ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 5/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 160/2006
Περίληψη
Έγκριση μελέτης του έργου «Έργα
αντιθορυβικής προστασίας στο Δήμο
Βέροιας».
Σήμερα 13 Μαρτίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 9-3-2006 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 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη.
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Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Φουρνιάδης
Ντόβας
Κρομμύδας
Ρήσσου
Χιονίδης
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Μηλιόπουλος
Παπαστεργίου
Τσιάρας
Σοφιανίδης
Ορφανίδης

Aπόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Πουλασουχίδης
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης
συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Γ.
Τροχόπουλος, Χ. Ντόβας, Κ. Χιονίδης, Ι. Κουρουζίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 134/2006 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Γκαμπέσης, Γ. Τροχόπουλος, Σ.
Μηλιόπουλος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 135/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Α. Γκαμπέσης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 136/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 137/2006
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Κουρουζίδης, Μ.
Γαβρίδης, Α. Δελαβερίδης, Γ. Ορφανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 139/2006
απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Γκαμπέσης και αποχώρησε
ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 147/2006 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 2-3-2006 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών Μιχαήλ Σακαλή, που έχει ως εξής:
Στα πλαίσια των έργων αντιθορυβικής προστασίας στο Δήμο Βέροιας, είχε
αποφασισθεί η τοποθέτηση ηχοπετασμάτων κατά μήκος της Νότιας παράκαμψης και
της οδού Ακροπόλεως. Όμως από την ημερομηνία λειτουργίας της Εγνατίας οδού, η
κίνηση στην Νότια παράκαμψη έχει μειωθεί σημαντικά, ώστε δεν απαιτείται πλέον η
προστασία της περιοχής από τον θόρυβο. Η τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στην οδό
Ακροπόλεως και στο ύψος όπου προβλέπεται η κατασκευή γέφυρας στην περιοχή
«Κτηνιατρείο» δεν ήταν άμεσα υλοποιήσιμη, διότι προαπαιτούσε την διαπλάτυνση
της οδού.
Αντίθετα η περιοχή του οικισμού των Ασωμάτων έχει επιβαρυνθεί ιδιαίτερα
από τα επίπεδα θορύβου της Εγνατίας οδού, ώστε κρίνεται επιβεβλημένο να
προστατευθεί πλέον από την όχληση των κυκλοφορούντων οχημάτων.
Η Υπηρεσία Διαχείρισης του προγράμματος ΕΠΠΕΡ σε αίτημα του Δήμου να
μετατοπισθεί η περιοχή προστασίας από τον θόρυβο, από τα όρια της πόλης της
Βέροιας, στην περιοχή Ασωμάτων, ήταν θετική – σχετικό το αρ. 125288/9-2-2006
έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης που επισυνάπτεται-.
Έτσι συντάχθηκε ανάλογη μελέτη από το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής
Τεχνολογίας, η οποία θα διαβιβασθεί στην αρμόδια Δ/νση του ΥΠΕΧΩΔΕ για
έγκριση. Απαραίτητο είναι, προκειμένης και της αλλαγής του Τ.Δ.Ε. να εγκριθεί η
νέα θέση τοποθέτησης ηχοπετασμάτων και η συνταχθείσα μελέτη, από το Δημοτικό
Συμβούλιο.
Έχοντας υπ’ όψη τα πιο πάνω το θέμα διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο,
να αποφασίσει σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Δάσκαλος: Πρέπει να επισημάνω ότι και η περιοχή της Λευκόπετρας
αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα με τα Ασώματα και νομίζω πως πρέπει να
συμπεριληφθεί στη μελέτη.
Δήμαρχος: Αυτό είναι άλλο έργο κε Δάσκαλε. Κανείς από την περιοχή της
Λευκόπετρας δεν διαμαρτυρήθηκε για ηχορύπανση ενώ οι κάτοικοι των Ασωμάτων,
που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα, το έκαναν. Εξάλλου δεν γνωρίζουμε αν η
πίστωση φτάσει μόνο για τα Ασώματα.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την εισήγηση του κ. αντιδημάρχου;
Σύμβουλοι: Ναι.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 2-3-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μ. Σακαλή.
