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Περίληψη
Έγκριση προσωρινής τροποποίησης-διευθέτησης
τμήματος της οδού Ρωμανίας ως τη συναρμογή
της με την οδό Προσφύγων.
Σήμερα 31 Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 27-10-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους
Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών
Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Τ. Χατζηαθανασίου, 4) Β.
Παπαδόπουλος,
5)Α.Σιδηρόπουλος,
6)Δ.Κουλουριώτης,
7)Δ.Τραπεζανλής,
8)
Θ.
Κορωνάς,
9)Σ.Διαμάντης,
10)Γ.Σοφιανίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12) Β.Λυκοστράτης, 13) Γ.
Κάκαρης,
14)Μ.
Παπαϊωάννου,
15)Ι.Χειμώνας,
16)Λ.Ακριβόπουλος, 17)Σ.Ασλάνογλου, 18) Ν. Μαυροκεφαλίδης,
19)Α.Σιακαβάρας, 20)Θ.Τέτος, 21)Ι.Κυρατλίδης, 22) Μ.
Σουμελίδης, 23) Ν. Τσιαμήτρος, 24)Ζ.Πατσίκας, 25) Α.
Καγκελίδης,
26)Γ.Γουλτίδης,
27)Ι.Παπαγιάννης,
28)Σ.Ελευθεριάδου,
29)Ν.Μπέκης,
30)Α.Μαρκούλης,
31)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Χ. Κούτρας, Π.Τσαπαρόπουλος,
Γ.Ορφανίδης,
Ε.Ιακωβίδου,
Χ.Γαϊτάνου, Κ.Καραπαναγιωτίδης,
Η.Τσιφλίδης,
Π.Παπαδίνα,
Α.Αποστολόπουλος, Σ.Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν. Αγγέλου, Γ.Λιλιόπουλος, Ι.Καραγιάννης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Χ.Κεχαΐδης, Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ.
Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης,
Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας,
Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ. Ι.Παπαγιάννης και προσήλθαν οι κ.κ.
Λ.Ακριβόπουλος, Μ.Παπαϊωάννου
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 575/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Γουλτίδης, Ζ.Πατσίκας, Μ.Σουμελίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 577/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Κυρατλίδης, Σ.Ελευθεριάδου, Α.Καγκελίδης και
προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μπέκης, Ζ.Πατσίκας
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 588/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Τσιαμήτρος, Λ.Ακριβόπουλος και προσήλθε ο κ.
Μ.Σουμελίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 589/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Ι.Χειμώνας
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 590/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Λ.Ακριβόπουλος
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 591/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μπέκης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 603/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Ζ.Πατσίκας
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 607/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.Μπέκης
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 33ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 26-10-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών
Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:
Στην περιοχή Γιοτζαλίκια ανεγέρθη και περαιώθηκε πρόσφατα σχολικό συγκρότημα που
θα στεγάσει το 1ο Φιλίππειο Γυμνάσιο και το 2ο ΓΕΛ. Για τη βελτίωση της προσβασιμότητας
εκτελέστηκε το έργο "Κατασκευή πεζοδρομίου και διαπλάτυνση-ασφαλτόστρωση οδού Ρωμανίας
και κάθετων οδών περιοχής Γιοτζαλίκια" της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Βέροιας.
Με το ανωτέρω έργο εκτελέστηκαν εργασίες στην οδό Ρωμανίας από τη συμβολή της με
την οδό Ν. Καβάσιλα έως και τη διατομή (69), λίγο πιο πάνω από τη συμβολή της με την οδό
Γλύπτη Ευάνδρου. Η οδός κατασκευάστηκε κατ' εφαρμογή της κατά μήκος τομής (Υψομετρική
Μελέτη) που συνοδεύει την Μελέτη Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή (Μελέτη Πράξη Εφαρμογής
στις περιοχές Ηρακλέους Στρατώνων Πιερίων Δήμου Βέροιας, που κυρώθηκε με την υπ' αριθ.
1576/1997 Απόφαση Νομάρχη.
Το εναπομείναν τμήμα της οδού Ρωμανίας από τη διατομή (69) έως και τη συμβολή της
με την οδό Προσφύγων βάσει της εγκεκριμένης υψομετρικής μελέτης, παρουσιάζει υψομετρική
διαφορά μεταξύ της υφιστάμενης κατάστασης και της προβλεπόμενης εγκεκριμένης ερυθράς της
οδού, που στη διατομή (Κ248) φθάνει περίπου τα 2,00 μ (συνημμένα 1 και 2). Αυτό συνεπάγεται
ότι για την εφαρμογή της εγκεκριμένης υψομετρικής μελέτης θα πρέπει να υποβιβαστεί σταδιακά
το υφιστάμενο τμήμα της οδού Ρωμανίας από τη διατομή (69) έως και τη διατομή (Κ248), ενώ
παράλληλα θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις και στην υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη οδό
