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ΚΟΙΝ:

Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Ίδρυση Πυροσβεστικού κλιμακίου και δυνατότητα στάθμευσης των πυροσβεστικών 
οχημάτων σε κλειστό χώρο στάθμευσης στον αύλειο χώρο του υπ αριθ 355β οικοπέδου 
του οικισμού Ριζωμάτων . 

Με το υπ αριθ πρωτ 421 Φ.101.3 /9-7-2020 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Ν.Ημαθίας προς την ΠΕ.ΠΥ.Δ.Κ.Μακεδονίας, προτείνεται η μετατροπή του Εθελοντικού 
Πυροσβεστικού Σταθμού Μακεδονίδος, που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος,  σε 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο . 

Το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης της ΠΕ.ΠΥ.Δ.Κεν. Μακεδονίας με το υπ αριθ πρωτ 
4825 Φ.101.3 /20-7-2020 έγγραφο ζητά την συναίνεση του Δήμου Βέροιας τόσο για την ίδρυση του 
Πυροσβεστικού Κλιμακίου, όσο και για την δυνατότητα στάθμευσης των πυροσβεστικών οχημάτων  
εντός του αύλειου χώρου του υπ αριθ 355β οικοπέδου του οικισμού Ριζωμάτων.

Εντός του 355β οικοπέδου υπάρχει το κτίσμα του παλιού σχολείου, όπου σήμερα 
στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου Βέροιας για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του 
πρώην Δήμου Μακεδονίδος.
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Σύμφωνα με το άρθρο 84 «Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) 
κατοίκων» του Ν4555/2018  Το συμβούλιο της κοινότητας διατυπώνει, επίσης, γνώμη και 
προτάσεις, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του 
δήμου, σχετικά με την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, που βρίσκονται στην κοινότητα, την 
κάθε μορφής εκμίσθωση ή παραχώρηση εκτάσεων εντός των ορίων αυτής, καθώς και την 
εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών εν γένει 
στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της κοινότητας.

Με την υπ αριθμ. 08         /2020 απόφασή του, το Συμβούλιο της Κοινότητας Ριζωμάτων:
1. Γνωμοδοτεί θετικά ως προς την δημιουργία του Πυροσβεστικού Κλιμακίου στην Κοινότητα 
Ριζωμάτων,
2. Γνωμοδοτεί επίσης θετικά για την δυνατότητα στάθμευσης των πυροσβεστικών οχημάτων σε 
κλειστό χώρο στάθμευσης που θα κατασκευαστεί στον αύλειο χώρο του με αρ. 355β οικοπέδου 
που βρίσκεται στην Κοινότητα Ριζωμάτων.  

Μετά τα παραπάνω,  καλείται το δημοτικό συμβούλιο, να αποφασίσει για την ίδρυση 
Πυροσβεστικού Κλιμακίου στον οικισμό Ριζωμάτων, καθώς και την  δυνατότητα στάθμευσης των 
πυροσβεστικών οχημάτων σε κλειστό χώρο στάθμευσης που θα κατασκευαστεί στον αύλειο χώρο 
του υπ αριθ 355β οικοπέδου του οικισμού Ριζωμάτων, εντός του οποίου βρίσκονται οι διοικητικές 
υπηρεσίες του Δήμου Βέροιας. 

Συνημμένα 
1)  το υπ αριθ πρωτ 421 Φ.101.3 /9-7-2020 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
2) το υπ αριθ πρωτ 4825 Φ.101.3 /20-7-2020 έγγραφο του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης
3) η υπ΄αριθμ. 08/2020 απόφαση του Συμβουλίου της κοινότητας Ριζωμάτων

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Τεχνικών, Υπηρεσίας Δόμησης-Περιουσίας

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Αλέξανδρος Τσαχουρίδης

Ε.Δ.:
1. Αρχείο
2. Ανδρεάδου Όλγα
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