2.- Την με αριθ. 101888/24-9-2002 απόφαση του Γ.Γ. του ΥΠΕΧΩΔΕ, με την οποία
εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης : «Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Καταπολέμησης Θορύβου Δήμου Βέροιας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000-2006 και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας 4
(Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον – Θόρυβος) στο Μέτρο 4.2 (Μείωση Ηχορύπανσης).
3.- Την αριθ. 621/2002 προγενέστερη απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε το
«Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης Θορύβου Δήμου
Βέροιας».
4.- Ότι μετά την έναρξη λειτουργίας της Εγνατίας Οδού, η κίνηση στη Νότια
παράκαμψη της πόλης μειώθηκε σημαντικά, με αποτέλεσμα να μην απαιτείται πλέον
η προστασία της περιοχής από το θόρυβο ενώ αντίθετα αυξήθηκε στην περιοχή των
Ασωμάτων, σύμφωνα με τις μετρήσεις του θορύβου στην παραπάνω περιοχή από το
Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας του Α.Π.Θ.

5.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η αλλαγή της θέσης των ηχοπετασμάτων και η
τοποθέτησή τους στην περιοχή των Ασωμάτων για να προστατευθεί η εν λόγω
περιοχή από τα υψηλά επίπεδα θορύβου λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας των
οχημάτων στην Εγνατία Οδό.
6.- Το αριθ. πρωτ. 125288/9-2-2006 έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» του 3ου Κ.Π.Σ..
7.- Την κατατεθείσα μελέτη «Εργα αντιθορυβικής προστασίας στο Δήμο Βέροιας»,
που αναφέρεται στην τοποθέτηση ηχοπετασμάτων σε τμήμα της Εγνατίας Οδού που
διέρχεται από τον οικισμό Ασωμάτων.
8.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την τροποποίηση της μελέτης του Ολοκληρωμένου
Επιχειρησιακού Προγράμματος Καταπολέμησης Θορύβου Δήμου Βέροιας σε ό,τι
αφορά τη δεύτερη δράση του προγράμματος αυτού «Εργα αντιθορυβικής προστασίας
στο Δήμο Βέροιας» και την τοποθέτηση ηχοπετασμάτων σε τμήμα της Εγνατίας
Οδού που διέρχεται από τον οικισμό Ασωμάτων αντί της τοποθέτησής τους κατά
μήκος της Νότιας παράκαμψης της πόλης και της οδού Ακροπόλεως διότι μετά την
έναρξη λειτουργίας της Εγνατίας Οδού, η κίνηση στη Νότια παράκαμψη της πόλης
μειώθηκε σημαντικά ενώ αντίθετα αυξήθηκε στην περιοχή των Ασωμάτων, η οποία
πρέπει να προστατευθεί από τα υψηλά επίπεδα θορύβου λόγω της αυξημένης
κυκλοφορίας των οχημάτων στην Εγνατία Οδό.
Β) Εγκρίνει την υποβληθείσα μελέτη «Εργα αντιθορυβικής προστασίας στο
Δήμο Βέροιας», που αναφέρεται στην τοποθέτηση ηχοπετασμάτων σε τμήμα της
Εγνατίας Οδού που διέρχεται από τον οικισμό Ασωμάτων, όπως αυτή συντάχθηκε
από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου
Επιχειρησιακού Προγράμματος Καταπολέμησης Θορύβου Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 160 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Γεωργιάδης
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Παναγιωτίδης
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Κεχαγιόγλου
Δημούλα
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Τσαμήτρου-Καραχατζή
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Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 22-3-2006
Ο Δήμαρχος
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Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
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Μιχαηλίδης
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Τσιάρας
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