ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 14/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 346/2001
Περίληψη
Τροποποίηση της εγκεκριμένης ερυθράς
οδού Επικούρου στο τμήμα μεταξύ των
Ο.Τ. 298 και 229. (Αρχιμήδη έως
Μυκηνών).
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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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 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 6-2-01 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου
τεχνικών κ. Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:
Με την από 19-10-2000 αίτησή του και στην συνέχεια με την από 15-12-2000
ανάλογη, ο Κοντακτσής Στέφανος κ.λ.π., ζήτησε την τροποποίηση της ερυθράς της
οδού Επικούρου, στο τμήμα της, μεταξύ των Ο.Τ. 298 και 229, δηλ. από την συμβολή
της με την οδό Αρχιμήδη έως την οδό Μυκηνών.
Κατά τους αιτούντες επειδή η ενιαία κλίση του επίμαχου τμήματος της οδού
είναι της τάξης του 41,20%, πράγμα που την καθιστά μη βατή από οχήματα, είναι
ορθότερο να κατασκευαστεί κλίμακα σε κάποιο τμήμα, ενώ κατάντι της οδού να
διαμορφωθεί σε μήκος 25,39μ., κατάστρωμα οδού με κλίση 15,56%.
Η ερυθρά της οδού έχει ήδη τροποποιηθεί με την αριθ. 224/92 απόφαση του
Δ.Σ. Βέροιας. Από τον έλεγχο των στοιχείων που υπάρχουν στο αρχείο μας,
διαπιστώθηκε ότι τα εμφανιζόμενα ως υψόμετρα εδάφους δεν ήταν ορθά, προφανώς
γιατί ήδη το φυσικό έδαφος από το 1974 έως τα 1992 είχε αλλοιωθεί, οπότε η
προταθείσα και εγκριθείσα ερυθρά απείχε του εδάφους σε κάποια σημεία μέχρι 2μ..
Ωστόσο η κατά μήκος κλίσεις της οδού Επικούρου ήταν από 19,10% η μικρότερη
έως 36,79% η μέγιστη.
Με την νέα πρόταση η ερυθρά, για το πρώτο τμήμα ανόδου της οδού
Επικούρου από την οδό Αρχιμήδη (πρώην Πηνελόπης) προς την οδό Μυκηνών,
κατέρχεται του φυσικού εδάφους μέχρι 6,50 μέτρα, για να αποκτήσει κλίση ομαλή
– 15,56%, ώστε να καθίστανται μάλλον στα παρακείμενα οικόπεδα, βατοί με όχημα
οι υπόγειοι χώροι των μελλοντικά να ανεγερθούν οικοδομών, ενώ στο υπόλοιπο
τμήμα της προτείνεται η κατασκευή κλίμακας πολύ μεγάλου αναπτύγματος, αριθμός
βαθμίδων περί τις 70 πλέον των πλατύσκαλων.
Τα αρνητικά σημεία της πρότασης αυτής είναι ότι: προκειμένου να
υλοποιηθεί απαιτείται να γίνουν υψηλοί τοίχοι αντιστήριξης μέχρι και 6 μέτρα, καθώς
επίσης και κατασκευή όποιας κλίμακας είναι κατά πολύ δαπανηρότερη της
τσιμεντόστρωσης οδού.
Η λύση αυτή δημιουργεί όρυγμα μεταξύ των Ο.Τ. 298 και 229, εκτός εάν οι
ιδιοκτήτες των παρακειμένων οικοπέδων, που είναι αδόμητα, κατεβάσουν την
επιφάνεια αυτών, μετά την συναίνεση της αρμόδιας Ε.Π.Α.Ε..
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 27-3-01
εισήγηση της επιτροπής τεχνικών με την οποία αυτή ομόφωνα εισηγείται να
διαμορφωθεί η ερυθρά της οδού Επικούρου από την συμβολή της με την οδό
Αρχιμήδη μέχρι τη συμβολή με την οδό Μυκηνών ως εξής: Από την εγκεκριμένη
ερυθρά των οδών Επικούρου και Μυκηνών μέχρι του διαμορφωθέντος υψομέτρου
του σημείου συμβολής των αξόνων των οδών Αρχιμήδη και Επικούρου (άσφαλτος)
με ενιαία κλίση.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 6-2-01 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Ε. Λελεκάκη.
2.- Την από 19-10-2000 αίτηση του Στέφανου Κοντακτσή με την οποία ζητάει την
τροποποίηση της ερυθράς της οδού Επικούρου, στο τμήμα της, μεταξύ των Ο.Τ. 298
και 229, δηλ. από την συμβολή της με την οδό Αρχιμήδη έως την οδό Μυκηνών.
3.- Την από 27-3-01 εισήγηση της επιτροπής τεχνικών θεμάτων του Δ.Σ.
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).

Αποφασίζει Ομόφωνα
Να τροποποιηθεί η ερυθρά της οδού Επικούρου στο τμήμα μεταξύ των Ο.Τ.
298 και 229 και ειδικότερα από την εγκεκριμένη ερυθρά των οδών Επικούρου και
Μυκηνών μέχρι του διαμορφωθέντος υψομέτρου του σημείου συμβολής των αξόνων
των οδών Αρχιμήδη και Επικούρου (άσφαλτος) με ενιαία κλίση όπως αυτή
σημειώνεται στα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα μηκοτομής και
οριζοντιογραφίας 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 346/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Βέροια 29-6-2001
Ο Δήμαρχος
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