ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 24/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 509/2001
Περίληψη
Έγκριση οριστικής μελέτης κατασκευής του
υπογείου χώρου στάθμευσης στο Δημαρχείο.
Σήμερα 17 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 13-9-2001
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 25 μέλη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
503/2001 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σ.
Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 509/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Χαμαλής, Μ.
Σουμελίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 511/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 13-9-2001 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:
Με την αρ. 43/2001 απόφαση Δ.Σ., εγκρίθηκε η μελέτη κατασκευής (στάδιο
προμελέτης) του υπογείου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στην πλατεία
Δημαρχείου, με τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από τους Δημοτικούς
Συμβούλους και την Επιτροπή Διαγωνισμού και Εισήγησης για ανάθεση σύμφωνα με
το 1ο πρακτικό της.
Στη συνέχεια ο ανάδοχος προχώρησε στην οριστική φάση της μελέτης, όπως
αυτή συμπληρώθηκε σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που περιγράφονται στην
προαναφερθείσα απόφαση και αφού έλαβε υπόψη και τις παρατηρήσεις που
διατυπώθηκαν από την 4η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, την Ε.Π.Α.Ε. (Επιτροπή
Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου), καθώς και την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου.
Τέλος αφού η οριστική μελέτη εγκρίθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες και
επιτροπές, διαβιβάζεται στο Δημ. Συμβούλιο προκειμένου το Σώμα να ενημερωθεί
για το σύνολό της, και να προβεί στην τελική έγκριση αυτής.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 17-7-2001
εισήγηση της επιτροπής τεχνικών του Δ.Σ. με την οποία αυτή εισηγείται ομόφωνα
την έγκριση οριστικής μελέτης κατασκευής του υπογείου χώρου στάθμευσης στο
Δημαρχείο μετά την ενημέρωση του Μάρκου Κακοδήμου, τεχνικού υπαλλήλου του
Δήμου που είναι επιβλέπων μηχανικός του έργου.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Λελεκάκης:Εφόσον διορθώθηκαν όλες οι παρατηρήσεις από τις αρμόδιες
υπηρεσίες, καλούμεθα σήμερα να εγκρίνουμε την οριστική μελέτη αυτού του έργου.
Πρόεδρος :Ερωτήσεις.
Σκουμπόπουλος :1)Σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία τροποποίησης του
σχεδίου πόλης για τον πεζόδρομο;
2)Εκδόθηκε οικοδομική άδεια για την ανέγερση του πάρκινγκ;
Λελεκάκης :1)Η τροποποίηση είναι στο ΣΧΟΠ. Δεν έχει τελειώσει ακόμη.
2)Η οικοδομική άδεια θα εκδοθεί με τα καινούργια σχέδια, αφού κάνουμε την
οριστική παραλαβή της μελέτης .Εκδόθηκε άδεια εκσκαφών. Η άδεια που αφορά και
τον περιβάλλοντα χώρο και την οριστική μελέτη κατασκευής, θα εκδοθεί μόλις
εγκρίνουμε την οριστική μελέτη. Η άδεια εκσκαφών και κατεδαφίσεων εκδόθηκε.
Πρόεδρος :Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος :Έχουμε πει και στο παρελθόν, όταν συζητήθηκε το θέμα
κατ΄επανάληψη στο Δ.Σ., ότι συμφωνούμε με την ανέγερση αυτού του πάρκινγκ. Και
τότε, αλλά και τώρα διαφωνούμε για την όλη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης του
έργου. Μας φέρνετε σήμερα και ενώ ήδη μισοτελειώνει το πάρκινγκ, να εγκρίνουμε
τη μελέτη ανέγερσής του. Μας φέρνετε σήμερα να εγκρίνουμε τη μελέτη, ενώ δεν
έχει εγκριθεί η οικοδομική άδεια, και ενώ δεν έχει γίνει και η τροποποίηση του
σχεδίου πόλης.
Για τους λόγους αυτούς και επειδή δεν εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχεδίου
πόλης, δεν μπορούμε να εγκρίνουμε την οριστική μελέτη. Να γίνει το παρκινγκ αλλά
με τις νόμιμες διαδικασίες. Δεν μπορεί να παίζει κανένας με τα έργα του Δήμου.
Ουρσουζίδης :Η εκμετάλλευση του οικοπέδου, έγινε για να εξυπηρετήσει τον
κόσμο στην στάθμευση των αυτοκινήτων. Είναι άρτια μελέτη. Ακολουθείται η λογική
σειρά των πραγμάτων. Εγκρίνεται δηλ. από το ΔΣ η οριστική μελέτη και ακολουθεί η
τυπική διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας για το κυρίως έργο.

Συγχαρητήρια στην μελετητική ομάδα, η οποία δέχθηκε τις παρατηρήσεις του
Δ.Σ. και έδωσε μία σωτήρια λύση για μόνιμη λειτουργία του πάρκινγκ, χωρίς κανένα
κώλυμα, ανεξαρτήτως της λειτουργίας της Μητροπόλεως. Το χαιρετίζω γιατί είναι
δύσκολο να δέχεται τις παρατηρήσεις του ΔΣ και να τις υλοποιεί.
Πρόεδρος: Ποιοι εγκρίνουν την οριστική μελέτη;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 13 σύμβουλοι:
Ι. Κουρουζίδης, Δ. Ταχματζίδης, Μ. Γαβρίδης, Κ. Πουλασουχίδης, Κ. Ασλάνογλου,
Α. Δελαβερίδης, Κ. Κόλβατζης, Ε. Λελεκάκης, Γ. Ουρσουζίδης, Λ. Τάκης, Ν.
Ουσουλτζόγλου, Σ. Γεωργιάδης, Α. Ταραλάς.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του Χ. Σκουμπόπουλου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 10 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Θ.
Σιδηρόπουλος, Ε. Σοφιανίδης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσαμήτρου – Καραχατζή, Ε.
Κουκουρδής, Γ. Μανακούλης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 13-9-2001 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Ε. Λελεκάκη.
2.- Την με αριθ. 43/2000 απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη κατασκευής
(στάδιο προμελέτης) του υπογείου χώρου στάθμευσης αυτ/των στην πλατεία
Δημαρχείου.
3.- Την από 17-7-2001 εισήγηση της επιτροπής τεχνικών του Δ.Σ.
4.- Την κατατεθείσα οριστική μελέτη κατασκευής του υπογείου χώρου στάθμευσης
στο Δημαρχείο.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει την υποβληθείσα οριστική μελέτη κατασκευής του υπογείου χώρου
στάθμευσης στο Δημαρχείο όπως αυτή συντάχθηκε από τον ανάδοχο του έργου και
έχει κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 509 / 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 27-9-2001
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