Προσφύγων ώστε να γίνει η συναρμογή της με την οδό Ρωμανίας.
Κατόπιν των ανωτέρω, γίνεται κατανοητό ότι η εκτέλεση των εργασιών εφαρμογής της
εγκεκριμένης υψομετρικής μελέτης στην περιοχή απαιτεί τη λήψη αποφάσεων συναρμόδιων
υπηρεσιών εφόσον πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις και επί της οδού Προσφύγων, καθώς και την
ανεύρεση αντίστοιχης χρηματοδότησης
Επειδή όμως υπάρχει ανάγκη άμεσης διευθέτησης του οδικού δικτύου στην περιοχή,
δεδομένης της αύξησης του κυκλοφοριακού φόρτου που θα επιφέρει η αναβάθμιση αυτής κατόπιν
της ανέγερσης του σχολείου, αλλά και των εργασιών ανάπλασης που υλοποιήθηκαν με αφορμή
αυτή, θεωρούμε αναγκαία την ολοκλήρωση των εργασιών ασφαλτόστρωσης και στο
υπολειπόμενο τμήμα της οδού Ρωμανίας έως και τη συμβολή της με την οδό Προσφύγων.
Σε συνέχεια των ανωτέρω και λόγω του ότι η υλοποίηση της οδού Ρωμανίας κατ'
εφαρμογή της εγκεκριμένης υψομετρικής μελέτης όπως αναφέρθηκε παραπάνω απαιτεί τη λήψη
αποφάσεων συναρμόδιων υπηρεσιών και την ανεύρεση αυξημένης χρηματοδότησης (χρονοβόρα
διαδικασία) προτείνεται η προσωρινή τροποποίηση-διευθέτηση του τμήματος της οδού Ρωμανίας
έως και τη συναρμογή της με την οδό Προσφύγων, εκτελώντας εργασίες διάστρωσης υλικών
οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης, διατηρώντας την υφιστάμενη στάθμη της οδού και την
προσωρινή μη εφαρμογή της εγκεκριμένης υψομετρικής μελέτης.
Κατόπιν των ανωτέρω έγινε αρχικά εισήγηση από την υπηρεσία μας προς την Επιτροπή
Τεχνικών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Βέροιας, και στη συνέχεια έγινε εισήγηση προς
την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Έχοντας υπόψη :
α) το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου
β) την από 27-09-2016 εισήγηση (συνημμένο 3) της Επιτροπής Τεχνικών &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Βέροιας και
β) την υπ' αριθ. 90/2016 Απόφαση (συνημμένο 4) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Βέροιας που συνεδρίασε στις 19-10-2016
σύμφωνα με τα οποία έγινε αποδεκτή η προτεινόμενη από την Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας προσωρινή τροποποίηση-διευθέτηση του τμήματος της οδού
Ρωμανίας έως και τη συναρμογή της με την οδό Προσφύγων, εκτελώντας εργασίες διάστρωσης
υλικών οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης, διατηρώντας την υφιστάμενη στάθμη της οδού και
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την προσωρινή μη εφαρμογή της εγκεκριμένης υψομετρικής μελέτης.
καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει για το :
1) εάν θα εφαρμοστεί η εγκεκριμένη υψομετρική μελέτη στο υπολειπόμενο τμήμα της
οδού Ρωμανίας έως και τη συναρμογή της με την οδό Προσφύγων εφόσον υπάρξει συνεννόηση
με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και εξασφαλιστεί η αντίστοιχη χρηματοδότηση.
ή
2) εάν θα γίνει προσωρινή τροποποίηση-διευθέτηση του τμήματος της οδού Ρωμανίας έως
και τη συναρμογή της με την οδό Προσφύγων, διατηρώντας την υφιστάμενη στάθμη της οδού και
την μη εφαρμογή (προσωρινά) της εγκεκριμένης υψομετρικής μελέτης.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη
Λαζαρίδη;
Μέλη: Ναι
Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Α.Μαρκούλης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 26-10-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Το από 27/9/2016 πρακτικό της Επιτροπής Τεχνικών και Ηλ/κής Διακυβέρνησης.
3.- Την υπ’ αριθ. 90/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει την προσωρινή τροποποίηση-διευθέτηση του τμήματος της οδού Ρωμανίας έως
και τη συναρμογή της με την οδό Προσφύγων, διατηρώντας την υφιστάμενη στάθμη της οδού και
την μη εφαρμογή (προσωρινά) της εγκεκριμένης υψομετρικής μελέτης.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 607 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Α.
Θ.
Β.
Α.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Παπαδόπουλος
Σιδηρόπουλος

Ε.

Δ.
Δ.

Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Θ.

Κορωνάς

Σ.
Γ.
Ν.
Β.
Γ.
Μ.
Ι.
Λ.
Σ.
Ν.
Α.
Θ.
Ι.
Μ.
Ν.
Ζ.
Α.
Γ.
Ι.
Σ.
Ν.
Α.
Γ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Λυκοστράτης
Κάκαρης
Παπαϊωάννου
Χειμώνας
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Κυρατλίδης
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Παπαγιάννης
Ελευθεριάδου
Μπέκης
Μαρκούλης
Μελιόπουλος

Γ.
Ι.
Ι.
Ν.

Γκόγκα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Λιλιόπουλος
Σιδηρόπουλος
Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 4-11-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

