ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 13/2017 πρακτικό της έκτακτης και κατεπείγουσας
συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας, του Δήμου Βέροιας

Αρ.Απόφ. 47/2017
Περίληψη
Διατύπωση απόψεων επί του τροποποιητικού
τεύχους Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων «Γέφυρα Αδελφών Κούσιου»
τέως «Γέφυρα Τριποτάμου στην περιοχή
κτηνιατρείου Βέροιας».
Στη Βέροια, σήμερα, 28/6/2017 και ώρα 14:30 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση το
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας, ύστερα από την 12/26-6-2017
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 όλα:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
2. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
4. ΑΡΣΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
6. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
7. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
9. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ
11. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν και δακτυλογραφήθηκαν από τον Συμεών Καραγαβριηλίδη,
υπάλληλο Δήμου Βέροιας.
Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του Συμβουλίου το από 27-6-2017 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» το συμβούλιο στα όρια της τοπικής κοινότητας ασκεί
τις ακόλουθες αρμοδιότητες: «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,
ι) τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής
κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά, κοινωνικά θέματα,
ια) τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε
η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση
των κατοίκων της,
ιβ) την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της
δημοτικής κοινότητας, ιγ) την τροποποίηση των ορίων της δημοτικής κοινότητας,
ιδ) την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της
δημοτικής κοινότητας ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της, ιε) την
αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας.»
Με το με α.π.ΔΥ/Ε/529/19-6-2017 το Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου ζητά από το Συμβούλιο μας να
διατυπώσει τις απόψεις του επί του τροποποιητικού τεύχους Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Γέφυρα
Αδελφών Κούσιου» τέως «Γέφυρα Τριποτάμου στην περιοχή κτηνιατρείου Βέροιας».
Με το αρ. πρωτ. 244670(530)/16-06-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
αποστάλθηκε η ανακοίνωση για τη δημοσίευση του συμπληρωματικού τροποποιητικού φακέλου της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Γέφυρα Αδελφών Κούσιου» τέως «Γέφυρα Τριποτάμου στην
περιοχή Κτηνιατρείου Βέροιας».
Εμείς, σαν Δημοτική Κοινότητα Βέροιας με την αριθμό 90/2016 απόφασή μας διατυπώσαμε θετική
άποψη επί της αρχικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου. Επίσης, η δημοτική επιτροπή
διαβούλευσης διατύπωσε τις απόψεις επί της αρχικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην 6η συνεδρίαση
της στις 06-10-2016. Στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής διατύπωσε τις απόψεις της με την 82/2016
απόφαση της.
Λόγω αλλαγών που προέκυψαν στην αρχική μελέτη υποβλήθηκε συμπληρωματικό τροποποιητικό τεύχος
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Οι τροποποιήσεις αφορούν α) στην μετονομασία του τίτλου του έργου και κατ’ επέκταση της
μελέτης σε «Γέφυρα Αδελφών Κούσιου» και β) στην τροποποίηση κατασκευής του φορέα της γέφυρας σε
σύμμικτη κατασκευή με μεταλλικά στοιχεία.
Η διαφοροποίηση από την παλιά μελέτη έγκειται στην αλλαγή κατασκευής του οριζόντιου τμήματος του
φορέα (κατάστρωμα) λόγω αλλαγής του στατικού μοντέλου λειτουργίας του για απλοποίηση της κατασκευής.
Με τη νέα μελέτη διαφοροποιείται ο τρόπος κατασκευής του ζυγώματος – καταστρώματος της γέφυρας χωρίς
να μεταβάλλεται κανένα από τα κύρια γεωμετρικά χαρακτηριστικά της γέφυρας. Η προτεινόμενη λύση
ακολουθεί τη χάραξη της μελέτης οδοποιίας. Ο νέας φορέας αυτής θα είναι σύμμικτη κατασκευή τριών
ανοιγμάτων ήτοι μεταλλικοί δοκοί στις οποίες θα εδράζεται πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος.
Η λύση προσεγγίστηκε εκ νέου με νέα στατική επίλυση αλλά και τη σύνταξη των νέων τευχών
δημοπράτησης για νέα εργολαβία.
Η αλλαγή του τρόπου σκυροδέτησης του καταστρώματος της γέφυρας αποφασίστηκε για μια
ασφαλέστερη, απλούστερη, ευκολότερη και ταχύτερη κατασκευαστικά λύση.
Η μελέτη που συντάχθηκε από το μελετητικό γραφείο «Ι. Μαυράκης & Συνεργάτες» ολοκληρώθηκε και
κατατέθηκε μέσω της Διαχειριστικής Επιτροπής Αφών Κούσιου στον Δήμο Βέροιας.
Στη συνέχεια τέθηκε σε διαβούλευση χωρίς την ύπαρξη παρατηρήσεων και στις 12/05/2017 έλαβε τη
σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας σύμφωνα με το 5ο πρακτικό της.
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, εισηγούμαι προς τα μέλη του Συμβουλίου μας, να διατυπώσουν τις
απόψεις τους επί του τροποποιητικού τεύχους Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Γέφυρα
Αδελφών Κούσιου» τέως «Γέφυρα Τριποτάμου στην περιοχή κτηνιατρείου Βέροιας».
κ.Λελεκάκης: Να ρωτήσω κάτι, ποια είναι η τροποποίηση στα περιβαλλοντικά αφού δεν έχει
ιδιαίτερη τροποποίηση στη μελέτη;
Πρόεδρος: Διατυπώνουμε μόνο τις απόψεις μας.
κ.Λελεκάκης: Δεν έχω άλλες απόψεις.
κ.Τζήμα-Τόπη Συρμούλα: Δηλώνω παρών. Είναι προφάσεις εν αμαρτίαις όλα αυτά. Κληθήκαμε μια
μέρα πριν, ως κατεπείγον, επειδή η δημοτική αρχή θέλει να ομορφύνει το έργο. Όλα δείχνουν προχειρότητα.
Στη μελέτη θυμούνται ότι πρέπει τώρα να ονομαστεί Αδελφών Κούσιου αντί Γέφυρα Τριποτάμου. Μετά από
χρόνια γίνεται διορθωτική κίνηση στην κατασκευή τμήματος μεταλλικών στοιχείων,κάτι απλό, που δείχνει

