ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 40/2014 πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας
Αριθ. απόφ. 177/2014
Περίληψη
Πρόταση για αντικατάσταση λαμπτήρων στους στύλους
ηλεκτροφωτισμού στον Πεζόδρομο της Βέροιας.
Στη Βέροια, σήμερα, 10/12/2014 και ώρα 19:00 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 40/5-12-2014 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. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
5. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
6. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
7. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΗ
9. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν και δακτυλογραφήθηκαν από τον Συμεών Καραγαβριηλίδη, υπάλληλο Δήμου
Βέροιας.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του
Συμβουλίου τα εξής :
Με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται ότι :
2. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:
γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,
δ) τη συντήρηση των δημοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών
αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής
της δημοτικής κοινότητας,
ζ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, καθώς
και για την καθαριότητα αυτών,
4. Ο πρόεδρος και τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων ασκούν και τις αρμοδιότητες του προέδρου και των
συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων που προβλέπονται στα άρθρα 82 και 84 του παρόντος. …»
Μετά από πρόταση του μέλους του Δ.Σ. κ. Τζήμα-Τόπη Συρμούλας, για την αντικατάσταση Λαμπτήρων
(όσων έχουν αναλωθεί) στους στύλους ηλεκτροφωτισμού (και δη αυτούς της αναπλάσεως) στον Πεζόδρομο της
Βέροιας με χαρακτηριστική περίπτωση τους στύλους της οδού Βικέλα (για τους οποίους έχουν γίνει και στο παρελθόν
οχλήσεις από τον Εμπ. Σύλλογο) και σε άλλους οδούς του πεζοδρόμου προς ενίσχυση του φωτισμού, ιδιαιτέρως τις
βραδινές ώρες, κατόπιν αιτημάτων καταστηματαρχών.
κ.Τζήμα-Τόπη: Το πρόβλημα φωτισμού το παρατήρησα ως πεζή στη διάρκεια κλειστής αγοράς. Το είχε φέρει ως
θέμα πολλές φορές ο κ. Πατσιαβούρας μέσω Εμπορικού Συλλόγου. Τότε έλαβε την απάντηση ότι δεν είχε συνδεθεί το
υπόγειο καλώδιο μεταξύ των στύλων, στα παραδοσιακά διπλά φωτιστικά. Αυτό είναι λίγο οξύμωρο. Μπορούμε να
γνωμοδοτήσουμε να ερευνήσει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών αν υπάρχει πρόβλημα εκεί και πάντως αν όντως έχει
δίκτυο να αλλαχτούν με τύπου LED, στο πλαίσιο εξοικονόμησης ενέργειας. Και καλό θα ήταν όλοι σε όλο τον Δήμο να
αντικατασταθούν με οικονομίας.
Πρόεδρος: Συμφωνώ να αλλαχτούν οι λάμπες με οικονομικές. Ο Δήμος το ξέρει το θέμα και ήδη στο Πράσινο
Ταμείο υπάρχει πρόταση από τον Απρίλιο του 2013. Το έχει στις δράσεις του ο Δήμος. Συμφωνούμε.
Μετά τα παραπάνω εισηγούμαι στο Συμβούλιο να συζητήσει την πρόταση και να αποφασίσει.

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 προβεί ο Δήμος στην αντικατάσταση των λαμπτήρων με τύπου LED στους στύλους
ηλεκτροφωτισμού στον Πεζόδρομο της Βέροιας με χαρακτηριστική περίπτωση τους μαντεμένιους στύλους της οδού
Βικέλα αλλά και σε άλλους οδούς του πεζόδρομου και της πόλης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 177/2014.
………………………………………………………………………………..
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
3. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
5. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
6. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ
7. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
8. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

Βέροια 11/12/2014
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
…………………………….

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

Βέροια 11-12-2014
Αρ. πρωτ.: Δ.Υ.

Προς: Γραφείο Δημάρχου

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αρ. 177/2014
Απόφαση της Δημοτικής
Κοινότητας Βέροιας

Περίληψη απόφασης:
Πρόταση για αντικατάσταση λαμπτήρων στους στύλους ηλεκτροφωτισμού στον Πεζόδρομο της
Βέροιας.

Σας κοινοποιούμε την αρ. 177/2014 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας για να λάβετε γνώση και
ανάλογη εφαρμογή.

Η Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

Κοιν.:
1. Αρχείο
2. Αντιδήμαρχος κ. Λαζαρίδης Αριστομένης

