξψηνπο 30 Γήκνπο
πνπ ζπκκεηείρε ζην πξφγξακκα ηνπ Κ.Δ.Α. θη απνηέιεζε κηα θαιή αξρή ψζηε λα
πξνζαξκνζηνχκε άκεζα κεηά ηελ νξηζηηθή θαη θαζνιηθή εθαξκνγή ηνπ.
Με βάζε ηηο εθζέζεηο ηεο πξνεγνχκελεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Ρνκά ππήξραλ ηξεηο ηχπνη
δηαβίσζεο θαη δπζηπρψο ν νηθηζκφο ηνπ Δξγνρσξίνπ αλήθε ζηνλ ηξίην ηχπν, πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ
ρεηξφηεξν ηχπν ζπλζεθψλ δηαβίσζεο.
Καηά ζπλέπεηα έρνπκε ηελ εζηθή ππνρξέσζε φηαλ καο δίλεηαη ε επθαηξία λα βειηηψζνπκε
απηέο ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, πνπ δελ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο άιινπ θαηαπιηζκνχ κε θαιχηεξεο
ζπλζήθεο δηαβίσζεο, αιιά ηεο ελζσκάησζεο πνπ είλαη θαη ην δεηνχκελν.3
Θεσξψ φηη ε ζηφρεπζε ζην κέιινλ είλαη λα θχγνπλ φιεο νη νηθνγέλεηεο Ρνκά απφ εθεί
πξνθεηκέλνπ λα πάςεη λα ππάξρεη ν θαηαπιηζκφο θη νη άλζξσπνη απηνί γηα ηνπιάρηζηνλ ηξία
ρξφληα λα απνθηήζνπλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Δίκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ην ςεθίζνπκε
θαη λα επειπηζηνχκε φηη ην πξφγξακκα απηφ ζα αληαπνθξηζεί ζην κέγηζην ησλ πξνζδνθηψλ καο.
Πξ.Αληηπξφεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ;
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ Γεκάξρνπ ςήθηζαλ ηξηάληα δχν (32) δεκνηηθνί ζχκβνπινη, νη: Ζ.
Σζηθιίδεο, Β. Παπαδφπνπινο, .Αζιάλνγινπ, Θ.Θενδσξίδεο, Α.Σζαρνπξίδεο, .Γηακάληεο, Κ.
Γξεγνξηάδεο, Λ.Αθξηβφπνπινο, Θ. Κνξσλάο, Α.ηδεξφπνπινο, Α.Γέιιαο, Λ.Αζιαλίδεο,
Γ.Μπαηζαξά, . Σδήκα, Δ.Κειεζίδεο, Κ.Βαζηιεηάδεο, Κ.Παινπθίδεο, Γ.Ππξηλφο, Υ.Σζηνχληαο,
Ν.Λαδφπνπινο, Π.Παπιίδεο, Μ. νπκειίδεο, Γ.Γνπιηίδεο, Υ.Κειεζίδεο, Ν.Αγγέινπ,
Β.ηεθαλφπνπινο,
Α.Μαξθνχιεο,
Κ.Σξνρφπνπινο,
.ηνπγηάλλνο,
Κ.Θενδσξίδεο,
Γ.Μειηφπνπινο, Η.Σζαλαμίδεο
Αξλεηηθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Γ.Σζαλαθηζίδεο, Γ.Ράιιε
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σν απφ 3-2-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ.
2.- Σν κε αξ. πξση. 365/20-1-2020 έγγξαθν ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.
3.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
4.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018 θαη ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019.
Απνθαζίδεη
Α) Οκφθσλα: Δγθξίλεη ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ην παξαπάλσ ζέκα πνπ δελ
είλαη γξακκέλν ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
Β) Καηά Πιεηνςεθία: Δγθξίλεη ηελ θαηαξρήλ ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζηε δξάζε
«Δπηδφηεζε ελνηθίνπ», ζην πιαίζην ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 9ii «Κνηλσληθννηθνλνκηθή
ελζσκάησζε πεξηζσξηνπνηεκέλσλ θνηλνηήησλ φπσο νη Ρνκά», ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 2014-2020.
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Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 24 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Κνξσλάο
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