ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 9/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 207/2001
Περίληψη
Θέση του Δ.Σ. για την κατασκευή
παράπλευρων
οδών
εξυπηρέτησης
της
Εγνατίας οδού.
Σήμερα 9 Απριλίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
15:00 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 5-4-2001
γραπτή πρόσκληση του αντιπροέδρου κ. Κων/νου Πουλασουχίδη 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 27 μέλη.
Παρόντες
Aπόντες
Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
1. Μ. Ποτουρίδης
Δ. Ταχματζίδης
Χ. Μουτσιόπουλος
2. Ι. Κουρουζίδης
Α. Κεσίδης
3. Μ. Γαβρίδης
M. Σουμελίδης
4. Κ. Πουλασουχίδης
Ε. Λευκοπούλου
5. K. Aσλάνογλου
Γ. Μανακούλης
6. Α. Δελαβερίδης
Π. Αγαθαγγελίδης
7. Δ. Πέτκος
Απόντες Δημαρχιακοί
8. Κ. Κόλβατζης
Πάρεδροι
-------9. Ε. Λελεκάκης
10. Γ. Ουρσουζίδης
11. Ν. Χαμαλής
12. Λ. Τάκης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 199/2001
13. Ν. Ουσουλτζόγλου
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Κόλβατζης, Σ.
14. Σ. Γεωργιάδης
Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης, Μ. Τσαμήτρου και
15. Ι. Τριανταφυλλίδης
αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Χαμαλής, Β. Γιαννουλάκης, Σ.
16. Π. Πιτούλιας
Παναγιωτίδης, Θ. Σιδηρόπουλος, Ε. Σοφιανίδης και ο
17. Α. Ταραλάς
Δημαρχ. Πάρεδρος κ. Χ. Μουτσιόπουλος.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 200/2001 απόφασης
18. Χ. Σκουμπόπουλος
αποχώρησε ο κ. Γ. Ουρσουζίδης.
19. Χ. Γεωργιάδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 204/2001 απόφασης
20. Β. Γιαννουλάκης
αποχώρησαν οι κ.κ. Λ. Τάκης, Λ. Τσαβδαρίδης
21. Σ. Παναγιωτίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 206/2001 απόφασης
22. Λ. Τσαβδαρίδης
προσήλθε ο κ. Γ. Ουρσουζίδης
23. Θ. Σιδηρόπουλος
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 208/2001 απόφασης
24. Ε. Σοφιανίδης
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Ποτουρίδης, Κ. Κόλβατζης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 210/2001 απόφασης
25. Ι. Ακριβόπουλος
26. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
27. Ε. Κουκουρδής

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 29-3-2001 εισηγητικό
σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:
Με την έναρξη των εργασιών κατασκευής των τμημάτων της Εγνατίας οδού
5.2/5.3 Λευκόπετρα – Κουλούρα, διαπιστώθηκε ότι δεν κατασκευάζονται οι
παράπλευροι οδοί εξυπηρέτησης (service road) των τμημάτων αυτών. Τούτο θα έχει
σαν αποτέλεσμα την δυσχέρεια της κυκλοφορίας των οχημάτων που εξυπηρετούν
κύρια τα αγροκτήματα της περιοχής, αφού και η κίνησή τους είναι απαγορευτική
στην κατασκευαζόμενη κύρια οδό, όσο και στους προβλεπόμενους από τη διανομή
αγροτικούς δρόμους, που διακόπτονται απ' αυτήν.
Στην αρχικώς εγκριθείσα μελέτη υπήρχαν ένθεν και ένθεν της Εγνατίας
παράπλευροι οδοί, που ακριβώς προβλέπονταν για την εξασφάλιση της ομαλής
κυκλοφορίας οχημάτων που οδεύουν στα αγροκτήματα. Με αναθεώρηση όμως αυτής,
καταργούνται, πράγμα που πρέπει να αντιμετωπισθεί έγκαιρα.
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει
ανάλογη απόφαση για την μη κατασκευή των οδών εξυπηρέτησης της Εγνατίας οδού
στα τμήματα 5.2/5.3 Λευκόπετρα-Κουλούρα (Χ.Θ. 0+000.00 – Χ.Θ. 9+694.60),
προκειμένου να ζητηθεί από την " ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε." να περιληφθεί ή όχι στην
τρέχουσα εργολαβία.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Προεδρεύων: Προτείνεται προς το Δ.Σ να λάβει απόφαση και να ζητήσει από
την Εγνατία Α.Ε. να κατασκευάσει τους παράπλευρους δρόμους που ήταν
προγραμματισμένοι και προβλεπόντουσαν στην μελέτη.
Σκουμπόπουλος: Από πέρσι καταργήθηκαν οι παράπλευροι δρόμοι. Τι
ενέργειες έκανε ο Δήμος προκειμένου να μη καταργηθούν αυτοί οι παράπλευροι
δρόμοι; Κρίναμε ότι δεν χρειάζονται;
Τι έγινε με τις προσβάσεις προς τα κτήματα, τους στάβλους, τα μαντριά που
βρίσκονται κάτω από την Εγνατία; Τι ενέργειες έκανε ο Δήμος γι' αυτές τις
προσβάσεις;
Γιατί δεν πέρασε το θέμα από την αρμόδια επιτροπή τεχνικών θεμάτων;
Γιατί δεν ζητήσαμε τη γνώμη των Τ.Σ των Γεωργιανών και της Καστανιάς;
Λελεκάκης: Το θέμα που συζητάμε αφορά την εν ενεργεία εργολαβία της
Άκτωρ, που ξεκινάει από τον κόμβο, που βλέπατε πριν αναρτημένο και κατευθύνεται
προς την Κουλούρα. Στην εργολαβία αυτή που βρίσκεται σε εξέλιξη, όταν
δημοπρατήθηκε, είχαν στα σχέδια και τα service road, τους 2 παράπλευρους δρόμους,
που είναι ήδη κατασκευασμένοι δεξιά και αριστερά από το τμήμα της Εγνατίας και
που εξυπηρετούν μία σειρά βιοτεχνιών και αγροτεμαχίων στην περιοχή αυτή. Στην
προσπάθεια περικοπής κάποιων δαπανών, ο εργολάβος πήρε εντολή από την
ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε., να μη κατασκευάσει τα 2 service road από τον κόμβο της οδού
Πιερίων μέχρι την Μέση.
Λάβαμε γνώση και ενημερωθήκαμε από τον εργολάβο 3 μέρες πριν. Γι' αυτό
έκανα το εισηγητικό, να κάνουμε μία πρόταση προς την ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε., να
κατασκευάσουν τους 2 δρόμους που προβλεπόταν στα σχέδια τους και στην αρχική
προκήρυξη της εργολαβίας αυτής. Αφορά μόνον αυτό το κομμάτι.
Προεδρεύων: Το προεδρείο πήρε την απόφαση να μη πάει στην επιτροπή
τεχνικών θεμάτων, επειδή ήταν ένα σχέδιο που προϋπήρχε και ανακαλείται στην
πράξη.
Σκουμπόπουλος: Μετά την διευκρίνιση του κ. Λελεκάκη, συμφωνούμε με την
εισήγηση. Να δούμε όμως και τα ερωτήματα που έθεσα, τα οποία πρέπει να μας
απασχολήσουν σε επόμενη συνεδρίαση.

