ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 10/2017 πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας, του Δήμου Βέροιας

Αρ.Απόφ. 40/2017
Περίληψη
Πρόταση τοποθέτησης δύο πινακίδων
αναγγελίας κινδύνου.
Στη Βέροια, σήμερα, 25/5/2017 και ώρα 19:00 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 10/19-5-2017 πρόσκληση του
(αναπληρωτή) 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 επτά (7):
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
5. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ
7. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
2. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
3. ΑΡΣΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν και δακτυλογραφήθηκαν από τον Συμεών Καραγαβριηλίδη,
υπάλληλο Δήμου Βέροιας.
Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του Συμβουλίου το από 25-5-2017 εισηγητικό σημείωμα του μέλους του Δ.Σ. Τζήμα-Τόπη
Συρμούλας, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα 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:
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,
ε) την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της δημοτικής κοινότητας,
στ) την εκτέλεση νέων έργων, τη συντήρηση και λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,
ζ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών,
καθώς και για την καθαριότητα αυτών,
η) την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση,
θ) την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα….»

Έχοντας επίσης υπόψη τα ανωτέρω και μετά από οχλήσεις κατοίκων της συγκεκριμένης
περιοχής και ιδιαιτέρως διερχόμενων οδηγών, προτείνω τα ακόλουθα:

Να τοποθετηθούν δύο πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης
παιδιών), η πρώτη στη συμβολή των οδών Κανάρη με Μπαδραλέξη με κατεύθυνση προς την οδό
Ανδρούτσου και η δεύτερη στη συμβολή των οδών Κανάρη με Ανδρούτσου κοντά στο σημείο που
βρίσκεται και η πινακίδα του «stop».
Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι πολύ πυκνοκατοικημένη, διέρχονται
καθημερινά παιδιά οδεύοντας προς το 12ο δημοτικό σχολείο, όπως επίσης πλειάδα παιδιών
κινούνται παίζοντας στην περιοχή αυτών των δρόμων με συνέπεια να βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο,
εξαιτίας του γεγονότος ότι οι δρόμοι είναι κατηφορικοί και οι οδηγοί των αυτοκινήτων, μην
γνωρίζοντας ότι κινούνται πολλά παιδιά, αναπτύσσουν ταχύτητα, ερχόμενα από το Τσερμένι ή από
την οδό Θωμαίδου.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Το από 25-5-2017 εισηγητικό σημείωμα του μέλους του Δ.Σ. Τζήμα-Τόπη Συρμούλας μέλους
του Δ.Σ. Τζήμα-Τόπη Συρμούλας.
2. Τις απόψεις των μελών.
Αποφασίζει Ομόφωνα

Προτείνει την τοποθέτηση δύο (2) πινακίδων αναγγελίας κινδύνου (κίνδυνος λόγω συχνής
κίνησης παιδιών), η πρώτη στη συμβολή των οδών Κανάρη με Μπαδραλέξη με κατεύθυνση προς
την οδό Ανδρούτσου και η δεύτερη στη συμβολή των οδών Κανάρη με Ανδρούτσου κοντά στο
σημείο που βρίσκεται και η πινακίδα του «stop».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 40/2017.
………………………………………………………………………………………………………..
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΜΡΟΥΛΑ
ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Βέροια 26/5/2017
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
…………………………….

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

Βέροια 26-5-2017
Αρ. πρωτ.: Δ.Υ.

Προς: Γραφείο Δημάρχου

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αρ. 40/2017
Απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας

Περίληψη απόφασης:

Πρόταση τοποθέτησης δύο πινακίδων αναγγελίας κινδύνου.

Σας κοινοποιούμε την αρ. 40/2017 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας για να λάβετε
γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος

ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κοιν.:
1. Τμήμα Τεχνικό-Συντήρησης Έργων
2. Αντιδήμαρχος Τεχνικών
3. Αρχείο

