ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Στη Βέροια σήμερα, την 24 Οκτωβρίου 2008, οι Δήμαρχοι Βέροιας, Έδεσσας και Νάουσας
σε κοινή σύσκεψη για το μέλλον των Δήμων μας και για τη διερεύνηση της δυνατότητας
συνεργασίας μας σε διάφορους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, διαπιστώσαμε και
συμφωνήσαμε τα ακόλουθα:
Οι Δήμοι μας διαθέτουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά και πολλά πλεονεκτήματα, τα οποία με
τις κατάλληλες ενέργειες και δράσεις μπορούν να αξιοποιηθούν και να προβληθούν ώστε να
αποφέρουν πολλαπλά οφέλη όχι μόνο στα όρια των δήμων, αλλά και σε μια ευρύτερη
γεωγραφική ενότητα που τους περιβάλλει. Τέτοια κοινά χαρακτηριστικά είναι το υδάτινο
στοιχείο που επηρέασε τη μορφή και την ανάπτυξη των περιοχών μας διαχρονικά, η
αναπτυγμένη βιομηχανία στις αρχές του 20ου αιώνα και σήμερα πλούσια βιομηχανική
κληρονομιά, το ιδιαίτερο και ποικίλο φυσικό περιβάλλον, η πλούσια σε αρχαιότητες
ενδοχώρα, η εύφορη αγροτική γη, η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και οι λαϊκές
παραδόσεις που αντανακλούν την ιστορία της κάθε περιοχής με τις κοινές διαδρομές και τις
ιδιαιτερότητες, η τοπική κουζίνα και η παραγωγή κρασιού – τσίπουρου, η μικρή απόσταση
από τη Θεσσαλονίκη και πολλά ακόμα χαρακτηριστικά, ανάλογα με την ιστορία και την
πορεία του κάθε Δήμου.
Παράλληλα και οι τρεις δήμοι αντιμετωπίζουν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, μια σειρά
προβλήματα, όπως οικονομικά, κοινωνικά, προβλήματα ανεργίας, ελλείψεις σε υποδομές,
αλλά και υποβάθμιση του δομημένου και του φυσικού χώρου και της καθημερινότητας του
πολίτη.
Σε μια εποχή δύσκολη και εξαιρετικά ανταγωνιστική, αποδεικνύεται καθημερινά ότι η
συνένωση δυνάμεων και οι συνεργασίες, όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε διακρατικό επίπεδο,
με καινοτόμα οράματα και σωστό προγραμματισμό και σχεδιασμό σε βάθος χρόνου είναι η
μόνη διέξοδος. Στα πλαίσια αυτά, η συνεργασία των τριών Δήμων στοχεύει:
• Σε ολοκληρωμένα σχέδια βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης και διαχείρισης φυσικών
και πολιτιστικών πόρων των τριών Δήμων
• Στην από κοινού προώθηση της Ψηφιακής Σύγκλισης και Επιχειρηματικότητας
• Στην ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών για την αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής
• Στη διεκδίκηση έργων περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας στην περιοχή
• Στην ένταξη έργων σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα χρηματοδότησης
Προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η συνεργασία αυτή, οι τρεις δήμαρχοι δεσμεύονται να
συστήσουν επιτροπή, η οποία σε εύλογο χρονικό διάστημα να προτείνει σχήμα συνεργασίας,
πλαισιωμένο από έργα και μελέτες που θα υλοποιούν τους παραπάνω στόχους.
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