ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 37/2014 πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας
Αριθ. απόφ. 152/2014
Περίληψη
Πρόταση διαμόρφωσης χώρου πρασίνου στην
Κυριώτισσα και δημιουργίας εθελοντικής ομάδας.
Στη Βέροια, σήμερα, 13/11/2014 και ώρα 18:30 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 37/12-11-2014 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 δέκα (10)
μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ(πρόεδρος)
2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
3. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
5. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
6. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΗ
9. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ
10. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Σημείωση: Ο κ. Τσιάνος Δημήτριος προσήλθε στο 1ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν και δακτυλογραφήθηκαν από τον Συμεών Καραγαβριηλίδη, υπάλληλο Δήμου
Βέροιας.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενη το 1ο 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,
Μετά από πρόταση του μέλους του Δ.Σ. κ. Μάντζου Άννα, έγινε αυτοψία στη διατηρητέα περιοχή της
Κυριώτισσας που αποτελεί γραφική συνοικία στο κέντρο της πόλης. Επίσης αποτελεί τουριστικό σημείο για την
πόλη μας, αφού προβάλει ένα δείγμα των πολυάριθμων χριστιανικών συνοικιών που συνέθεταν τον αστικό ιστό στα

χρόνια της τουρκοκρατίας. Στο Ο.Τ. 58ε, πίσω από τον Ι.Ναό Αγ.Σάββα Κυριωτίσσης, υπάρχει ένας χώρος,
χαρακτηρισμένος σαν «Χώρος Πλατείας» στο Πολεοδομικό Σχέδιο που σας επισυνάπτω. Εκεί πριν χρόνια υπήρχε
παιδική χαρά και τελευταία μετά την καταστροφή ή απομάκρυνση των οργάνων ο χώρος είναι παραμελημένος
(βλέπετε και τις πρόσφατες φωτογραφίες). Εισηγούμαι τα εξής:
1) Να καλέσουμε εθελοντές με ανακοίνωση στα ΜΜΕ για τη δημιουργία εθελοντικής ομάδας που θα
υιοθετήσει τον χώρο της πλατείας. Θα ήταν πολύ εποικοδομητικό να προωθηθεί μια τέτοια δράση ή αν τελικά δεν
επιτευχθεί να προταθεί στη Δ/νση Περιβάλλοντος μια πιο τακτική καθαριότητα του χώρου.
2) Σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος να γίνει μια μελέτη και
πρόταση διαμόρφωσης. Άμεσα να προχωρήσουν στην τοποθέτηση δύο καθισμάτων στην πλατεία, μέχρι να γίνει
μελέτη.
κ. Μάντζου: Θα ήθελα να αναφέρω ότι η πλατεία βρίσκεται πίσω από την εκκλησία, είναι περιοχή
εγκαταλειμμένη και σε άσχημη κατάσταση. Μιλάμε για μια διατηρητέα συνοικία με πολύ τουρισμό. Να
δημιουργηθεί μια ομάδα εθελοντική ώστε να ομορφύνει η εικόνα. Να πάει το θέμα στους αρμόδιους αντιδημάρχους
και να γίνει μελέτη για την πλατεία.
Πρόεδρος: Να τοποθετηθούν οι πολίτες.
κ.Ελευθεριάδης (κάτοικος περιοχής): Το καλοκαίρι γίνεται χαμός εκεί με σπασμένα γυαλιά από μπουκάλια,
σύριγγες, συγκεντρώνονται μηχανάκια που κάνουν θόρυβο, κ.λ.π. Παίρνουμε την αστυνομία και δεν μπορεί να τους
διώξει γιατί είναι δημόσιος χώρος. Να γίνει διαμόρφωση με χαμηλό πράσινο αλλά όχι όργανα παιδικής χαράς και να
αναδειχτεί ο Ναός. Επίσης υπάρχουν και αδέσποτα.
κ.Τσίγκα (κάτοικος περιοχής): Να συμπληρώσω ότι θα μπορούσαμε να αναλάβουμε το πάρκο, όπως
