ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 16 / 2014 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 47 / 2014.
Περίληψη
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση της ερυθράς
της οδού Ολυμπιάδος κατά μήκος του Ο.Τ. 291 (περιοχή Εργατικών
Κατοικιών)
Σήμερα στις 26-09-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 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 22-09-2014 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 8 μέλη.
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Παρόντες
Βασίλειος Λυκοστράτης
Γαϊτάνου Χριστίνα
Λεωνίδας Ακριβόπουλος
Διονύσιος Κουλουριώτης
Γεώργιος Ορφανίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής
Ιορδάνης Κυρατλίδης
Σωτήριος Στουγιάννος

1

Απόντες
Ηλίας Τσιφλίδης

Τα πρακτικά της Επιτροπής τηρήθηκαν από τον υπάλληλο Γεώργιο Καρατζούλα.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της
Επιτροπής το από 28-08-2014 Εισηγητικό Σημείωμά του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων κ. Λαζαρίδη
Αριστομένη που έχει ως εξής :
Σε συνέχεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Τεχνικών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου
Βέροιας στις 27-08-2014 και σύμφωνα με την εισήγηση της (συνημμένο 1), έγινε αποδεκτή η
προτεινόμενη από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας τροποποίηση της ερυθράς
της οδού Ολυμπιάδος (χαρ. αριθμός δρόμου 16) λόγω της λανθασμένα αναγραφόμενης απόστασης
μεταξύ των αξονοδιασταυρώσεων Κ16΄ και Κ165 αυτής (συννημένο 2).
Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όπως αποφασίσει για :
1) Την τροποποίηση της ερυθράς της οδού Ολυμπιάδος στο τμήμα από τη διασταύρωση με την
οδό Οσίου Νικοδήμου (Κ16΄) εώς τη διασταύρωση με την οδό Πεισιστράτου (Κ 165) όπως φαίνεται
στη συνημμένη προτεινόμενη κατά μήκος τομή (συνημμένο 3).
Πρόεδρος : Στη συνεδρίαση έχει κληθεί και είναι παρών ο υπάλληλος του Δήμου κ. Σέρμπος
Χρήστος υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Ορφανίδης Γ. : Εκτιμώ ότι η τροποποίηση γίνεται για διόρθωση των εσφαλμένων στοιχείων στην
απόσταση μεταξύ των αξονοδιασταυρώσεων Κ16΄ και Κ165.
Σέρμπος Χ. : Όντως η τροποποίηση γίνεται ακριβώς για αυτό τον σκοπό, για διόρθωση της
λανθασμένης αναγραφόμενης απόστασης , στην ορθή.
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής καλείται να αποφασίσει για
τροποποίηση της ερυθράς της οδού Ολυμπιάδος κατά μήκος του Ο.Τ. 291 (περιοχή Εργατικών
Κατοικιών).
Και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
 Το από 28-08-2014 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών έργων, κ. Αριστομένη
Λαζαρίδη μαζί με τα σχεδιαγράμματα που το συνοδεύουν.
 Την από 27-8-2014 εισήγηση της Επιτροπής Τεχνικών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 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
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση της ερυθράς της οδού Ολυμπιάδος, κατά
μήκος του Ο.Τ. 291 (περιοχή Εργατικών Κατοικιών), στο τμήμα από τη διασταύρωση με την οδό
Οσίου Νικοδήμου (Κ16΄) έως τη διασταύρωση με την οδό Πεισιστράτου (Κ165), όπως φαίνεται στο
συνημμένο από τον μήνα Ιούλιο 2014 σχέδιο για ¨Προτεινόμενη τροποποίηση της ερυθράς κατά
μήκος τομής της οδού Ολυμπιάδος¨ που συνοδεύει την απόφαση αυτή και έχει συνταχθεί από το
Τεχνικό Τμήμα του Δήμου Βέροιας και θεωρήθηκε από την Βηθλεέμ Μαυροματίδου, Αρχιτέκτονα
Μηχ/κό, Δ/ντρια τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 47 / 2014.
................................................................…………………….……………………….......
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Βασίλειος Λυκοστράτης

Τα μέλη
Χριστίνα Γαϊτάνου
Λεωνίδας Ακριβόπουλος
Διονύσιος Κουλουριώτης
Γεώργιος Ορφανίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής
Ιορδάνης Κυρατλίδης
Σωτήριος Στουγιάννος

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 10-10-2014
Ο Δημάρχος

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

