ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 19/2016 πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας
Αριθ. απόφ. 90/2016
Περίληψη
Διατύπωση απόψεων για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων και αποστολή απόφασης για το έργο «Γέφυρα
Τριποτάμου στην περιοχή Κτηνιατρείου Βέροιας».
Στη Βέροια, σήμερα, 28/9/2016 και ώρα 18:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως
46, 1ος όροφος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου
Βέροιας, ύστερα από την 19/23-9-2016 πρόσκληση της προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με ηλεκτρονικό τρόπο ή 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 οκτώ (8):
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
2. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
4. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
5. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ
6. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
7. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
8. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
2. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. 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 26-9-2016 εισηγητικό σημείωμα της Προέδρου Γκόγκα Ελένης, 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…»
Με το με α.π. ΔΥ/Ε/832/22-9-2016 το Τμήμα Περιβάλλοντος εισηγείται στο Συμβούλιό μας τα εξής:
«Σας διαβιβάζουμε το με αριθμό πρωτοκόλλου 382886(823)/19-09-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας / Γ.Δ. Εσωτερικής Λειτουργίας / Διεύθυνση Διοίκησης / Τμήμα Συλλογικών Οργάνων, με θέμα «Αποστολή
ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ» που αφορά το φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για
το έργο : «Διαβίβαση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου : «Γέφυρα Τριποτάμου στην
περιοχή Κτηνιατρείου Βέροιας» (υποκατηγορία Α2 – ομάδα 1η – Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών με α/α 17), Δ.
Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας, Φορέας του έργου : «Δήμος Βέροιας», παρακαλούμε για την ανάρτηση του και την αποστολή
του σχετικού αποδεικτικού, καθώς επίσης και για τη διατύπωση των απόψεων σας μέσω απόφασης δημοτικής
κοινότητας, η οποία θα μας κοινοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό (έως 30/09/2016) λόγο του περιορισμένου χρόνου, που
υπάρχει στη διάθεση μας για τη διατύπωση απόψεων. Η μελέτη του εν λόγω έργου βρίσκεται στα γραφεία της Διεύθυνσης
και δύναται να σας σταλεί και ηλεκτρονικά εφόσον το επιθυμείται. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε
πληροφορία και αναμένουμε για δική σας άμεση απάντηση».
Πρόεδρος: Το έργο «Γέφυρα Τριποτάμου στην περιοχή Κτηνιατρείου Βέροιας» σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012
κατατάσσεται στην Ομάδα 1 «Έργα Χερσαίων και εναέριων μεταφορών»».
Για την ολοκλήρωση του έργου τα γαιώδη ή αδρανή υλικά που θα απαιτηθούν και δε θα προέρχονται από τις
χωματουργικές εργασίες του ίδιου του έργου, θα προέρχονται από νόμιμα αδειοδοτημένους χώρους σύμφωνα με τις