Ουσουλτζόγλου: Η τεχνική επιτροπή του Δήμου, να ζητήσει από την Εγνατία
οδό να της απαντήσει αν καταργήθηκε και το άλλο κομμάτι, μέχρι την Λευκόπετρα.
Να τους προλάβουμε.
Λελεκάκης: Μετά από αυτό το ερέθισμα, ήδη είχαμε επαφή με τους
εργοταξιάρχες των 2 άλλων εργοταξίων που λειτουργούν στο χώρο της ΣΑΝΤΑΣ και
της Λευκόπετρας. Θα μας φέρουν τους χάρτες όπου φαίνεται ακριβώς ποια τμήματα
έχουν εντολή να κατασκευάσουν και ποια όχι. Άρα πέρα από αυτό πρέπει να δούμε
και σε συνεννόηση με τα Τ.Σ κάποιες διαβάσεις που είναι απαραίτητες, μια και η
περιοχή ουσιαστικά αποκόπτεται προς το ποτάμι με την κατασκευή της Εγνατίας.
Είναι ένα θέμα που μόλις συλλέξουμε τα στοιχεία θα το φέρουμε στο συμβούλιο.
Δήμαρχος: Η πρόταση την οποία είχε κάνει το Τ.Σ Ασωμάτων, για να
σώσουμε τα πλατάνια στην Εκκλησία και για να κάνουμε διάβαση ώστε να μπορούν
να εξυπηρετούνται οι κτηνοτρόφοι, έχει εγκριθεί από την Εγνατία. Η τροποποίηση
αυτή της μελέτης στοίχισε 485εκ.
Προεδρεύων: Τοποθετήσεις.
Κουκουρδής: Έχουν γίνει οι παρεμβάσεις από το Τ.Σ. Κε Λελεκάκη, θα είναι
πλέον αργά εάν θα κάνουμε από εδώ και πέρα παρεμβάσεις. Ήδη έχουν γίνει τα έργα.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 29-3-01 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Ε.
Λελεκάκη.
2.- Ότι με την έναρξη των εργασιών κατασκευής των τμημάτων της Εγνατίας οδού
5.2/5.3 Λευκόπετρα – Κουλούρα, διαπιστώθηκε ότι δεν κατασκευάζονται οι
παράπλευροι οδοί εξυπηρέτησης (service road) των τμημάτων αυτών, ενώ στην
αρχική εγκριθείσα μελέτη υπήρχαν.
3.- Ότι για την εξασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας οχημάτων που οδεύουν στα
αγροκτήματα, βιοτεχνίες κ.λ.π. σκόπιμο είναι να ζητηθεί η κατασκευή των
παραπλεύρων οδών στο παραπάνω τμήμα της Εγνατίας οδού.
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εκφράζει τη θέση του για να υποβληθεί αίτημα στην «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.» και να
ζητηθεί να περιληφθεί στην τρέχουσα εργολαβία η κατασκευή των οδών
εξυπηρέτησης της Εγνατίας οδού στα τμήματα 5.2/5.3 Λευκόπετρα – Κουλούρα
(Χ.Θ. 0+000.00 – Χ.Θ. 9+694.60).

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 207/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μ.
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ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΥΛΑΣΟΥΧΙΔΗΣ Κ.
Α.
Δ.
Κ.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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Κ.
Γ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ
Ν.
Λ.
Σ.
Ι.
Π.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ποτουρίδης
Kουρουζίδης
Γαβρίδης
Ασλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Κόλβατζης
Λελεκάκης
Γκαβαϊσές
Ουρσουζίδης
Χαμαλής
Τάκης
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Πιτούλιας

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
Χ. Μουτσιόπουλος
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 7-5-2001
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ
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Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Τσαβδαρίδης
Σιδηρόπουλος
Σοφιανίδης
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής

