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ΤΕΥΧΟΣ

Την φιλοδοξία του να υπάρξει ένα ευνοϊκό επεν-
δυτικό περιβάλλον στη Βέροια, παρουσιάζει με 
συνέντευξή του στο «Τεχνογράφημα» ο δήμαρχος 
Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης. Μιλά για το 
πώς οι σπουδές του στο Πολυτεχνείο επηρέασαν 
τη μετέπειτα πολιτική καριέρα του, παρουσιάζει τα 
δύο σημαντικότερα προβλήματα που κλήθηκε να 
αντιμετωπίσει μόλις ανέλαβε δήμαρχος, θεωρεί 
προβληματική την εφαρμογή του «Καλλικράτη», 
παρουσιάζει τις θέσεις του για τη διαχείριση των 
απορριμμάτων, αναφέρεται στο περιουσιολόγιο 
Βέροιας το οποίο βρίσκεται σε φάση κατάρτισης 
και τείνει χείρα συνεργασίας προς το ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Λίγοι γνωρίζουν ότι ο άνθρωπος που κρατά τα 
ηνία της Βέροιας έχει περάσει από τα αμφιθέ-
ατρα του Πολυτεχνείου. Πότε σπουδάσατε εκεί; 
Ποιες οι εντυπώσεις από τις σπουδές σας; Ακο-
λουθήσατε το επάγγελμα του μηχανικού; 
Εισήχθηκα στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.  το Σεπτέμ-
βριο του 1986 και αποφοίτησα το Μάρτιο του 1992 
έχοντας διαλέξει τον τομέα Τηλεπικοινωνιών ως 
ειδικότητα. Οι σπουδές ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές 
και η συντριπτική πλειονότητα των διδασκόντων 
όλων των βαθμίδων, άνθρωποι με γνώσεις, κύρος 
και διάθεση για μετάδοση της γνώσης. Τον Απρί-
λιο του 1993, αφού είχα τελειώσει με τις στρατιω-
τικές μου υποχρεώσεις, ξεκίνησα προσωρινά να 
εργάζομαι ως συνεργάτης σε τεχνικό γραφείο στη 
Βέροια ενώ παράλληλα έψαχνα για εργασία στην 
Θεσσαλονίκη στον τομέα των σπουδών μου. Επει-
δή όμως ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, από 
τον Ιούνιο του 1994 ξεκίνησα το δικό μου τεχνικό 
γραφείο το οποίο διατηρώ ως σήμερα.

Η γνώση και ο τρόπος σκέψης που λάβατε ως 
μηχανικός από το Πολυτεχνείο, σας βοήθησε στη 
μετέπειτα πολιτική σταδιοδρομία σας;
Καταρχήν πρέπει να πω ότι στην πολιτική είμαι 
νέος, αφού πρωτοεκλέχθηκα στις εκλογές του 
2010. Σε κάθε περίπτωση όμως οφείλω να τονί-
σω ότι τόσο η γνώση όσο και ο τρόπος σκέψης, 
των οποίων έγινα κοινωνός κατά τις σπουδές μου 
με βοήθησαν στο να είμαι οργανωτικός, αποφα-
σιστικός και πάνω απ’ όλα ορθολογιστής και όχι 
«πολιτικός».

Έχετε διατελέσει πρόεδρος του Περιφερειακού 
Τμήματος Ν. Ημαθίας στον Πανελλήνιο Σύλλογο 
Διπλωματούχων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων, 
μέλος της «Α» ΤΕΕ/ΤΚΜ και μέλος της ΝΕ Ημα-
θίας. Ποιες οι εντυπώσεις και οι πρωτοβουλίες 
σας;
Πράγματι, από το 1997 έως και το 2010 διατέλε-
σα κατ’ επανάληψη πρόεδρος του Περιφερειακού 
Τμήματος  ν. Ημαθίας του Π.Σ.Δ.Μ-Η.  Ήταν  αν 
θέλετε μια περίοδος άσκησης διοίκησης σε έναν 
επιστημονικό-συνδικαλιστικό σύλλογο. Ήμασταν 
πρωτεργάτες στην έκδοση τιμοκαταλόγου αμοι-
βών για Η/Μ εργασίες ώστε η ιδιότητά μας να έχει 
αξιοπρεπείς αμοιβές. Επιπλέον πήραμε πλείστες 
όσες πρωτοβουλίες για την έλευση του φυσικού 
αερίου στην περιοχή μας χωρίς όμως να έχουμε το 
πολυπόθητο αποτέλεσμα. Η συμμετοχή μου στην 