διατάξεις που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και με διαδικασία για την οποία θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος
ο ανάδοχος του έργου.
Επίσης, στο εν λόγω έργο κατασκευής της Γέφυρας Τριποτάμου στην περιοχή Κτηνιατρείου Βέροιας δεν θα
συμπεριληφθούν οι εργασίες διάνοιξης και διαπλάτυνσης των οδών. Η διάνοιξη θα γίνει σύμφωνα με το εγκεκριμένα
ρυμοτομικά σχέδια της πόλης της Βέροιας. Οι οδοί δεν είναι πλήρως διανοιγμένοι λόγω αυθαιρέτων κατασκευών και
άλλων ιδιοκτησιακών προβλημάτων. Δεν θα γίνει διάνοιξη ή διαπλάτυνση διαφορετική από τα προβλεπόμενα όρια. Η
κατάταξη κατά ΟΜΟΕ – ΛΚΟΔ (κατηγορίες κατάταξης) έγινε με βάση τα υφιστάμενα στοιχεία των οδών (ως έχουν). Οι
διανοίξεις θα γίνουν, σε άλλη μελλοντική χρονική φάση, εντός του εύρους κατάληψης των οδών και δεν θα επηρεάσουν
οικοδομικά τετράγωνα με άλλη χρήση ή νόμιμες ιδιοκτησίες. Η λειτουργική κατάταξη των οδών κατά ΟΜΟΕ - ΛΚΟΔ
δεν θα αλλάξει μετά την κατασκευή του έργου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με τις αποφάσεις του 477/1999 και 609/1999 προέκρινε την κατασκευή της
γέφυρας στη θέση αυτή και προχώρησε στην ρυμοτόμηση και διάσπαση του Ο.Τ. 275, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως
«χώρος εκπαίδευσης» εξασφαλίζοντας τους απαιτούμενους χώρους εκπαίδευσης και προβλέποντας παράλληλα την
κατασκευή της γέφυρας (Απόφαση 6426/08-01-2001, Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
«Τροποποίησης της ρυμοτομίας στο Ο.Τ. 275 (χώρος εκπαίδευσης) του σχεδίου αναθεώρησης της πόλης Βέροιας, Ν.
Ημαθίας (ΦΕΚ 220/Δ’/22-03-2001)».
Εισηγούμαι: Να γνωμοδοτήσουμε θετικά σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου
«Γέφυρα Τριποτάμου στην περιοχή Κτηνιατρείου Βέροιας» .
Κ.Τζήμα-Τόπη Συρμούλα: Με απορία είδαμε την ανακοίνωση με την ονομασία «Γέφυρα Τριποτάμου» και
όχι «Κούσιου», στο επίσημο site του Δήμου. Να δούμε αν διορθωθεί το λάθος/αστοχία. Στην ουσία του θέματος, δεν
είμαστε μηχανικοί για να μιλήσουμε για τα ζητήματα αυτά (αδρανή υλικά, κλπ). Προτείνω εμείς σαν Δημοτική
Κοινότητα να προτείνουμε: α) να μην επιβαρυνθούν οι περιοχές γύρω από τη γέφυρα και β) να παρθούν τα
κατάλληλα μέτρα για το περιβάλλον και τον υδροφόρο ορίζοντα. Όσο για την κυκλοφοριακή μελέτη εμείς σαν
παράταξη είχαμε πει «όχι» στο 5ο σενάριο. Όταν ενταχθεί θα το δούμε το θέμα. Μας απογοήτευσε εδώ και καιρό το
έργο.
Πρόεδρος: Η ονομασία δεν έχει να κάνει με την Δημοτική Κοινότητα. Έτσι μας ήρθε η εισήγηση. Συμφωνείτε
όλοι υπέρ της πρότασής μου. Ομόφωνα υπέρ.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1. Το από 26-9-2016 εισηγητικό σημείωμα της Προέδρου Γκόγκα Ελένης.
2. Τις διατάξεις του αρ.83 ν.3852/2010 πρόγραμμα Καλλικράτης.
3. Τις απόψεις των μελών.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Γνωμοδοτεί θετικά για το έργο με τίτλο ««Γέφυρα Τριποτάμου στην περιοχή Κτηνιατρείου Βέροιας».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 90/2016.
………………………………………………………………………………..
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
1. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ
2. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
5. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
7. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

Βέροια 29/9/2016
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
…………………………….

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

Βέροια 29-9-2016
Αρ. πρωτ.: Δ.Υ.

Προς: Γραφείο Δημάρχου

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αρ. 90/2016
Απόφαση της Δημοτικής
Κοινότητας Βέροιας

Περίληψη απόφασης:
Διατύπωση απόψεων για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και αποστολή απόφασης για
το έργο «Γέφυρα Τριποτάμου στην περιοχή Κτηνιατρείου Βέροιας».

Σας κοινοποιούμε την αρ. 90/2016 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας για να λάβετε γνώση και ανάλογη
εφαρμογή.

Η Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

Κοιν.:
1. Τμήμα Περιβάλλοντος
2. Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος
3. Αρχείο

