ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 13 / 2014 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 34 / 2014.
Περίληψη
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για : Τροποποίηση της
ερυθράς των οδών Στρατηγού Χανδρηνού & Γιάννη Ρίτσου,
περιμετρικά του Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια.
Σήμερα στις 20-06-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ., 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 13-06-2014
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με τα
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 5 μέλη.
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Παρόντες
Θεόφιλος Κορωνάς
Βασίλειος Παπαδόπουλος
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης
Δημητρούλα Γκέκα
Κυριάκος Παναγιωτίδης
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Απόντες
Γεώργιος Κάκαρης
Θωμάς Αγγελίνας
Μαρία Παπαϊωάννου
Αναστάσιος Βασιάδης

Τα πρακτικά της Επιτροπής τηρήθηκαν από τον υπάλληλο Γεώργιο Καρατζούλα.
Στη συνέχεια, αφού δέχθηκε η Επιτροπή ομόφωνα να συζητήσει και να αποφασίσει για το
παραπάνω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, ο
Πρόεδρος εισηγούμενος το τέταρτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε ενώπιον της Επιτροπής το
από 13-06-2014 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Τουρισμού κου
Αριστομένη Λαζαρίδη που έχει ως εξής :
Σε συνέχεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Τεχνικών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου
Βέροιας στις 30-05-2014 και σύμφωνα με την εισήγησή της (συνημμένο 1), έγιναν αποδεκτές οι
προτεινόμενες από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας τροποποιήσεις της ερυθράς
των οδών Στρατηγού Χανδρηνού (χαρ. αριθμός δρόμου: 130) και Γιάννη Ρίτσου (χαρ. αριθμός
δρόμου: 120) (συνημμένο σχέδιο 2) που συνόδευαν το από 22-04-2014 εισηγητικό προς το ΔΣ Δήμου
Βέροιας, με την παρατήρηση στην προτεινόμενη μηκοτομή της οδού Γιάννη Ρίτσου το σημείο της
ερυθράς που ξεκινάει από τη διασταύρωση με την οδό Στρατηγού Χανδρηνού (Κ209) να ενωθεί με το
σημείο της διασταύρωσής της με την οδό Δρομέα Απολλοδώρου (Κ211) ώστε να υπάρχει καλύτερη
απορροή υδάτων.
Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όπως αποφασίσει για :
1) την τροποποίηση της ερυθράς της οδού Στρατηγού Χανδρηνού στο τμήμα από τη
διασταύρωση με την οδό Γιάννη Ρίτσου (Κ209) έως τη διασταύρωση με την οδό Γλύπτη Ευάνδρου
(Κ233) όπως φαίνεται στη συνημμένη προτεινόμενη κατά μήκος τομή (συνημμένο σχέδιο Μ3)
2) την τροποποίηση της ερυθράς της οδού Γιάννη Ρίτσου στο τμήμα από τη διασταύρωση με την
οδό Ρωμανίας (Κ207) έως τη διασταύρωση με την οδό Οδυσσέα Ελύτη (Κ213) όπως φαίνεται στη
συνημμένη προτεινόμενη κατά μήκος τομή (συνημμένο σχέδιο Μ4) όπως αυτή διαμορφώθηκε
κατόπιν της από 30-05-2014 πρότασης της Επιτροπής Τεχνικών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Δήμου Βέροιας
Και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:

1. Το από 13-06-2014 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.
2. Την από 30-05-2014 εισήγηση της Επιτροπής Τεχνικών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που
συνοδεύεται από τα σχεδιαγράμματα για : α) Τμήμα της οριζοντιογραφίας της Μελέτης Πράξης
Εφαρμογής όπου φαίνεται το Ο.Τ. 631, β) Προτεινόμενη κατά μήκος τομή του υπ΄ αριθ. 130 δρόμου
(οδός Στρατηγού Χανδρηνού) και γ) Προτεινόμενη κατά μήκος τομή του υπ΄ αριθ. 120 δρόμου (οδός
Γιάννη Ρίτσου) μετά την πρόταση της Επιτροπής Τεχνικών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης .
3. Τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010 καθώς και τις διατάξεις του αρθ. 79 του Κ.Δ.Κ.
Ν.3463/2006.
Αποφασίζει Ομόφωνα
- Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην
ημερήσια διάταξη.
- Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την : Τροποποίηση της ερυθράς των οδών Στρατηγού
Χανδρηνού & Γιάννη Ρίτσου, περιμετρικά του Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια και ειδικότερα ως
εξής:
1) την τροποποίηση της ερυθράς της οδού Στρατηγού Χανδρηνού στο τμήμα από τη
διασταύρωση με την οδό Γιάννη Ρίτσου (Κ209) έως τη διασταύρωση με την οδό Γλύπτη Ευάνδρου
(Κ233) όπως φαίνεται στη συνημμένη προτεινόμενη κατά μήκος τομή (συνημμένο σχέδιο Μ3)
2) την τροποποίηση της ερυθράς της οδού Γιάννη Ρίτσου στο τμήμα από τη διασταύρωση με την
οδό Ρωμανίας (Κ207) έως τη διασταύρωση με την οδό Οδυσσέα Ελύτη (Κ213) όπως φαίνεται στη
συνημμένη προτεινόμενη κατά μήκος τομή (συνημμένο σχέδιο Μ4) όπως αυτή διαμορφώθηκε
κατόπιν της από 30-05-2014 πρότασης της Επιτροπής Τεχνικών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Δήμου Βέροιας

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 34 / 2014.
................................................................…………………….…………………………………….…........
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Θεόφιλος Κορωνάς

ΤΑ ΜΕΛΗ
Βασίλειος Παπαδόπουλος
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης
Δημητρούλα Γκέκα
Κυριάκος Παναγιωτίδης

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 18-07-2014
Η Δημάρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

