ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 34/2014 πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας
Αριθ. απόφ. 142/2014
Περίληψη
Προτάσεις για συντήρηση οδών συνοικισμού
Μέσης.
Στη Βέροια, σήμερα, 23/10/2014 και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος
του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Βέροιας του Δήμου Βέροιας, ύστερα από την 34/20-10-2014 πρόσκληση της προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9)
μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ(πρόεδρος)
2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
3. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
6. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
7. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΗ
9. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν και δακτυλογραφήθηκαν από τον Συμεών Καραγαβριηλίδη, υπάλληλο Δήμου
Βέροιας.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του
Συμβουλίου τα εξής :
Με τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται ότι : «Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ή ο εκπρόσωπος
ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της τοπικής κοινότητας,
εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρεσία δια του αρμόδιου αντιδημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές,
β) μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για
την καλή τήρηση αυτής,
γ) λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και
αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής
κλίμακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της
τοπικής κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον πρόεδρο της
ΔΕΥΑ,
δ) μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνεργάζεται
γι’ αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου,
ε) μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται με
τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου,
η) είναι υπεύθυνος για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της τοπικής κοινότητας και έχει καθήκον να
αναφέρει αμελλητί στον δήμαρχο ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών
δικαιωμάτων του δήμου,
θ) εισηγείται στο τοπικό συμβούλιο θέματα της αρμοδιότητάς του και εκτελεί τις αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου,
Με την 65/2012 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας, αναφορικά με εργασίες συντήρησης στη Μέση
αποφασίστηκε ομόφωνα, ανάμεσα στα άλλα, να προταθούν:
1.Συντηρήσεις, καλλωπισμός παιδικών χαρών.
2. Επιδιόρθωση ασφαλτόδρομου προς Μέση.
3.Συντήρηση αγροτικών δρόμων.

Πολλά από αυτά τα θέματα δεν επιλύθηκαν στη διάρκεια των ετών που πέρασαν. Μετά από πρόταση του
μέλους του Δ.Σ. κ. Μπρανιώτη Δημήτριου έγινε αυτοψία την 30/9/2014 (τεχνική έκθεση και φωτογραφίες
επισυνάπτονται) στην περιοχή του συνοικισμού και επαφή με τον Συνεταιρισμό Μέσης.
Α) Καταγράφηκαν προβλήματα σε έξι (6) αγροτικούς δρόμους οι οποίοι χρειάζονται εργασίες καθαρισμού
χόρτων και διανοίξεων. Οι δρόμοι αυτοί σε μήκος περίπου έξι χιλιομέτρων μπορούν να καθαριστούν με μηχανήματα
και προσωπικό του Δήμου (JCB ή Grader). Αυτό είναι καλό να γίνει πριν έρθει ο χειμώνας. Σε κάποιες περιπτώσεις
χρειάζεται και χαλικόστρωση σε λακούβες ή σε τμήματα οδού από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, πάλι
με μηχανήματα και προσωπικό του Δήμου.
Β) Σε τμήμα της ασφάλτινης οδού πριν την είσοδο στον συνοικισμό υπάρχει επικίνδυνη λακούβα (δίπλα στη
βρύση) που έμεινε μετά από έργο της ΔΕΥΑΒ στην περιοχή και πρέπει άμεσα να κλείσει.
Γ) Επίσης σε τρία (3) σημεία που υπάρχουν γεμιστικά νερού για τα βυτία των αγροτών να τοποθετηθούν
συνολικά δώδεκα (12) μπλε κάδοι ανακύκλωσης για τα προϊόντα που ανακυκλώνονται (πλαστικά) ώστε να γίνεται η
σωστή διαχείρισή τους σύμφωνα με τη νομοθεσία (και σε συνεργασία με τον Συνεταιρισμό Μέσης).
Εισηγούμαι να προτείνουμε στις Υπηρεσίες του Δήμου να προβούν στην εκτέλεση των εργασιών που
απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του συνοικισμού:
Α) Εργασίες καθαρισμού χόρτων και διανοίξεων σε έξι (6) αγροτικούς δρόμους. Οι δρόμοι αυτοί σε μήκος
περίπου έξι χιλιομέτρων μπορούν να καθαριστούν με μηχανήματα και προσωπικό του Δήμου (JCB ή Grader). Αυτό
είναι καλό να γίνει πριν έρθει ο χειμώνας. Σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται και χαλικόστρωση σε λακούβες ή σε
τμήματα οδού από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, πάλι με μηχανήματα και προσωπικό του Δήμου.
Β) Να κλείσει άμεσα από τη ΔΕΥΑΒ η επικίνδυνη λακούβα (δίπλα στη βρύση) που έμεινε μετά από έργο της
στην περιοχή και,
Γ) Σε τρία (3) σημεία που υπάρχουν γεμιστικά νερού για τα βυτία των αγροτών να τοποθετηθούν συνολικά
δώδεκα (12) μπλε κάδοι ανακύκλωσης για τα προϊόντα που ανακυκλώνονται (πλαστικά) ώστε να γίνεται η σωστή
διαχείρισή τους σύμφωνα με τη νομοθεσία (και σε συνεργασία με τον Συνεταιρισμό Μέσης).
Κ.Μπρανιώτης: Όσο αφορά τους αγροτικούς δρόμους είναι σε κακή κατάσταση, όπως και η ασφάλτινη οδός
που λειτουργεί σαν παράδρομος της Εγνατίας και έχει πολλές λακκούβες. Κάναμε αυτοψία και να το προωθήσουμε
στους αντιδημάρχους. Όσο αφορά τα γεμιστικά, είναι τα σημεία που πάνε οι αγρότες με τα βυτία και πλένουν τις
συσκευασίες. Τώρα τις ρίχνουν σε μεγάλα τσιμεντένια «δοχεία» όπου μάλλον καίγονται και είναι αφύλακτος ο
χώρος. Η καύση απαγορεύεται βέβαια. Πρέπει να βρεθεί λύση, είναι μεγάλο θέμα. Αυτά ανακυκλώνονται αν
πλυθούν 3 φορές κάτι που σίγουρα κάνουν οι αγρότες, τουλάχιστον εκεί. Να το δούμε το θέμα, να το θέσουμε.
Κ. Τσιάνος: Να το δούμε και για το Λαζοχώρι, όπου υπάρχει αντίστοιχο δίπλα στο γήπεδο κι έχει
πρόβλημα; Ξέρω ότι από 30/11/2014 αλλάζει κι η νομοθεσία.
Κ.Μπρανιώτης: Ναι φυσικά, έχει φτιαχτεί κι επιτροπή για το Λαζοχώρι, οπότε να πάει να το δει.
Κ. Τζήμα-Τόπη: Να δούμε και το δημοτικό κατάστημα στη Μέση, για τη χρήση του. Να το δούμε και για το
ΚΑΠΗ.
Κ.Μπρανιώτης: Πάντως ο Συνεταιρισμός Μέσης κάνει ολοκληρωμένη καλλιέργεια κι έχει πλαστικό υλικό
που είναι επιτρεπόμενο για ανακύκλωση κι όχι επικίνδυνο.
Πρόεδρος: Άρα αποφασίζουμε ομόφωνα για το θέμα.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
πρόταση της Προέδρου του Δ.Σ. και τις απόψεις των μελών του,

