ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 14/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 345/2001
Περίληψη
Καθορισμός ερυθράς των οδών γύρω από
το Ο.Τ. 61α (Κοντογεωργάκη).
Σήμερα 11 Ιουνίου 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 7-6-2001
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 26 μέλη.
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Aσλάνογλου
Δελαβερίδης
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Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
--------

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Χ. Μουτσιόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερησίας διάταξης
συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Κόλβατζης, Π.
Αγαθαγγελίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 317/2001
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Κόλβατζης, Π.
Αγαθαγγελίδης
και
αποχώρησε
ο
κ.
Κ.
Πουλασουχίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 321/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Αγαθαγγελίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 322/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Ουρσουζίδης, Ν.
Ουσουλτζόγλου.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 327/2001
απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Ουρσουζίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
328/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ. κ. Α. Δελαβερίδης, Β.
Γιαννουλάκης, Θ. Σιδηρόπουλος.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 331/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Ποτουρίδης, Λ.
Τσαβδαρίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 12-3-2001 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών κ. Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:
Με την από 28-2-2001 αίτησή του ο κ. Χ΄΄Κώστας Αθανάσιος ζήτησε τον
καθορισμό ερυθράς των οδών που περιβάλλουν το Ο.Τ. 61α όπου προτίθεται να
ανεγείρει οικοδομή σε ιδιοκτησία του. Το οικοδομικό τετράγωνο που προέκυψε από
την διατήρηση παλαιών υφισταμένων οδών, σε συνδυασμό με την ανάδειξη του
χώρου γύρω από τον Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων, στον θύλακα της διατηρητέας περιοχής
της οδού Κοντογεωργάκη, της Βέροιας. ( Π.Δ. της 20-9-93/Φ.Ε.Κ. 1209Δ/28-9-93).
Στην κατατεθείσα μελέτη τα υψόμετρα του καταστρώματος της οδού
Κοντογεωργάκη, διατηρούνται ως έχουν ( σημεία από 1~ 4 ).
Στην οδό μεταξύ των Ο.Τ. 61- 65α και 61α προτείνεται η διατήρηση των
υφισταμένων υψομέτρων, ώστε να είναι επιτρεπτή η είσοδος στην αριθ. (6)
ιδιοκτησία, όπως αυτή εμφανίζεται στην συνημμένη οριζοντιογραφία.
Η διανοιγόμενη οδός στην νότια πλευρά του Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων μεταξύ
των σημείων 9~13 έχει την ελάχιστη κλίση του 1%, ( για την απορροή των ομβριών)
ώστε να μην υποσκαφθούν τα θεμέλια του κτίσματος, ενώ από το σημείο 13 μέχρι το
σημείο 1 της οδού Κοντογεωργάκη έχει κλίση 20,40% με τις ανάλογες συναρμογές.
Από την προτεινόμενη λύση δεν δημιουργείται πρόβλημα σε υφιστάμενες
εισόδους κατοικιών, ούτε σε υπό ανέγερση οικοδομή στο Ο.Τ. 61.
Στις ιδιοκτησίες 4 και 2 του συνημμένου διαγράμματος, τα υψόμετρα της
νέας οδού είναι ανεκτά, διότι είναι τυφλές στην πλευρά τους, εν ισογείω, προς αυτήν.
Για την προταθείσα λύση, ενημερώθηκε και η 11η Εφορεία Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων, που έθεσε περιορισμό σε ότι αφορά την εκσκαφή του περιβάλλοντα
χώρου του μνημείου, και συναίνεσε στα γραφόμενα.
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω παρακαλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με
την έγκριση της ερυθράς των οδών που περιβάλλουν το Ο.Τ. 61α.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 15-3-01
εισήγηση της επιτροπής τεχνικών με την οποία αυτή ομόφωνα εισηγείται να
καθοριστεί η ερυθρά των οδών γύρω από το Ο.Τ. 61α, όπως αυτή φαίνεται στη
συνημμένη οριζοντιογραφία και μηκοτομή με την πρόταση το σημείο 12 να κατέβει
0,50μ.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 12-3-01 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Ε.
Λελεκάκη.
2.- Την από 28-2-01 αίτηση του Αθανασίου Χατζηκώστα με την οποία ζητάει τον
καθορισμό της ερυθράς των οδών που περιβάλλουν το Ο.Τ. 61α.
3.- Την από 15-3-01 εισήγηση της επιτροπής τεχνικών θεμάτων του Δ.Σ.
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) .
Αποφασίζει Ομόφωνα
Καθορίζει την ερυθρά των οδών γύρω από το Ο.Τ. 61α όπως αυτή
σημειώνεται στα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα μηκοτομής και
οριζοντιογραφίας, με την συμπλήρωση το σημείο 12 να κατέβει 0,50μ., που
συνοδεύουν την απόφαση αυτή και έχουν συνταχθεί από τον Δημήτριο Πέτκο,
πολιτικό μηχανικό και ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 345/ 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 29-6-2001
Ο Δήμαρχος
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