ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 37/2014 πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας
Αριθ. απόφ. 153/2014
Περίληψη
Πρόταση δημιουργίας πεζοδρομίων στις οδούς Στρατού και
Παυσανίου.

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 2ο 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. Πελεκίδη Ιωάννη, έγινε αυτοψία στην περιοχή των οδών Στρατού
και Παυσανίου, από το ύψος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μέχρι την γέφυρα προς Νάουσα. Η περιοχή έχει μεγάλη
κίνηση πεζών και παρουσιάζει πολλά προβλήματα λόγω έλλειψης πεζοδρομίου και στις δύο πλευρές της οδού, η οποία

έχει αρκετό πλάτος. Θα μπορούσε να μελετηθεί και να χρηματοδοτηθεί η κατασκευή νέων πεζοδρομίων από τις
Υπηρεσίες του Δήμου. Παλαιότερα έγινε μια προσπάθεια να χρηματοδοτηθεί μια παρόμοια μελέτη που αφορούσε τον
κόμβο Πλουτάρχου μέχρι το 3ο-4ο Λύκειο και τμήμα της οδού Στρατού μέσω του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» αλλά
τελικά δεν χρηματοδοτήθηκε, υπάρχει όμως ένα σοβαρό υπόβαθρο. Εισηγούμαι τα εξής:
1) Να γίνει μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για την διαμόρφωση και ανάπλαση της περιοχής ή να
συνεχιστεί η παλαιότερη διαμόρφωση περιλαμβάνοντας και την οδό Παυσανίου.
2) Να γίνει προσπάθεια αναζήτησης χρηματοδότησης για το έργο.
κ. Πελεκίδης: Η εικόνα των δρόμων είναι απογοητευτική, δεν υπάρχει ούτε νησίδα και είναι και επικίνδυνα για
τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο.
κ.Θεοδωρίδης (Τεχνική Υπηρεσία): Το 2009 έγινε μελέτη για τις οδούς Στρατού και Πλουτάρχου (ως το
Λύκειο). Ήταν για 300.000 € αλλά το πρόγραμμα «Θησέας» διακόπηκε και η σύμβαση διαλύθηκε αν και έγινε τμήμα
της οδού Πλουτάρχου. Η Στρατού από ΔΕΗ ως Θεσσαλονίκης έχει 24 μ. πλάτος αλλά υπάρχουν δύο σπίτια που
ρυμοτομούνται. Έτσι αποφασίσαμε να εναρμονιστούμε με τα 12 μ. και μεγάλα πεζοδρόμια. Αφού σταμάτησε η
χρηματοδότηση έγινε μελάτη σηματοδότησης, σύγχρονη, ώστε στον κόμβο της οδού Θες/νίκης να έχουμε LED
λαμπτήρες και ανίχνευση σε συνδυασμό με την Πυροσβεστική να δίνει κυκλοφορία μόνο όταν χρειάζεται. Επίσης στην
Παυσανίου από τον Γαλαξία και μετά θα χρειαστεί απαλλοτριώσεις. Έχει τεθεί τμήμα σε κοινή χρήση. Όλο το έργο
είναι προϋπολογισμού 1.300.000 € αλλά θέλει και μια επικαιροποίηση.
κ.Τζήμα: Μέσα στο σχέδιο είναι και η Παυσανίου;
κ.Θεοδωρίδης: Ναι, αλλά σας είπα ότι έχει και πράξεις τακτοποίησης, μια ιστορία 3-4 χρόνων. Σε πρώτη φάση
να επιλύσουμε άμεσα και γρήγορα τη συμβολή των οδών και μετά βλέπουμε.
Πρόεδρος: Προτείνω να γίνει αναζήτηση χρηματοδότησης, όπως ανέφερα και στην εισήγηση. Να ψηφίσουμε;
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 γίνει μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για την διαμόρφωση και ανάπλαση της περιοχής ή να
συνεχιστεί η παλαιότερη διαμόρφωση περιλαμβάνοντας και την οδό Παυσανίου.
2) Να γίνει προσπάθεια αναζήτησης χρηματοδότησης για το έργο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 153/2014.
………………………………………………………………………………..
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. 153/2014
Απόφαση της Δημοτικής
Κοινότητας Βέροιας

Περίληψη απόφασης:
Πρόταση δημιουργίας πεζοδρομίων στις οδούς Στρατού και Παυσανίου.

Σας κοινοποιούμε την αρ. 153/2014 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