Α ΤΕΕ/ΤΚΜ ήταν μικρή χρονικά, αφού μετά την 
εκλογή μου ως αιρετός δεν μπορούσα να παρα-
κολουθήσω τις διαδικασίες, καθώς συνέπιπταν οι 
μέρες των Δημ. Συμβουλίων και αυτές της Α. Έτσι 
παραιτήθηκα, αφού θεώρησα ότι κάποιος άλλος, 
που θα είχε τον χρόνο θα μπορούσε να προσφέρει 
σαφώς παραπάνω σε σχέση με εμένα.

η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει αφενός να 
επιδείξει κοινωνική αλληλεγγύη ενώ αφετέρου 
να οραματιστεί και να σχεδιάσει πολιτικές που 
θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή προοπτική των 
τοπικών κοινωνιών

Πόσο ικανοποιημένος είστε από την ποιότητα 
ζωής των πολιτών σας; Τι μπορεί να κάνει ο δή-
μος για να την βελτιώσει;
Η ποιότητα ζωής σε μια τοπική κοινωνία είναι 
μια ιδιαίτερα σύνθετη έννοια. Αν η ερώτησή σας 
αναφέρεται στο επίπεδο καθαριότητας , την κατά-
σταση των δρόμων και των δημόσιων χώρων του 
δήμου και ευρύτερα την εικόνα της πόλης, θα σας 
έλεγα ότι σε γενικές γραμμές είμαι ικανοποιημέ-
νος. 
Είμαι ικανοποιημένος βέβαια αναλογιζόμενος ότι 
έχουμε στη διάθεσή μας σαφώς λιγότερους οικο-
νομικούς και ανθρώπινους πόρους σε σύγκριση 
με το παρελθόν και ένα εν εξελίξει έργο αστικής 
ανάπλασης που έχει μετατρέψει τα τελευταία χρό-
νια την πόλη σ’ ένα μεγάλο εργοτάξιο, δημιουρ-
γώντας πρόσκαιρες δυσκολίες στους κατοίκους 
της. Το μόνο σίγουρο είναι ότι καθημερινά εργα-
ζόμαστε σκληρά, ξεπερνώντας συχνά τους εαυ-
τούς μας, ώστε οι δημότες να απολαμβάνουν ένα 
υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής, αντίστοιχο μιας 
σύγχρονης κοινωνίας. 
Ως Δημοτική Αρχή, ωστόσο, θεωρούμε ότι η ποι-
ότητα ζωής βρίσκεται σε πλήρη σύνδεση με το 
επίπεδο ευημερίας μιας κοινωνίας. Με αυτή την 
έννοια έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε. Ύστερα 
από πέντε χρόνια παρατεταμένης ύφεσης, ο αριθ-
μός των ανέργων και ανασφάλιστων συμπολιτών 
μας που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας 
μεγαλώνει δραματικά. Κατά συνέπεια, η τοπική 
αυτοδιοίκηση θα πρέπει αφενός να επιδείξει κοι-
νωνική αλληλεγγύη ενώ αφετέρου να οραματιστεί 
και να σχεδιάσει πολιτικές που θα ενισχύσουν την 
αναπτυξιακή προοπτική των τοπικών κοινωνιών. 
Στην κατεύθυνση αυτή, στόχος μας είναι να ενι-
σχύσουμε και να διευρύνουμε το ήδη καλά ορ-
γανωμένο δίκτυο κοινωνικών δομών του Δήμου 
Βέροιας και να ευαισθητοποιήσουμε όλο και 
περισσότερους συμπολίτες μας να προσφέρουν 
εθελοντικά υπηρεσίες ή αγαθά, υποστηρίζοντας 
έμπρακτα την κοινωνική προσπάθεια τους δή-
μου.  
Παράλληλα, στοχεύουμε να αναδείξουμε και να 
προβάλλουμε τα πλεονεκτήματά μας ώστε να 
καλλιεργήσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για 
επενδύσεις και ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, συ-
νεργαζόμαστε με τους τοπικούς επαγγελματι-
κούς, παραγωγικούς και θεσμικούς φορείς ώστε 
να χτίσουμε μια ισχυρή και διακριτή παραγωγική 
και τουριστική ταυτότητα που θα μας βοηθήσουν 
να ξεχωρίσουμε από τον ανταγωνισμό και θα ενι-

σχύσουν συνολικά την αναπτυξιακή προοπτική 
της περιοχής μας. Τέλος, στοχεύουμε στην αξι-
οποίηση κάθε χρηματοδοτικής ευκαιρίας από 
εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα. 

Ποια είναι τα δυο σημαντικότερα προβλήματα 
που κληθήκατε να αντιμετωπίσετε μόλις καθί-
σατε στη καρέκλα του δημάρχου; Πως τα χειρι-
στήκατε;
Ίσως το πιο άμεσο πρόβλημα που κληθήκαμε να 
αντιμετωπίσουμε ως Δημοτική Αρχή ήταν εκεί-
νο των αδέσποτων ζώων. Την τελευταία χρονιά η 
κατάσταση με τα αδέσποτα ζώα στην πόλη έγινε 
ασφυκτική και κληθήκαμε να βρούμε μια χρυσή 
τομή ανάμεσα στην πίεση της τοπικής κοινωνίας, 
την επιμονή των φιλοζωικών σωματείων και τους 
δεδομένους περιορισμούς της νομοθεσίας. 
Μέσα στις πρώτες εβδομάδες καταφέραμε να 
λειτουργήσουμε το προσφάτως αδειοδοτημένο 
κυνοκομείο του δήμου με την πρόσληψη ειδικού 
συνεργάτη με ειδικότητα του Κτηνιάτρου, ξεπερ-
νώντας την αδυναμία πρόσληψης μόνιμου προσω-
πικού, ενώ εφαρμόσαμε ένα γιγαντιαίο πρόγραμ-
μα εμβολιασμών και στειρώσεων με τη βοήθεια 
εθελοντών και φιλοζωικών σωματείων, διασφα-
λίζοντας τη δημόσια υγεία και περιορίζοντας την 
μελλοντική αναπαραγωγή των αδέσποτων ζώων. 
Μια δεύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσαμε ήταν 
η έλλειψη βασικής οργάνωσης στον τομέα του 
τουρισμού. Η ευρύτερη περιοχή της Βέροιας μπο-
ρεί να αποτελέσει βασικό εναλλακτικό, θρησκευ-
τικό και γαστρονομικό προορισμό στην καρδιά της 
Μακεδονίας αλλά, δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν 
υπήρξε συντονισμένη προσπάθεια και οργανωμέ-
νο σχέδιο για την τουριστική ανάδειξή της. 
Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ήδη συστήσει ειδική 
Αντιδημαρχία Τουρισμού ενώ έχουμε προσλάβει 
Ειδικό Συνεργάτη με σχετική εξειδίκευση για τον 
καλύτερο σχεδιασμό των τουριστικών δράσεων 
του δήμου μας. Τέλος, πρόσφατα καταθέσαμε, σε 
συνεργασία με Περιφερειακές Αρχές και άλλους 
δήμους της χώρας, πρόταση σε Ευρωπαϊκό Πρό-
γραμμα στην προσπάθεια να αξιοποιήσουμε κάθε 
διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για την τουρι-
στική ανάπτυξη της περιοχής μας.

Πιστεύετε ότι ο «Καλλικράτης» έχει πετύχει τον 
στόχο του; Έχουν ξεπεραστεί τα προβλήματα; 
Απέκτησε και πάλι σωστό βηματισμό η αυτοδι-
οίκηση;
Ο Καλλικράτης αδιαμφισβήτητα αποτελεί το με-
γαλύτερο εγχείρημα αυτοδιοικητικής μεταρρύθ-
μισης κατά τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης. 
Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο ως σύλληψη 
ακολούθησε μια σωστή λογική στην κατεύθυνση 
δημιουργίας μιας αυτόνομης  και ισχυρής αυτοδι-
οίκησης που αρμόζει σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή 
χώρα. 
Ωστόσο, στην πράξη η εφαρμογή της μεταρρύθμι-
σης αποδείχτηκε ιδιαίτερα προβληματική, προϊόν 
της πρόχειρης και εσπευσμένης διαδικασίας που 
ακολουθήθηκε κατά την κατάρτιση του σχεδίου. 
Η βασικότερη αστοχία της μεταρρύθμισης, κατά τη 
γνώμη μου, υπήρξε η θεώρηση ότι ισχυρός δήμος 
είναι απλά ένας μεγάλος δήμος. Κατά συνέπεια, 

παρότι μεταφέρθηκαν δεκάδες αρμοδιότητες 
στους δήμους, δεν ακολούθησε και η αντίστοιχη 
μεταφορά οικονομικών πόρων και στελεχιακού 
δυναμικού, οδηγώντας τους δήμους σε οικονομι-
κή και διοικητική «ασφυξία». 
Δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Καλλικράτης σχε-
διάστηκε με τη διαδικασία του κατεπειγόντως ως 
βασικό μέτρο δημοσιονομικής εξυγίανσης στο 
πλαίσιο του πρώτου μνημονίου. Έτσι, θα λέγαμε 
ότι η τοπική αυτοδιοίκηση βίωσε από τους πρώ-
τους τις επιπτώσεις της μνημονιακής πολιτικής.
 
είμαστε αντίθετοι σε κάθε μορφής προσπάθεια 
ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων και εμμένουμε πιστά στη διατήρηση 
του  δημόσιου χαρακτήρα αυτής

Ποιες είναι οι θέσεις της διοίκησης σας για το 
θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων;
Ως διοίκηση του Δήμου Βέροιας θεωρούμε τη 
διαχείριση των απορριμμάτων κορυφαία προτε-
ραιότητα και μεγάλο στοίχημα. Παρά τις αντικει-
μενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η αυτο-
διοίκηση, τα τελευταία χρόνια καταβάλουμε μια 
συντονισμένη προσπάθεια να εξορθολογίσουμε 
τη διαχείριση των απορριμμάτων μειώνοντας πα-
ράλληλα το κόστος για το δήμο και τους δημότες 
και να εναρμονιστούμε με την ευρωπαϊκή νομο-
θεσία. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίσαμε την οριστι-
κή παύση λειτουργίας του Χώρου Ανεξέλεγκτης 
Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στην περιοχή 
Μετοχιου καθώς και την αποκατάσταση αυτής, 
και πλέον τα σύμμεικτα απορρίμματα του Δήμου, 
σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Φορέα  ΔΙΑ-
ΔΥΜΑ Α.Ε., διατίθενται στον αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ 
Δυτικής Μακεδονίας.
Με σωστό προγραμματισμό και οικονομική δια-
χείριση, παρά την αύξηση του κόστους διαχείρι-
σης των απορριμμάτων κατά 800.000 ευρώ περί-
που ετησίως, λόγω της μεταφοράς και διάθεσή 
τους στο ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας, κατόρθωσε 
να διατηρήσει τα δημοτικά τέλη στα ίδια επίπεδα, 
χωρίς να προβεί σε καμία είδους αύξηση.
Επιπλέον, κατ’ εφαρμογή των νέων Ευρωπαϊκών 
και Εθνικών Στρατηγικών για το περιβάλλον και 
ειδικότερα  στον τομέα διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων, όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην 
εφαρμογή μέτρων για την  αποτροπή παραγωγής 
απορριμμάτων, στην  ανακύκλωση και την επα-
ναχρησιμοποίηση προϊόντων ανακύκλωσης, ο 
Δήμος Βέροιας συμμετέχει σε Προγράμματα και 

προωθεί  ενέργειες με στόχο την μείωση των δια-
θέσιμων προς ταφή αποβλήτων. Θα πρέπει να ση-
μειώσω επίσης ότι στην προσπάθεια που καταβά-
λουμε έχει συνεισφέρει τα μέγιστα το προσωπικό 
του δήμου στον τομέα της καθαριότητας που έχει 
ανταποκριθεί στα καθήκοντά του, παρότι διαρκώς 
μειώνεται ως αποτέλεσμα των πρόσφατων πολι-
τικών περιορισμού των προσλήψεων στο δημόσιο 
που, κατά τη γνώμη μου, δε θα έπρεπε να ισχύουν 
για τον ευαίσθητο τομέα της καθαριότητας. 
Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι η διαχείριση 
των στερεών αποβλήτων αποτελεί «τοπική» υπό-
θεση και οι Δήμοι σε συνεργασία με τους συστα-
θέντες Περιφερειακούς Συνδέσμους Φο.Δ.Σ.Α. 
είναι οι πλέον αρμόδιοι να διαχειριστούν με το 
βέλτιστο τρόπο τα στερεά τους απόβλητα. Για το 
λόγο αυτό, είμαστε αντίθετοι σε κάθε μορφής 
προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης 
των στερεών αποβλήτων και εμμένουμε πιστά στη 
διατήρηση του  δημόσιου χαρακτήρα αυτής.

Ξεκίνησε η εκπόνηση τεσσάρων πολεοδομι-
κών μελετών που αφορούν επεκτάσεις σχεδίου 
πόλεως; Από πού εξασφαλίστηκαν τα χρήματα; 
Πότε θα ολοκληρωθούν και τι θα σημαίνει πρα-
κτικά αυτό για τον δήμο;
Όπως σωστά αναφέρετε στο Δήμο Βέροιας εκπο-
νούνται 4 πολεοδομικές μελέτες που για την εξα-
σφάλιση της ομαλής χρηματοδότησής τους ο δή-
μος εντάχθηκε στο πρόγραμμα Πράσινο Ταμείο. 
Η ολοκλήρωση της μελέτης περιοχής Νοσοκο-
μείου πρακτικά σημαίνει την δημιουργία μιας 
τράπεζας γης η οποία θα διατεθεί στους οικοπε-
δούχους Βίλας Βικέλα τα οικόπεδα των οποίων 
είναι δεσμευμένα από το 1974 ως χώρος πρασί-
νου. Επιπλέον θα δημιουργηθεί οικιστικό περι-
βάλλον ποιοτικό με υψηλά πολεοδομικές προδια-
γραφές στο μοντέλο της «κηπούπολης», ώστε να 
προσφέρει ευχάριστη διαμονή στους σημερινούς 
και μελλοντικούς κατοίκους αλλά να προσελκύσει 
και νέους κατοίκους στον οικισμό.
Επιπλέον, η μελέτη της περιοχής Περιφερειακής 
οδού- κάτω Εληάς στοχεύει στη δημιουργία μιας 
περιοχής κατοικίας με μείξη χρήσεων γης και με 
την εξασφάλιση ενός αναβαθμισμένου αστικού 
περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην 
διαφύλαξη του ενιαίου χαρακτήρα του δομημένου 
περιβάλλοντος μέσω της ανακοπής της τάσης δη-
μιουργίας δύο διακριτών ενοτήτων διαφορετικού 
χαρακτήρα, δηλαδή της περιοχής κεντρικών λει-
τουργιών κατά μήκος της Ανατολικής Περιφερει-
ακής οδού και της κατοικίας στο εσωτερικό της.
Παράλληλα, η ολοκλήρωση της μελέτης του οι-
κισμού Ασωμάτων σημαίνει τη δημιουργία ενός 
οικιστικού περιβάλλοντος ποιοτικού με υψηλές 
πολεοδομικές προδιαγραφές. Τέλος, με την ολο-
κληρωμένη πράξη εφαρμογής Μακροχωρίου 
προκύπτουν διαθέσιμα οικόπεδα τα οποία ο Δή-
μος μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για την τακτο-
ποίηση ρυμοτομούμενων και δεσμευμένων οικο-
πέδων.

