ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 18/ 2017 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 76 / 2017.
Περίληψη
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για
την «Τροποποίηση της ερυθράς της οδού
ΖΗΣΗ ΠΑΤΣΙΚΑ μεταξύ των Ο.Τ. 647 649 της πόλης της Βέροιας»
Σήμερα στις 17-11-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, συνήλθε σε Τακτική
Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 10-11-2017 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 9
μέλη.
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Παρόντες
Θεόφιλος Κορωνάς
Ιορδάνης Κυρατλίδης
Γεώργιος Ορφανίδης
Γεώργιος Σοφιανίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής
Θεόδωρος Τέτος
Στέργιος Διαμάντης
Ηλίας Τσιφλίδης
Γεώργιος Γουλτίδης

Απόντες

Σημ.: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’
αριθ. 77/2017 απόφασης προσήλθε ο
κ. Η. Τσιφλιδης και αποχώρησε κατά
τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 83/2017
απόφασης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
81/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.
Σοφιανίδης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δέχθηκε η Επιτροπή ομόφωνα
να συζητήσει και να αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην
ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 2310-2017 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών & Αγροτικής Ανάπτυξης κ.
Αθανάσιου Σιδηρόπουλου που έχει ως εξής:
Σε συνέχεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Τεχνικών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Δήμου Βέροιας στις 20-10-2017 και σύμφωνα με την εισήγησή της (συνημμένο 1), έγινε
αποδεκτή η προτεινόμενη από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας, κατόπιν
αιτήσεως του κου Ανδρεάδη, τροποποίηση της ερυθράς της οδού Ζήση Πατσίκα (συνημμένο
2 - σχέδια: οριζοντιογραφία & μηκοτομή που συνόδευαν το από 12-01-2017 εισηγητικό προς
το ΔΣ Δήμου Βέροιας), σύμφωνα με την οποία προτείνεται η τροποποίηση της ερυθράς
αυτής, ως κατωτέρω, ώστε να αποκτήσει το οικόπεδο του κου Ανδρεάδη πρόσβαση με
όχημα.
Συγκεκριμένα, προτείνεται :
Α) η διατήρηση της ερυθράς του δρόμου από το Κ32 στη συμβολή της οδού Ζήση
Πατσίκα με την οδό Αγωνιστών 21 μέχρι το όριο του οικοπέδου του κου Ανδρεάδη για μήκος
22,31 μ. Στο τμήμα αυτό της οδού προτείνεται η κατασκευή κλιμακοστασίου μήκους 3,55
μέτρων από το όριο του οικοπέδου του κ. Ανδρεάδη και προς το Κ32 επί της οδού Ζήση
Πατσίκα σε πλάτος δρόμου ως 2,65μ.
Β) η κατασκευή κλιμακοστασίου για μήκος 3,08 από το άνω όριο του οικοπέδου ώστε η
ερυθρά του δρόμου να αποκτήσει υψόμετρο 234,60 μ.

Γ) η κατασκευή δρόμου με κλίση 19,51% για μήκος 22,35μ επί της οδού Ζήση Πατσίκα
(όριο της ρυμοτομικής γραμμής)
Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όπως αποφασίσει για : την
τροποποίηση ή μη της οδού Ζήση Πατσίκα μεταξύ των Ο.Τ. 647 – 649 (από την οδό
Αγωνιστών 21 έως την οδό Θεοδώρου Σαραντηνού) όπως απεικονίζεται στην προτεινόμενη
μηκοτομή, σύμφωνα με την οποία προτείνεται :
Α) η διατήρηση της ερυθράς του δρόμου από το Κ32 στη συμβολή της οδού Ζήση
Πατσίκα με την οδό Αγωνιστών 21 μέχρι το όριο του οικοπέδου του για μήκος 22,31 μ. Στο
τμήμα αυτό της οδού προβλέπεται η κατασκευή κλιμακοστασίου μήκους 3,55 μ. από το όριο
του οικοπέδου του κ. Ανδρεάδη και προς το Κ32 επί της οδού Ζήση Πατσίκα σε πλάτος
δρόμου ως 2,65 μ.
Β) η κατασκευή κλιμακοστασίου για μήκος 3,08 μ. από το άνω όριο του οικοπέδου ώστε η
ερυθρά του δρόμου να αποκτήσει υψόμετρο 234,60 μ.
Γ) η κατασκευή δρόμου με κλίση 19,51% για μήκος 22,35 μ. επί της οδού Ζήση Πατσίκα
(όριο της ρυμοτομικής γραμμής)
Επίσης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής τοπογραφικό διάγραμμα της Υπηρεσίας
Δόμησης του Δήμου Βέροιας.
Και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε να εισηγηθούμε προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την «Τροποποίηση
της ερυθράς της οδού ΖΗΣΗ ΠΑΤΣΙΚΑ μεταξύ των Ο.Τ. 647 - 649 της πόλης της Βέροιας»;
Μέλη: Ναι (ομόφωνα).
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1.Το από 23-10-2017 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών & Αγροτικής
Ανάπτυξης κ. Αθανάσιος Σιδηρόπουλος.
2.Τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο υπέρ της «Τροποποίησης της ερυθράς της οδού
Ζ.ΠΑΤΣΙΚΑ μεταξύ των Ο.Τ. 647 – 649(οδός Αγωνιστών 21 έως οδό Θ. Σαραντηνού) της
πόλης της Βέροιας», όπως αυτή απεικονίζεται στη μηκοτομή και οριζοντιογραφία που
συνέταξε η Αικατερίνη Κατεφίδου, αγρ.τπογράφος-μηχανικός.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 76/ 2017.
......................................................…………………….……………………………………….
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση,
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος
Θεόφιλος Κορωνάς

Τα μέλη
Ιορδάνης Κυρατλίδης
Γεώργιος Ορφανίδης
Γεώργιος Σοφιανίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής
Θεόδωρος Τέτος
Στέργιος Διαμάντης
Ηλίας Τσιφλίδης
Γεώργιος Γουλτίδης

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια,24-11-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