Αποφασίζει Ομόφωνα
Προτείνει να εκτελεστούν οι εργασίες που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του συνοικισμού
Μέσης:
Α) Εργασίες καθαρισμού χόρτων και διανοίξεων σε έξι (6) αγροτικούς δρόμους. Οι δρόμοι αυτοί σε μήκος
περίπου έξι χιλιομέτρων μπορούν να καθαριστούν με μηχανήματα και προσωπικό του Δήμου (JCB ή Grader). Αυτό
είναι καλό να γίνει πριν έρθει ο χειμώνας. Σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται και χαλικόστρωση σε λακούβες ή σε
τμήματα οδού από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, πάλι με μηχανήματα και προσωπικό του Δήμου.
Β) Να κλείσει άμεσα από τη ΔΕΥΑΒ η επικίνδυνη λακούβα (δίπλα στη βρύση) που έμεινε μετά από έργο
της στην περιοχή και,
Γ) Σε τρία (3) σημεία που υπάρχουν γεμιστικά νερού για τα βυτία των αγροτών να τοποθετηθούν συνολικά
δώδεκα (12) μπλε κάδοι ανακύκλωσης για τα προϊόντα που ανακυκλώνονται (πλαστικά) ώστε να γίνεται η σωστή
διαχείρισή τους σύμφωνα με τη νομοθεσία (και σε συνεργασία με τον Συνεταιρισμό Μέσης).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 143/2014.
………………………………………………………………………………..
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
3. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
6. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ
8. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

Βέροια 24/10/2014
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
…………………………….

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ταχ.διευθ. :Μητροπόλεως 55
Τηλέφωνο :2331350509

Βέροια 24-10-2014
Αρ. πρωτ.: Δ.Υ.

Προς: Γραφείο Δημάρχου

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αρ. 143/2014
Απόφαση της Δημοτικής
Κοινότητας Βέροιας

Περίληψη απόφασης:
Προτάσεις για συντήρηση οδών συνοικισμού Μέσης.

Σας κοινοποιούμε την αρ. 143/2014 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας για να λάβετε γνώση και
ανάλογη εφαρμογή.

Η Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

Κοιν.:
1. Αρχείο
2. Αντιδήμαρχος κ. Λαζαρίδης Αριστομένης
3. Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος

