ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 12 / 2015 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 73 / 2015.
Περίληψη
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για Τροποποίηση εγκεκριμένης ερυθράς
οδού Γλύπτη Ευάνδρου (κατά μήκος του Ο.Τ. 625, περιοχή Γιοτζαλίκια).
Σήμερα στις 23-09-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 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 14-09-2015 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 7 μέλη.
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Παρόντες
Βασίλειος Λυκοστράτης
Λεωνίδας Ακριβόπουλος
Διονύσιος Κουλουριώτης
Γεώργιος Ορφανίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής
Γαϊτάνου Χριστίνα
Ηλίας Τσιφλίδης

Απόντες
Ιορδάνης Κυρατλίδης
Σωτήριος Στουγιάννος

Τα πρακτικά της Επιτροπής τηρήθηκαν από τον υπάλληλο Γεώργιο Καρατζούλα.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το
από 18-09-2015 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Προγραμματισμού
& Ηλ/κης
Διακυβέρνησης κ. Αριστομένη Λαζαρίδη που έχει ως εξής:
Στις 30-07-2015 κατατέθηκε στην υπηρεσία μας η με αρ. πρωτ. 31800/30-07-2015 αίτηση (συνημμένο 1) του
κ. Κογκέζου Τηλέμαχου, ιδιοκτήτη τριώροφης οικοδομής επί οικοπέδου με πρόσωπο στην οδό Γλύπτη Ευάνδρου
στην περιοχή Γιοτζαλίκια, με την οποία αιτούνταν τη διόρθωση των υψομέτρων της ερυθράς της εν λόγω οδού
διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών διάνοιξης και οδοστρωσίας της, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου
"Κατασκευή πεζοδρομίου και διαπλάτυνση-ασφαλτόστρωση οδού Ρωμανίας και κάθετων οδών περιοχής
Γιοτζαλίκια", το οποίο είναι την παρούσα περίοδο σε εξέλιξη, διαπιστώθηκε υψομετρική διαφορά μεταξύ του
κατωφλιού (είσοδος γκαράζ) της αναφερόμενης οικοδομής και των εφαρμοζόμενων υψομέτρων της οδού, της
τάξης των 0,63 μ.
Στη συνέχεια, και με την υπ' αριθ. 36242/03-09-2015 (συνημμένο 2) αίτησή του ο κος Ορφανίδης Γεώργιος,
μηχανικός του κου Κογκέζου, κατέθεσε στην υπηρεσία μας τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής όπου
προτείνεται η τροποποίηση των υψομέτρων της ερυθράς της οδού Γλύπτη Ευάνδρου και μηκοτομή με την νέα
προτεινόμενη ερυθρά της οδού, τα οποία συντάχθηκαν από τον Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, κο Φουρνιάδη
Παναγιώτη, τον Αύγουστο του 2015, καθώς και Τεχνική Έκθεση (συνημμένα 3) που υπογράφει ο κος Ορφανίδης.
Στην Τεχνική Έκθεση αναφέρεται ότι η απόκλιση των υψομέτρων προέκυψε λόγω το ότι την περίοδο που
εκδόθηκε η υπ' αριθ. 47/97 οικοδομική άδεια για την προαναφερόμενη τριώροφη οικοδομή, δεν είχε
ολοκληρωθεί η έγκριση της Υψομετρικής Μελέτης Οδών της «Μελέτης Πράξης Εφαρμογής στις Περιοχές
Ηρακλέους-Στρατώνων-Πιερίων», με αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση της αδείας σχετικά
υψόμετρα (συνημμένο 5).

Σύμφωνα, με την προτεινόμενη μηκοτομή η υψομετρική διαφορά μεταξύ του κατωφλιού (είσοδος γκαράζ) της
αναφερόμενης οικοδομής και του υψομέτρου της τελικής στάθμης της πλάκας του πεζοδρομίου στο
συγκεκριμένο σημείο της οδού, μειώνεται στα 0,12 μ.
Από την προτεινόμενη τροποποίηση της ερυθράς της παραπάνω οδού δεν δημιουργείται πρόβλημα λόγω της
αδιαμόρφωτης κατάστασης στην περιοχή και της μη χορήγησης μέχρι σήμερα υψομέτρων για τη συγκεκριμένη
οδό.
Η Επιτροπή Τεχνικών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Βέροιας συνεδρίασε στις 14-09-2015 και
σύμφωνα με την εισήγησή της (συνημμένο 6), εισηγήθηκε ομόφωνα για την τροποποίηση της ερυθράς της οδού
Γλύπτη Ευάνδρου του Ο.Τ. 625 στην περιοχή Γιοτζαλίκια στη Βέροια.
Στη συνέχεια, καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όπως :
 γνωμοδοτήσει επί του θέματος και ειδικότερα, για την τροποποίηση ή μη της ερυθράς της οδού Γλύπτη
Ευάνδρου, στο τμήμα από τη διασταύρωση με την οδό Προσφύγων (αρ. διατομής στην μηκοτομή:Κ240) έως τη
διασταύρωση με την οδό Αποστόλου Βενετίας (αρ. διατομής στην μηκοτομή:Κ238) όπως φαίνεται στη
συνημμένη προτεινόμενη μηκοτομή (συνημμένο 3).
 εισηγηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέροιας.
Ορφανίδης Γ. : Το θέμα εξετάστηκε στη Επιτροπή Τεχνικών και Ηλ/κης Διακυβέρνησης του Δήμου Βέροιας.
Η εν λόγω επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε για την τροποποίηση της ερυθράς της οδού Γλύπτη Ευάνδρου κατά
μήκος του Ο.Τ. 625 στην περιοχή Γιοτζαλίκια της πόλης της Βέροιας όπως αυτή περιγράφεται στο τοπογραφικό
διάγραμμα και τη μηκοτομή του Παναγιώτη Φουρνιάδη, Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού.
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
 Το από 18-09-2015 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης κ. Αριστομένη Λαζαρίδη.
 Τις από 30-7-15 και 3-9-15 αιτήσεις του Τηλέμαχου Κογκέζου.
 Την από 14-09-2015 εισήγηση της Επιτροπής Τεχνικών και Ηλ/κης Διακυβέρνησης του Δήμου.
 Τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010 καθώς και τις διατάξεις του αρθ. 79 του Κ.Δ.Κ. Ν.3463/2006.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τροποποίηση της εγκεκριμένης ερυθράς της οδού Γλύπτη
Ευάνδρου του Ο.Τ. 625 στην περιοχή Γιοτζαλίκια της πόλης της Βέροιας και ειδικότερα στο τμήμα από τη
διασταύρωση με την οδό Προσφύγων (Κ240) έως τη διασταύρωση με την οδό Αποστόλου Βενετίας (Κ238),
όπως αυτή αποτυπώνεται στο από 08/2015 τοπογραφικό διάγραμμα και μηκοτομή που έχουν συνταχθεί από τον
Παναγιώτη Φουρνιάδη, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό και έχουν ελεγχθεί και θεωρηθεί από την αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 73 / 2015.
................................................................…………………….…………………………………….……………........
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και
υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Βασίλειος Λυκοστράτης

Δημήτριος Τραπεζανλής
Διονύσιος Κουλουριώτης
Χριστίνα Γαϊτάνου
Γεώργιος Ορφανίδης
Λεωνίδας Ακριβόπουλος
Ηλίας τσιφλίδης

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 30-09-2015
Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

