ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 21/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 483/2001
Περίληψη
Τροποποίηση της εγκεκριμένης ερυθράς της
οδού Ακαδήμου μεταξύ των Ο.Τ. 511α και 502.
Σήμερα 3 Σεπτεμβρίου 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 30-8-2001
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
Γαβρίδης
Δελαβερίδης
Πέτκος
Κόλβατζης
Λελεκάκης
Ουρσουζίδης
Χαμαλής
Τάκης
Γεωργιάδης
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Aπόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
--------

Μ. Ποτουρίδης
Κ. Πουλασουχίδης
K. Aσλάνογλου
Ν. Ουσουλτζόγλου
Π. Πιτούλιας
M. Σουμελίδης
Σ. Παναγιωτίδης
Απόντες Δημαρχιακοί
Λ. Τσαβδαρίδης
Πάρεδροι
Θ. Σιδηρόπουλος
Χ. Μουτσιόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Ε. Λευκοπούλου
Π. Αγαθαγγελίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
471/2001 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Γαβρίδης,
Ι. Ακριβόπουλος.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 473/2001
απόφασης προσήλθε ο κ. Κ. Κόλβατζης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 6-7-2001 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:
Η οδός Ακαδήμου, πεζόδρομος μεταξύ των Ο.Τ. 511α και 502 συνδέει τις
οδούς Ιουστινιανού και Πυθίας, οι οποίες έχουν μεταξύ τους περίπου 12,00 μέτρα
υψομετρική διαφορά. Από την οδό Πυθίας ως το μέσον περίπου της οδού Ακαδήμου,
υπάρχει ήδη υψομετρική μελέτη, η οποία δεν μπορεί να τροποποιηθεί, λόγω σχετικά
πρόσφατης κατασκευής πολυκατοικιών ιδιοκτησίας αφών Γεγιτσίδη και Πρ.
Κολυβόπουλος στα Ο.Τ. 502 και 511α αντίστοιχα, που έχουν διαμορφωμένες
εισόδους σύμφωνα μ΄αυτήν.
Σύμφωνα με τη συνημμένη οριζοντιογραφία ο δρόμος έως το σημείο 6 έχει
κλίση 14,615% και είναι σύμφωνος με την υπάρχουσα υψομετρική μελέτη
(14,500%). Από το σημείο αυτό και μετά, η σύνδεση με την οδό Ιουστινιανού μπορεί
να γίνει συνεχίζοντας με την ίδια κλίση 14,615% μέχρι το σημείο 4.
Η σύνδεση των σημείων 4 και 1 γίνεται με κλίμακα που ξεκινά από την οδό
Ιουστινιανού, μπροστά από το Ο.Τ. 502, στο οποίο η οδός Ιουστινιανού προβλέπεται
αρκετά φαρδύτερη (το πλάτος της είναι 16μ. στην αρχή της σκάλας ενώ είναι 10
μέτρα μπροστά από το Ο.Τ.511α).
Η κατασκευή βαθμίδων στην οδό Ακαδήμου θα αφαιρούσε τη δυνατότητα
πρόσβασης με αυτοκίνητο στα παρακείμενα οικόπεδα, που έχουν μεγάλη υψομετρική
διαφορά, από την οδό Ιουστινιανού και επιπλέον, λόγω του σχετικά μικρού πλάτους
της οδού Ακαδήμου (4,00μ. χωρίς τα προκήπια) θα ήταν προβληματική η οικοδόμηση
των οικοπέδων αυτών γιατί θα έπρεπε το σχήμα του ορόφου να ακολουθεί τη μορφή
της κλίμακας (λόγω ιδεατού στερεού).
Σημειώνεται ότι ακόμη και με αυτή τη μελέτη η υπό ανέγερση οικοδομή στο
Ο.Τ 511α στερείται τη δυνατότητα κατασκευής 4ου ορόφου πάνω από την πυλωτή αν
και το επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής είναι 15,00μ. επίσης το φυσικό έδαφος των
παρακείμενων οικοπέδων είναι άνω του 1,0 μέτρου ψηλότερα ακόμη και από την
προτεινόμενη ερυθρά.
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, παρακαλείται το Δ.Σ να αποφασίσει σχετικά με
την έγκριση της ερυθράς της οδού Ακαδήμου μεταξύ των Ο.Τ. 511α και 502.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 17-7-2001
εισήγηση της επιτροπής τεχνικών του Δ.Σ. με την οποία αυτή ομόφωνα εισηγείται
την υψομετρική μελέτη της οδού Ακαδήμου όπως αυτή φαίνεται στα συνημμένα
σχέδια της οριζοντιογραφίας και μηκοτομής.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 6-7-2001 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Ε. Λελεκάκη.
2.- Την από 17-7-2001 εισήγηση της επιτροπής τεχνικών θεμάτων του Δ.Σ.
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Να τροποποιηθεί η ερυθρά της οδού Ακαδήμου μεταξύ των Ο.Τ. 511α και 502
όπως αυτή σημειώνεται στα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα μηκοτομής και
οριζοντιογραφίας που συνοδεύουν την απόφαση αυτή και έχουν συνταχθεί από τον
Βασίλη Κων. Ηλιόπουλο, πολιτικό μηχανικό και θεωρήθηκαν από την προϊσταμένη
του πολεοδομικού τμήματος Δήμου Βέροιας, Μαρούλα Γεωργιάδου, πολιτικό
μηχανικό.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 483/ 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 17-9-2001
Ο Δήμαρχος
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