ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 8/2015 πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας
Αριθ. απόφ. 47/2015
Περίληψη
Διατύπωση πρότασης μετά από αίτημα πολιτών για
αποκατάσταση οδοστρώματος στους πεζόδρομους του εμπορικού
κέντρου στη Βέροια.

Στη Βέροια, σήμερα, 12/3/2015 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 8/9-3-2015 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
επτά (7) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ(πρόεδρος)
2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
3. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
5. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
7. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ
3. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
4. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν και δακτυλογραφήθηκαν από τον Συμεών Καραγαβριηλίδη, υπάλληλο
Δήμου Βέροιας.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του
Συμβουλίου την από 9/3/2015 εισήγησή της, που έχει ως εξής :
Με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται ότι : « 1. Το συμβούλιο της
δημοτικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες στα όρια της δημοτικής κοινότητας:
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:
α) τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στη δημοτική
κοινότητα με κριτήριο ότι θα συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη της
περιοχής,
β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που βρίσκονται στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας,
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…»
Με την με α.π. 9271/6-3-2015 αίτησή τους κάτοικοι και καταστηματάρχες των οδών του εμπορικού
κέντρου (τμήμα οδού Α.Καμάρα, οδός Βικέλα, οδός Π.Τσαλδάρη και τμήμα οδού Πρ.Ηλία) θέτουν το
πρόβλημα καταστροφής του πεζόδρομου και ζητούν την άμεση αποκατάσταση του οδοστρώματος για να
αποφευχθούν πτώσεις και τραυματισμοί πολιτών.
Μετά από αυτοψία που έκανα στους παραπάνω δρόμους, διαπίστωσα πράγματι την καταστροφή
μεγάλων τμημάτων του οδοστρώματος που αποτελούνταν από σταμπωτό δάπεδο και υπόβαση
σκυροδέματος. Το συγκεκριμένο έργο πεζοδρόμησης έγινε το 2002 και το διαπερνούν και μεγάλα φορτηγά

που μεταφέρουν εμπορεύματα για τα καταστήματα ή εκτελούν εργασίες συντηρήσεων. Εισηγούμαι να γίνει
μελέτη από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και να βρεθεί χρηματοδότηση ώστε άμεσα να
αποκατασταθούν ή μεμονωμένα τμήματα (για παράδειγμα είναι πολύ σοβαρή η ζημιά στη διασταύρωση
Αριστοτέλους με Π.Τσαλδάρη) ή και ολόκληρη η επιφάνεια των δρόμων.
Πρόεδρος: Έχει γίνει μια τεχνική έκθεση στην προηγούμενη δημοτική αρχή που δεν προχώρησε.
Έχει γίνει μια μελέτη το 2013 από τον πολιτικό μηχανικό του Δήμου κ. Γκαβανά ώστε να στρωθεί ο
πεζόδρομος με γρανίτη κι έχει βγάλει κάποιο ποσό. Προτείνω να το προωθήσουμε στην τεχνική
υπηρεσία να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες ώστε να ανατεθεί σε εργολάβο και να τακτοποιηθεί αυτό το
ζήτημα με τους δρόμους που έχουν πρόβλημα κι έχουν πολλά χρόνια που έχουν κατασκευαστεί. Να
πάρει το λόγο η Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου.
κ.Τσιπουρίδου-Πλιάτσικα (Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου): Να δείξετε ευαισθησία και προσοχή
στο θέμα γιατί έγινε το 1996 και καταστράφηκε το 2001. Είναι ένας από τους εμπορικότερους και πιο
πολυσύχναστους δρόμους. Καθημερινά υπάρχουν περιστατικά που πέφτουν στις τρύπες του
οδοστρώματος και υπάρχουν και σημεία που βγαίνουν αρουραίοι. Να γίνει σύντομα. Δεν μας νοιάζει από
τι υλικό θα γίνει αρκεί να είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και στα φορτηγά που μπαίνουν για
φορτοεκφόρτωση. Γιατί ο μόνος δρόμος που είναι ανοιχτός χωρίς καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος είναι το πάνω μέρος της Π.Τσαλδάρη με Πρ.Ηλία. Και να βρεθεί και το ανάλογο κονδύλι.
Πρόεδρος: Συμφωνούμε ομόφωνα στην εισήγησή μου;
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1.- Την από 9-3-2015 εισήγηση της Προέδρου,
2.- Τις απόψεις των μελών του και των πολιτών,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Προτείνει να γίνει μελέτη από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και να βρεθεί
χρηματοδότηση ώστε άμεσα να αποκατασταθούν ή μεμονωμένα τμήματα ή και ολόκληρη η επιφάνεια
των πεδόδρομων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 47/2015.
………………………………………………………………………………..
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
3. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

Βέροια 16/3/2015
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
…………………………….

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

Βέροια 16-3-2015
Αρ. πρωτ.: Δ.Υ.

Προς: Γραφείο Δημάρχου

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αρ. 47/2015
Απόφαση της Δημοτικής
Κοινότητας Βέροιας

Περίληψη απόφασης:
Διατύπωση πρότασης μετά από αίτημα πολιτών για αποκατάσταση οδοστρώματος στους
πεζόδρομους του εμπορικού κέντρου στη Βέροια.

Σας κοινοποιούμε την αρ. 47/2015 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας για να λάβετε γνώση
και ανάλογη εφαρμογή.

Η Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

Κοιν.:
1. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Αρχείο