πάλι προχειρότητα. Θα πρέπει πράγματι να ονομαστεί έτσι. Είμαστε μόνο παρών.
Πρόεδρος: Είστε εκτός θέματος. Εδώ εκφράζουμε απόψεις, δεν καλούμαστε για την ονομασία. Δεν
ευσταθούν οι απόψεις σας. Το πραγματικό κόστος δεν αλλάζει. Υπάρχουν και αποφάσεις δικαστηρίων. Θα
γίνει Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την Παρασκευή, όπως εξήγησα παραπάνω, γι’ αυτό είναι και συνεδριάζουμε
τώρα. Κάνετε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, λέγοντας τα δικά σας, χωρίς ουσιαστικό λόγο. Άλλες
απόψεις υπάρχουν; Εφόσον δεν υπάρχουν άλλες απόψεις για το θέμα και ερωτήσεις προς τους τεχνικούς
πάμε στο επόμενο θέμα.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Το από 27-6-2017 εισηγητικό σημείωμα της Προέδρου Γκόγκα Ελένης.
2. Τις απόψεις των μελών.
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Δεν διατυπώνει επιπλέον απόψεις επί του τροποποιητικού τεύχους Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Γέφυρα Αδελφών Κούσιου» τέως «Γέφυρα Τριποτάμου στην
περιοχή κτηνιατρείου Βέροιας».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 47/2017.
………………………………………………………………………………………………………..
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΜΡΟΥΛΑ
ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΡΣΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Βέροια 29/6/2017
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
…………………………….

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

Βέροια 29-6-2017
Αρ. πρωτ.: Δ.Υ.

Προς: Γραφείο Δημάρχου

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αρ. 47/2017
Απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας

Περίληψη απόφασης:

Διατύπωση απόψεων επί του τροποποιητικού τεύχους Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων «Γέφυρα Αδελφών Κούσιου» τέως «Γέφυρα Τριποτάμου στην περιοχή
κτηνιατρείου Βέροιας».

Σας κοινοποιούμε την αρ. 47/2017 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας για να λάβετε
γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Η Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

Κοιν.:
1. Τμήμα Περιβάλλοντος
2. Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
3. Αρχείο

