ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 25/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 544/2001
Περίληψη
Τροποποίηση της εγκεκριμένης ερυθράς μεταξύ
των Ο.Τ. 180 και 300 (Ρόδων, Γράμμου).
Σήμερα 24 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 20-9-2001
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 21 μέλη.
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Ποτουρίδης
Κουρουζίδης
Ταχματζίδης
Πουλασουχίδης
Aσλάνογλου
Δελαβερίδης
Κόλβατζης
Ουρσουζίδης
Χαμαλής
Τάκης
Ουσουλτζόγλου
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Aπόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Χ. Μουτσιόπουλος

Μ. Γαβρίδης
Δ. Πέτκος
Ε. Λελεκάκης
Π. Πιτούλιας
Α. Κεσίδης
M. Σουμελίδης
Β. Γιαννουλάκης
Απόντες Δημαρχιακοί
Σ. Παναγιωτίδης
Πάρεδροι
Ε. Σοφιανίδης
-------Ε. Λευκοπούλου
Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
Π. Αγαθαγγελίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 529/2001
απόφασης προσήλθε ο κ. Κ. Κόλβατζης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 3-9-2001 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:
Με την 4308/2001 αίτησή του ο κ. Κιουρτσίδης Κων/νος ζήτησε την
τροποποίηση της ερυθράς επί της οδού Ρόδων και μεταξύ των Ο.Τ. 180 και 300
επικαλούμενος τα εξής:
Διατηρεί τα υψόμετρα στα σημεία Κ176 και 14 (σύμφωνα με την
οριζοντιογραφία) τα οποία αποτελούν την αρχή και το τέλος του εξεταζομένου
τμήματος.
Το σημείο Κ176 αποτελεί αξονοδιασταύρωση των οδών Ρόδων και
Τρεμπεσίνας και το σημείο 14 αποτελεί αξονοδιασταύρωση των οδών Καπετάν
Ευκλείδη και Γράμμου. Οι παραπάνω οδοί είναι ασφαλτοστρωμένοι με
κατασκευασμένα πεζοδρόμια.
Τα υψόμετρα στο Κ176 και 14 είναι τα υψόμετρα της υφιστάμενης
κατάστασης η οποία πρακτικά δεν μπορεί να μεταβληθεί.
Ακολουθεί σε όλο το μήκος της οδού περίπου την υφιστάμενη κατάσταση
ώστε να μην υπάρχουν πολλές χωματουργικές εργασίες για την κατασκευή του
δρόμου και κυρίως για να μην χρειαστεί η κατασκευή τοίχου προς την πλευρά του
Ο.Τ. 301, μήκους 40μ. και ύψους περίπου 4μ. σύμφωνα με την παλιά ερυθρά, η
οποία είναι πολύ δαπανηρή κατασκευή.
Κυρίως όμως διορθώνει το υψόμετρο στο σημείο 8 το οποίο αποτελεί
αξονοδιασταύρωση των οδών Ρόδων και Λυσίου.
Το υψόμετρο του σημείου 8 στην μηκοτομή της οδού Ρόδων (καταργούμενη)
ήταν 130,96 ενώ το υψόμετρο του ιδίου σημείου στην μηκοτομή της οδού Λυσίου
είναι 128,90 που είναι και το σωστό διότι προκύπτει από τροποποίηση της ερυθράς
της οδού Λυσίου από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Βέροιας η οποία έγινε
μεταγενέστερα από την ερυθρά της οδού Ρόδων και ορίζει την κατασκευή της οδού
Λυσίου σύμφωνα περίπου με την υφιστάμενη κατάσταση.
Μετά την αυτοψία που έγινε από υπαλλήλους της υπηρεσίας μας και την
εξέταση των δεδομένων που προαναφέρονται εισηγούμαστε υπέρ της τροποποίησης
της ερυθράς όπως αυτά φαίνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα και στη μηκοτομή
που κατατέθηκαν συμπληρώνοντας ότι, για την μηκοτομή με στοιχεία 9-Κ177Α (επί
της οδού Λυσίου) καθορίζεται υψόμετρο ερυθράς για το σημείο 9Η= 128,88 και
υψόμετρο για το Κ177Α Η= 125,85 συνεπώς κλίση 11,596%.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 17-7-2001
εισήγηση της επιτροπής τεχνικών με την οποία αυτή ομόφωνα εισηγείται την
υψομετρική μελέτη των οδών Ρόδων και Γράμμου 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 3-9-2001 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Ε. Λελεκάκη.
2.- Την από 22-8-2001 αίτηση του Κων/νου Κιουρτσίδη με την οποία ζητάει την
τροποποίηση της ερυθράς επί της οδού Ρόδων και μεταξύ των Ο.Τ. 180 και 300.
3.- Την από 17-7-01 εισήγηση της επιτροπής τεχνικών θεμάτων του Δ.Σ.
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).

Αποφασίζει Ομόφωνα
Να τροποποιηθεί η ερυθρά μεταξύ των Ο.Τ. 180 και 300 (Ρόδων, Γράμμου)
όπως αυτή σημειώνεται στα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα μηκοτομής και
οριζοντιογραφίας που συνοδεύουν την απόφαση αυτή και έχουν συνταχθεί από τον
Κων/νο Κιουρτσίδη, τοπογράφο μηχανικό Τ.Ε., ελέγχθηκαν από την Στέλλα Τζόγια,
τοπογράφο μηχανικό Τ.Ε. Δήμου και θεωρήθηκαν από τον προϊσταμένη του
πολεοδομικού τμήματος Δήμου Βέροιας, Μαρούλα Γεωργιάδου, πολιτικό μηχανικό.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 544/ 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 9-10-2001
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου
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