Όταν θα ολοκληρωθεί η ψηφιακή αυτή πλατ-
φόρμα διαχείρισης της περιουσίας θα έχουμε 
πραγματικά ένα αναπτυξιακό εργαλείο που θα 

μας  επιτρέπει να αξιοποιήσουμε τη δημοτική 
περιουσία

Το 2013 ξεκίνησε η σύνταξη του περιουσιολόγι-
ου Βέροιας. Πότε θα ολοκληρωθεί και τι δυνατό-
τητες θα δώσει στον δήμο;
Η σύνταξη του περιουσιολογίου του διευρυμένου 
Δήμου Βέροιας περιλαμβάνει την καταγραφή των 
περιουσιακών στοιχείων όλων των πρώην Καπο-
διστριακών Δήμων που σήμερα αποτελούν τον 
ενοποιημένο Δήμο Βέροιας.
Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των 
περιουσιακών στοιχείων που αφορά τους πρώην 
Δήμους Δοβρά, Αποστόλου Παύλου, Μακεδο-
νίδος και εκκρεμεί η καταγραφή για τον πρώην 
Δήμο Βεργίνας. Η καταγραφή της περιουσίας 
του πρώην Δήμου Βέροιας έχει ολοκληρωθεί στα 
πλαίσια σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου 
κατά ένα μέρος ενώ υπολείπεται η ολοκλήρωσή 
του σε ένα μικρό ποσοστό. Η σύνταξη του περιου-
σιολογίου αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί εντός 
του 2015. Πολύ σημαντική θα είναι η ενσωμάτωση 
των στοιχείων του περιουσιολογίου στο υπό εκπό-
νηση Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών του Δή-
μου Βέροιας.  Όταν θα ολοκληρωθεί η ψηφιακή 
αυτή πλατφόρμα διαχείρισης της περιουσίας θα 
έχουμε πραγματικά ένα αναπτυξιακό εργαλείο 
που θα μας  επιτρέπει να αξιοποιήσουμε τη δη-
μοτική περιουσία.

Ποιες πρωτοβουλίες έχει αναλάβει στο πλαίσιο 
της εξοικονόμησης ενέργειας και τι σχεδιάζετε 
για το μέλλον;
Η εντός των συνόρων δραστηριότητά μας έχει να 
κάνει με τη θωράκιση των δημοτικών κτιρίων ένα-
ντι της κατανάλωσης ενέργειας, με την εγκατάστα-
ση ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια και την αντικατάσταση 
του ενεργοβόρου φωτισμού. Τις επόμενες μέρες 
δημοπρατείται έργο ενεργειακής αναβάθμισης 
σχολείου της πόλης μας ενώ παράλληλα εκπο-
νούνται μελέτες για άλλα σχολεία. Έχει κατατεθεί 
πρόταση προς ένταξη για εγκατάσταση ΑΠΕ σε 
σχολεία του Δήμου και επίσης υπάρχουν μελέτες 
για αλλαγή φωτισμού σε μικρά τμήματα οδών. 
Αντίπαλός μας οι ελάχιστοι στον αριθμό συνά-
δελφοι της Τεχνικής Υπηρεσίας, που μπορούν να 
ασχοληθούν εκτός από  όλα τα άλλα και με τέτοι-
ες μελέτες. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογράψαμε 
πριν λίγο καιρό στις Βρυξέλλες το Mayors Adapt 
πιστοποιώντας ότι θα συμβάλουμε στην αποτρο-
πή του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και 
προσδοκώντας τη βοήθεια του προγράμματος για 
την επίτευξη του επιθυμητού σκοπού.

Πως σκοπεύετε να συσφίξετε και να επεκτείνετε 
τις σχέσεις του δήμου Βέροιας με το ΤΕΕ/ΤΚΜ;
Καταρχήν πρέπει να τονίσω ότι η δημοτική μας 
ομάδα συμπεριλαμβάνει ακόμη τρεις Μηχανι-
κούς, γεγονός που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό. 
Ήδη έγινε η πρώτη συνάντηση μεταξύ των μη-
χανικών της δημοτικής μας ομάδας και της ΝΕ 
ΤΕΕ Ημαθίας . Στη συνάντηση διαπιστώθηκε ότι 
μιλάμε την ίδια γλώσσα και ότι υπάρχει διάθεση 
συνεργασίας για κάθε τι παραγωγικό και ωφέλιμο 
για το Δήμο μας.  n
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