κάνουμε ήδη στον Άγιο Βλάσση, πιο πέρα, όπου φροντίζουμε το πράσινο. Υπάρχουν πάντως στην περιοχή και
στέκια αναρχικών. Να υπάρξει χαμηλό κάγκελο, να γίνει χώρος πρασίνου με ανάδειξη του Ναού, να φυτευτούν
δεντράκια. Να μην μπουν παγκάκια, υπάρχουν ήδη δύο, δίπλα στην βρύση και υπάρχουν και πέτρινα τοιχεία στα
οποία κάθονται. Να αναλάβουμε την περιποίηση.
κ.Μπρανιώτης: Ποιος περιποιούνταν τον χώρο τόσα χρόνια; Να γίνει διαμόρφωση αλλά να υπάρχει και
πράσινο και χώρος να κάθονται οι άνθρωποι. Αυτό θα απωθήσει τα άτομα που κάνουν φασαρίες. Συμφωνώ με την
εισήγηση.
κ.Τζήμα: Συμφωνώ, εννοείται ότι η περιοχή είναι στολίδι για την πόλη. Ειδικά στον Αγ.Βλάσση είναι
όμορφος ο χώρος. Κάποιες επιφυλάξεις: Είναι καλή ιδέα το μητρώο εθελοντών, έτσι κι αλλιώς άξονας δράσης μας.
Να ψηφίσουμε και γενικά για το μητρώο εθελοντών. Να αναδειχτεί βεβαίως το πράσινο στην περιοχή αλλά ίσως να
βάζαμε και παιδική χαρά εκεί όπως ήταν πριν, χωρίς περίφραξη με την οποία διαφωνώ σε δημόσιους χώρους.
Επίσης να ενεργοποιηθεί το μητρώο.
κ.Λελεκάκης: Το τμήμα είναι χαρακτηρισμένο πλατεία, όχι παιδική χαρά, καταχρηστικά ήταν τόσα χρόνια
παιδική χαρά. Τα καθίσματα και η βρύση είναι σε ρυμοτομούμενο δρόμο. Να γίνει μόνο διαμόρφωση για ανάδειξη
του μνημείου.
κ.Μάντζου: Συμφωνώ με τον κ. Λελεκάκη. Επίσης να καθαριστεί άμεσα και να αντικατασταθούν τα
παγκάκια με καινούργια.
Πρόεδρος: Η εισήγηση δεν μιλά για παιδική χαρά και όργανα. Τον έλεγχο συντήρησης τον έχει το Τμήμα
Πρασίνου τόσα χρόνια. Για τον εθελοντισμό ήδη συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο η πρότασή μας και η
διαδικασία προχωράει κανονικά. Προτείνω να δούμε θετικά την εισήγηση, όπως είπα πριν. 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:
1) Να καλέσουμε εθελοντές με ανακοίνωση στα ΜΜΕ για τη δημιουργία εθελοντικής ομάδας που θα
υιοθετήσει τον χώρο της πλατείας. Παράλληλα να προταθεί στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος μια πιο τακτική
καθαριότητα του χώρου.
2) Σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος να γίνει μια μελέτη και
πρόταση διαμόρφωσης. Άμεσα να προχωρήσουν στην τοποθέτηση δύο καθισμάτων στην πλατεία, μέχρι να γίνει
μελέτη.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 152/2014.
………………………………………………………………………………..
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
3. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
6. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ
8. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
9. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

Βέροια 14/11/2014
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
…………………………….

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

Βέροια 14-11-2014
Αρ. πρωτ.: Δ.Υ.

Προς: Γραφείο Δημάρχου

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αρ. 152/2014
Απόφαση της Δημοτικής
Κοινότητας Βέροιας

Περίληψη απόφασης:
Πρόταση διαμόρφωσης χώρου πρασίνου στην Κυριώτισσα και δημιουργίας εθελοντικής
ομάδας.

Σας κοινοποιούμε την αρ. 152/2014 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

