ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 18/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 402/2001
Περίληψη
Επί εισηγήσεως Τ.Σ. Γεωργιανών
σχετικά με την υποβολή αιτήματος προς
την εταιρεία «Εγνατία οδός Α.Ε.» για
κατασκευή συμπληρωματικών έργων.
Σήμερα 16 Ιουλίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως
γωνία, 2ος όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 12-7-2001
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους
Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119
του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη.
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Κουρουζίδης
Ταχματζίδης
Aσλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Λελεκάκης
Γκαβαϊσές
Ουρσουζίδης
Τάκης
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Πιτούλιας
Ταραλάς
Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Σοφιανίδης
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής

Aπόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Χ. Μουτσιόπουλος

Μ. Ποτουρίδης
Μ. Γαβρίδης
Κ. Πουλασουχίδης
Κ. Κόλβατζης
Ν. Χαμαλής
Α. Κεσίδης
M. Σουμελίδης
Απόντες Δημαρχιακοί
Σ. Παναγιωτίδης
Πάρεδροι
Λ. Τσαβδαρίδης
-------Θ. Σιδηρόπουλος
Ε. Λευκοπούλου
Π. Αγαθαγγελίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
400/2001 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 407/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ. Ασλάνογλου.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 408/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης και
επανήλθε στη συζήτηση της υπ’ αριθ. 409/2001
απόφασης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 420/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.

Στη συνέχεια αφού συναίνεσε ο Δήμαρχος και δέχθηκε το συμβούλιο να
συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην
ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον ο πρόεδρος εισηγούμενος το
θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 10-7-2001 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:
Σας υποβάλλουμε συνημμένα απόφαση του τοπικού συμβουλίου Δ.Δ Γεωργιανών
με την οποία ζητάει την κατασκευή του έργου "Δημιουργία κόμβου στην υπό
κατασκευή Εγνατία Οδό στο ύψος του Δ.Δ Γεωργιανών & άλλες εργασίες".
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εισηγηθεί στην Εγνατία Οδό Α.Ε την
κατασκευή του παραπάνω έργου.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Αφορά μία απόφαση του ΔΔ Γεωργιανών για κάποια
συμπληρωματικά έργα τα οποία ζητά από την εταιρεία "Εγνατία Οδός Α.Ε.". Τα έργα
αυτά είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία των 2 οικισμών που υπάγονται στο
ΔΔ Γεωργιανών.
Πρόεδρος: Το θέμα θα συζητηθεί αύριο από την επιτροπή τεχνικών θεμάτων.
Δήμαρχος: 1)Το Δ.Δ Γεωργιανών ζητάει με βάση μία προμελέτη που έχει
κάνει, να γίνει μία παράκαμψη για τα βαριά οχήματα για να μη μπαίνουν μέσα στο
χωριό. 2)Να τοποθετηθούν ηχοπετάσματα στο κομμάτι της Εγνατίας που γειτνιάζει
με την περιοχή της Λευκόπετρας. Στη συνάντησή μου με τον κ. Ιακωβάκη που είναι ο
εργοταξιάρχης του εργοταξίου αυτού, μου είπε ότι όσο πιο γρήγορα υποβάλουμε το
αίτημα προς την Εγνατία Α.Ε., τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να τα εγκρίνει και
να τα εντάξει η Εγνατία Α.Ε.
Επειδή το Δ.Σ θα συνεδριάσει μετά από 1 μήνα, ζήτησα από τον γραμματέα
να πάρει το θέμα από την επιτροπή τεχνικών θεμάτων, για να συζητηθεί έκτακτα στο
Δ.Σ.
Ομόφωνα.
Δήμαρχος: 1)Έχει γίνει προμελέτη. 2)Σ' ότι αφορά το Δ.Δ Λευκόπετρας, η
κατασκευάστρια εταιρεία πρέπει να τοποθετήσει ηχοπετάσματα για να μην υπάρχει
συνεχής όχληση από τα οχήματα που θα ανεβαίνουν.
Να είναι θετική η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να διαβιβάσουμε
άμεσα το αίτημα προς την Εγνατία Α.Ε.
Κουκουρδής: Το ίδιο πρόβλημα έχουμε και με τον οικισμό Ασωμάτων. Στην
αίτηση προς την Εγνατία Α.Ε. να συμπεριληφθεί και ο οικισμός αυτός.
Δήμαρχος: Συμφωνώ.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 10-7-01 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Ε. Λελεκάκη.
2.- Την με αριθ. 1/2001 απόφαση του Τ.Σ. Γεωργιανών.
3.- Τις απόψεις και προτάσεις των Δημάρχου και δημ. συμβούλων όπως αυτές
αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
4.- Τις διατάξεις των άρθρων 97, 106, 108 και 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) .
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος προς την Εγνατία Οδό Α.Ε. για την
κατασκευή συμπληρωματικών έργων ως εξής:
1. Την κατασκευή ειδικών ηχοπετασμάτων στα σημεία που διέρχεται η Εγνατία
Οδός από το Δ.Δ Ασωμάτων και τον οικισμό Λευκόπετρας του Δ.Δ

Γεωργιανών για την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση η οποία
θα προκληθεί όταν δοθεί η οδός στην κυκλοφορία.
2. Την κατασκευή παράκαμψης από το ύψος του αντλιοστασίου Γεωργιανών &
σύνδεσή της με τον επαρχιακό δρόμο Γεωργιανών – Λευκόπετρας κοντά στο
ποδοσφαιρικό γήπεδο.
3. Τη δημιουργία νέου αγροτικού δρόμου προσπέλασης, στη θέση Καλήπετρα,
στους αγρούς που βρίσκονται ανατολικά της Εγνατίας οδού.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 402/2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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ΤΑ ΜΕΛΗ
Kουρουζίδης
Ασλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Λελεκάκης
Γκαβαϊσές
Ουρσουζίδης
Τάκης
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Πιτούλιας

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
Χ. Μουτσιόπουλος
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 3-8-2001
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ

Χ.
Χ.
Β.
Ε.
Ι.
Μ.
Ε.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
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Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής
Μανακούλης

