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

Αρ.Απόφ. 41/2017
Περίληψη
Προτάσεις για επιδιόρθωση
σηματοδότη και βαφή διάβασης.
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 2ο 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, αλλά και διερχόμενων ,προτείνω τα ακόλουθα:

1) Να επισκευαστεί ο φωτεινός σηματοδότης-φανάρι που βρίσκεται στην περιφερειακή οδό
στο ύψος των εργατικών κατοικιών διότι δεν λειτουργεί ο διακόπτης για το πάτημα του stop, ώστε
να μπορεί ο διαβάτης, πατώντας το, να περάσει.
2) Να ανανεωθεί η βαφή της διάβασης πεζών που βρίσκεται στην περιφερειακή οδό στο ύψος
του Πλάτανου-Εργατικές κατοικίες-πιάτσα των ταξί καθώς δεν φαίνεται πλέον καθόλου.
Να σημειωθεί ότι από τα συγκεκριμένα σημεία διέρχονται καθημερινά μαθητές, συνεπώς
καθίστανται άμεσες και αναγκαίες οι συγκεκριμένες αποκαταστάσεις.
Κ.Κεφαλίδης: Γνωρίζετε αν είναι αρμόδιος ο Δήμος για την περιφερειακή οδό ή η
Περιφέρεια;
Κ.Τζήμα-Τόπη: Ναι, ο Δήμος είναι.
Κ.Λελεκάκης: Ναι, στον Δήμο είναι.
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:
1) Να επισκευαστεί ο φωτεινός σηματοδότης-φανάρι που βρίσκεται στην περιφερειακή οδό
στο ύψος των εργατικών κατοικιών διότι δεν λειτουργεί ο διακόπτης για το πάτημα του stop, ώστε
να μπορεί ο διαβάτης, πατώντας το, να περάσει.
2) Να ανανεωθεί η βαφή της διάβασης πεζών που βρίσκεται στην περιφερειακή οδό στο
ύψος του Πλάτανου-Εργατικές κατοικίες-πιάτσα των ταξί καθώς δεν φαίνεται πλέον καθόλου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 41/2017.
………………………………………………………………………………………………………..
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. 41/2017
Απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας

Περίληψη απόφασης:

Προτάσεις για επιδιόρθωση σηματοδότη και βαφή διάβασης.

Σας κοινοποιούμε την αρ. 41/2017 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

