ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 15/2015 πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας
Αριθ. απόφ. 81/2015
Περίληψη
Προτάσεις για τον εξωραϊσμό του πεζόδρομου
Κοντογεωργάκη.
Στη Βέροια, σήμερα, 12/6/2015 και ώρα 15:00 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 15/10-6-2015 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. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
5. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
6. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
7. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ
3. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν και δακτυλογραφήθηκαν από τον Συμεών Καραγαβριηλίδη, υπάλληλο Δήμου
Βέροιας.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου
το από 10-6-2015 εισηγητικό σημείωμα της Προέδρου, 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 :
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 επαφές με τους κατοίκους του πεζόδρομου Κοντογεωργάκη, από την οδό Μητροπόλεως, μέχρι
την οδό Ανοίξεως, πραγματοποίησα επίσκεψη για αυτοψία των προβλημάτων των περιοχών μαζί με τον κ.
Κεφαλίδη Κων/νο.
Εισηγούμαι να προτείνουμε στις αντίστοιχες Υπηρεσίες του Δήμου να προβούν στην εκτέλεση των
εργασιών που απαιτούνται για τον εξωραϊσμό του πεζόδρομου, ως εξής:
 Να διορθωθούν οι κακοτεχνίες του οδοστρώματος (σχιστόπλακες και κυβόλιθοι που λείπουν, σημεία
που έχουν υποχωρήσει τα υλικά, κλπ).
 Να γίνει περιποίηση των θάμνων (ιδιαίτερα μπροστά από τον Ναό του Χριστού) και φύτευση νέων
στα σταθερά παρτέρια.
 Να τοποθετηθούν σε σημεία που θα μελετηθούν ώστε να μην εμποδίζουν νέα μετακινούμενα
παρτέρια και να γίνει και εκεί φύτευση θάμνων και λουλουδιών,
 Να αντικατασταθούν οι κατεστραμμένοι κάδοι ή τα ανταλλακτικά τους (καπάκια, κλπ).
 Να γίνει έλεγχος φωτισμού και να αντικατασταθούν λάμπες σε όλη την οδό.
 Να τοποθετηθούν δύο ακόμη καλαθάκια απορριμμάτων.

Να τοποθετηθεί πινακίδα σήμανσης (πεζόδρομος) στις εισόδους του πεζόδρομου (από οδό
Καστανιάς, από οδό Έλλης, από πάρκο στο ξενοδοχείο Μακεδονία, από οδό Παστέρ και από οδό
Μητροπόλεως).
……………
κ.Κεφαλίδης: Οι καταστηματάρχες της οδού ζήτησαν να γίνουν παρτέρια με φυτά κοντά στο Δημοτικό
Σχολείο, όπου έχουν τοποθετηθεί και δυο καθιστικά. Υπάρχει το θέμα του κόστους και δεν ξέρω αν τελικά γίνει. Ας
προτείνουμε εμείς να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι κάτοικοι πάντως έχουν τη διάθεση να βοηθήσουν.


κ.Τυφλίδου: Μπαίνουν αυτοκίνητα που ξεφορτώνουν, τι θα γίνει, μήπως εμποδίσουν;
κ.Κεφαλίδης: Αρκεί να μένουν τα τρία μέτρα που χρειάζεται. Μπορεί να γίνει.
κ.Κοτζάμπασης Βασίλειος (καταστηματάρχης): Είμαι αντιπρόεδρος του σωματείου ιδιοκτητών
καταστημάτων. Στα πλαίσια του εξωραϊσμού να δείτε και έναν μικρό τοίχο που εμποδίζει μπροστά από το δικό μου
κατάστημα. Είχα κάνει πρόταση και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να φύγει. Τα μέτρα που πληρώνω για
τραπεζοκαθίσματα πέφτουν ακριβώς εκεί και δεν μπορώ να βάλω. Αν φύγει θα μπουν τα τραπέζια σωστά. Επίσης
ένας θάλαμος του ΟΤΕ δίπλα είναι χαλασμένος.
κ.Κεφαλίδης: Να κάνετε μια αίτηση μαζί με μια φωτογραφία να δούμε τι ακριβώς είναι να το βάλουμε στο
επόμενο ΔΣ.
Πρόεδρος: Να ψηφίσουμε; Ομόφωνα.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Το από 10-6-2015 εισηγητικό σημείωμα της Πρόεδρου.
2. Τις απόψεις των μελών.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Προτείνει να εκτελεστούν από τις Υπηρεσίες του Δήμου οι εργασίες που απαιτούνται για την εύρυθμη
λειτουργία του πεζόδρομου Κοντογεωργάκη ως εξής:








Να διορθωθούν οι κακοτεχνίες του οδοστρώματος (σχιστόπλακες και κυβόλιθοι που λείπουν, σημεία
που έχουν υποχωρήσει τα υλικά, κλπ).
Να γίνει περιποίηση των θάμνων (ιδιαίτερα μπροστά από τον Ναό του Χριστού) και φύτευση νέων
στα σταθερά παρτέρια.
Να τοποθετηθούν σε σημεία που θα μελετηθούν ώστε να μην εμποδίζουν νέα μετακινούμενα
παρτέρια και να γίνει και εκεί φύτευση θάμνων και λουλουδιών,
Να αντικατασταθούν οι κατεστραμμένοι κάδοι ή τα ανταλλακτικά τους (καπάκια, κλπ).
Να γίνει έλεγχος φωτισμού και να αντικατασταθούν λάμπες σε όλη την οδό.
Να τοποθετηθούν δύο ακόμη καλαθάκια απορριμμάτων.
Να τοποθετηθεί πινακίδα σήμανσης (πεζόδρομος) στις εισόδους του πεζόδρομου (από οδό
Καστανιάς, από οδό Έλλης, από πάρκο στο ξενοδοχείο Μακεδονία, από οδό Παστέρ και από οδό
Μητροπόλεως).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 81/2015.

………………………………………………………………………………..

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
2. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
5. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

Βέροια 15/6/2015
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
…………………………….

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

Βέροια 15-6-2015
Αρ. πρωτ.: Δ.Υ.

Προς: Γραφείο Δημάρχου

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αρ. 81/2015
Απόφαση της Δημοτικής
Κοινότητας Βέροιας

Περίληψη απόφασης:
Προτάσεις για τον εξωραϊσμό του πεζόδρομου Κοντογεωργάκη.

Σας κοινοποιούμε την αρ. 81/2015 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας για να λάβετε γνώση και ανάλογη
εφαρμογή.

Η Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

Κοιν.:
1. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας
& Πολ.Προστασίας
3. Αντιδήμαρχος κ.Λαζαρίδης Αριστομένης
4. Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος
5. Αρχείο

