ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 18/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 422/2001
Περίληψη
Έγκριση
οριστικής
μελέτης
γέφυρας
Λιανοβροχίου στη Δυτική Παράκαμψη.
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
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Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
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Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής
Μανακούλης

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 ο πρόεδρος εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 25-6-2001 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:
Το έργο «Δυτική Παράκαμψη Βέροιας» κατασκευάζεται σύμφωνα με την
2516/32-2000 σύμβαση του Δήμου Βέροιας, η οποία υπογράφηκε σε εκτέλεση της
υπ΄αρ. 744/99 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής, που ενέκρινα τα πρακτικά του
δημόσιου διαγωνισμού του έργου.
Μέσα στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου είναι και η εκπόνηση από
κατάλληλο μελετητή της οριστικής μελέτης της γέφυρας Λιαιναβροχίου που
προβλέπεται από την σύμβαση.
Με βάση τα παραπάνω υποβλήθηκαν στο Δήμο μας στις 20-3-2000 τα πρώτα
σχέδια διατομών της γέφυρας προς επεξεργασία και οδηγίες. Στη σύσκεψη που
ακολούθησε στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας στις 16-5-2000 οριστικοποιήθηκε
το είδος και η μορφή της κατασκευής του φορέα της γέφυρας. Συμφωνήθηκε να
εκπονηθεί μελέτη με προκατασκευασμένες δοκούς, κυκλικούς στύλους στο
μεσόβαθρο και συστοιχίες πασσάλων σε όλα τα βάθρα για τη θεμελίωση.
Στις 19-7-2000 υποβλήθηκε στο Δήμο μας όλο το αρχιτεκτονικό μέρος της
μελέτης, το οποίο συμπληρώθηκε αργότερα με όλο το στατικό μέρος της.
Η μελέτη ελέγχθηκε από τον επιβλέποντα του έργου, με τη συνδρομή και την
αμέριστη βοήθεια και εμπειρία του πολιτικού μηχανικού και πρώην δημοτικού
συμβούλου κ. Κώστα Γκαβαϊσέ. Μετά τον έλεγχο της δόθηκε η εντολή για έναρξη
των εργασιών θεμελίωσης της γέφυρας (κατασκευή πασσάλων).
Συνοπτική περιγραφή.
Στο ρέμα Λιανοβροχίου και σε εκτέλεση της κατασκευής του έργου «Δυτική
Παράκαμψη Βέροιας», θα κατασκευασθεί γέφυρα, δύο ανοιγμάτων και συνολικό
μήκος 2 χ 25 = 50 μ. Το πλάτος της είναι το ίδιο πλάτος με το κατάστρωμα οδοποιίας
δηλαδή 16.0 μ.
Η θεμελίωση των βάθρων της γέφυρας θα γίνει πάνω σε φρεατοπασσάλους
διαμέτρου D=1,2 μ. και βάθους 12,30 μ. Στη στέψη του θα κατασκευασθεί
κεφαλόδεσμος ύψους 1,50 μ. Πάνω στον κεφαλόδεσμο στο μεν το μεσόβαθρο θα
κατασκευασθεί μία σειρά πέντε κυκλικών στύλων διαμέτρου D=1,20 μ., στα δε
ακρόβαθρα τοίχοι αντιστήριξης πάχους 1,20 μ. Πάνω στα βάθρα θα εδρασθούν οι
οκτώ προκατασκευασμένες και προεντεταμένες δοκοί της γέφυρας στις οποίες θα
εδρασθούν οι πρόπλακες για την κατασκευή της χυτής πλάκας καταστρώματος.
Η κατασκευή με σύστημα ελαστομεταλλικών εφεδράνων και τους
κατάλληλους αρμούς διασφαλίζεται έναντι σεισμού και οριζοντίων μετακινήσεων.
Τέλος με το σύστημα προκατασκευής των δοκών αποφεύγονται όλα τα
ικριώματα της κατασκευής και δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία στην υπάρχουσα
αγροτική οδό.
Για την εκπόνηση της μελέτης λήφθηκαν υπόψη οι ισχύοντες ελληνικοί και
ξένοι κανονισμοί, καθώς και περιβαλλοντική μελέτη και έγκριση που υπάρχει για το
έργο.
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την υποβαλλόμενη μελέτη
της γέφυρας Λιανοβροχίου.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 5-7-2001
εισήγηση της επιτροπής τεχνικών με την οποία αυτή κατά πλειοψηφία εγκρίνει την
οριστική μελέτη γέφυρας Λιανοβροχίου, στη Δυτική Παράκαμψη Βέροιας. Λευκό
ψήφισε η κ. Τσαμήτρου η οποία πιστεύει ότι κακώς έρχεται η μελέτη στην επιτροπή
αφού αυτή δεν μπορεί να ελέγξει τη μελέτη.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Oυρσουζίδης :Ως επιτροπή ελέγξαμε ότι υπάρχει πληρότητα στο φάκελο.
Ωστόσο η γέφυρα όσον αφορά την αρχιτεκτονική της, είναι μία κοινή γέφυρα . Αυτήν
την παρατήρηση όφειλα να την κάνω για την ιστορία.
Πρόεδρος :Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος :Στο μέγεθος της προχειρότητας, αναδεικνύεται για άλλη μία
φορά η διοίκηση του Δήμου . Αυτή τη στιγμή εκτελείται η γέφυρα κι έρχεται τώρα
το θέμα στο ΔΣ για να εγκρίνουμε; Η σύμβαση για τη Δυτική Παράκαμψη έχει
τελειώσει. Το έργο έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί τον Απρίλιο, κι έρχεται τώρα θέμα
για να εγκρίνουμε την γέφυρα. Οι χάρτες που είναι; Γιατί δεν θα τους αναρτήσατε
για να τους δούμε;
Για άλλη μία φορά αναδεικνύεται η προχειρότητα με την οποία φέρνετε το
θέμα στο Δ.Σ.
Την εγκρίνουμε την γέφυρα για να ολοκληρωθεί το έργο το 2002, έστω και
χωρίς ενημέρωση.
Δήμαρχος :1)Δεν χρειάζεται να εγκρίνετε, ούτε να επιδείξετε καμία
μεγαλοψυχία γι΄αυτό το έργο. Αν θέλετε να επιδείξετε ενδιαφέρον και μεγαλοψυχία,
να πείσετε κάποιους να φύγουν από τα οικήματα για να ολοκληρωθεί το έργο.
2)Το ΔΣ είναι αυτό που θα δεί τη στατική μελέτη και όχι η υπηρεσία; Η
στατική μελέτη περνάει από τον έλεγχο του αρμόδιου υπαλλήλου της τεχνικής
υπηρεσίας.
3)Πρέπει να ενημερώνεστε στο γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου και
εννοείται ότι έχετε γνώση των σχεδίων.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 25-6-2001 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Ε. Λελεκάκη.
2.- Την οριστική μελέτη γέφυρας Λιανοβροχίου στη Δυτική Παράκαμψη Βέροιας.
3.- Την από 5-7-2001 εισήγηση της επιτροπής τεχνικών του Δ.Σ.
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την οριστική μελέτη της γέφυρας Λιανοβροχίου στη Δυτική
Παράκαμψη Βέροιας όπως αυτή φαίνεται στα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα
κ.λ.π. που συνετάγησαν.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 422/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 9-8-2001
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