ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 12 / 2015 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 71 / 2015.
Περίληψη
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί των παραδοτέων της Β’ φάσης της
μελέτης ¨Νέα Κυκλοφοριακή Μελέτη και Μελέτη Στάθμευσης Δήμου
Βέροιας¨.
Σήμερα στις 23-09-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46,
στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 14-09-2015 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που
δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με τα άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη.
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Παρόντες
Βασίλειος Λυκοστράτης
Λεωνίδας Ακριβόπουλος
Διονύσιος Κουλουριώτης
Γεώργιος Ορφανίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής
Γαϊτάνου Χριστίνα
Ηλίας Τσιφλίδης

Απόντες
Ιορδάνης Κυρατλίδης
Σωτήριος Στουγιάννος

Τα πρακτικά της Επιτροπής τηρήθηκαν από τον υπάλληλο Γεώργιο Καρατζούλα.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το εικοστό πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της
Επιτροπής το από 14-08-2015 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Προγραμματισμού & Ηλ/κης
Διακυβέρνησης κ. Αριστομένη Λαζαρίδη που έχει ως εξής:
Στις 06-08-2013 υπογράφτηκε σύμβαση μεταξύ της ΠΚΜ και της σύμπραξης των κατωτέρω γραφείων
μελετών: 1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ δ.τ. «ΔΙΑΒΑΣΗ ΕΕ» και 2. ΝΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του
ΙΩΑΝΝΗ, για την εκπόνηση της μελέτης "ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ".
Στις 07-04-2014 η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΚΜ έστειλε στην Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Βέροιας ένα
αντίγραφο των παραδοτέων της Α' Φάσης της Μελέτης (Τεχνική Έκθεση & Χάρτες Α1 έως Α7). Να σημειωθεί
ότι η Α' Φάση της Μελέτης περιλάμβανε την υποβολή προκαταρκτικών εναλλακτικών προτάσεων για την
οργάνωση του οδικού δικτύου της πόλης και θα ολοκληρωνόταν με την οριστικοποίηση μίας εκ των προτάσεων.
Δεδομένου της σπουδαιότητας του θέματος η ΠΚΜ ζήτησε τις απόψεις του Δήμου μας ώστε να ληφθεί υπόψη
για την επίτευξη της βέλτιστης επιλογής.
Με την υπ' αριθ. 487/2014 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, και έχοντας υπόψη:
1. τη δημόσια διαβούλευση που διεξήχθη με δημοσίευση στον τοπικό τύπο και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του
Δήμου (από 14-04-2014 έως 25-04-2014) των έξι προκαταρκτικών εναλλακτικών προτάσεων των αναδόχων
μελετητών.
2. το υπ' αριθ. 1/2014 Πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Κυκλοφοριακής Αγωγής του
Δήμου Βέροιας
3. το υπ' αριθ. 64/2014 Πρακτικό της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
4. την υπ' αριθ. 150/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας

αποφάσισε κατά πλειοψηφία να γνωμοδοτήσει υπέρ της 5ης προκαταρκτικής πρότασης των παραδοτέων της
Α' Φάσης της Κυκλοφοριακής Μελέτης, η οποία περιλάμβανε τη μονοδρόμηση της οδού Μητροπόλεως προς τα
βορειοανατολικά και της οδού Βενιζέλου προς την έξοδο της πόλης (ίδια κατεύθυνση).
Στη συνέχεια, το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Κ.Μ. με την υπ' αριθ.
456962/10466/17-11-2014 απόφασή του ενέκρινε την Α' Φάση της Μελέτης και κατόπιν, με το υπ' αριθ.
431460/9860/21-11-2014 έγγραφό του προς τους αναδόχους μελετητές έδωσε εντολή για έναρξη εκπόνησης της
Β' Φάσης της Μελέτης.
Οι ανάδοχοι μελετητές έχοντας ως δεδομένη την έγκριση της 5ης προκαταρκτικής πρότασης των παραδοτέων
της Α' Φάσης της Κυκλοφοριακής Μελέτης, και την βασική αυτή τροποποίηση στην κυκλοφορία της πόλης,
προχώρησαν στην εκπόνηση των παραδοτέων της Β' Φάσης αυτής, που περιλάμβανε :
 Τη νέα ιεράρχηση του βασικού οδικού δικτύου της υπό μελέτη περιοχής.
 Τη λεπτομερή περιγραφή όλων των κυκλοφοριακών επεμβάσεων, μέτρων και ρυθμίσεων
(μονοδρομήσεις, πεζοδρομήσεις, κλπ.) που απεικονίζονται στα παραδοτέα σχέδια και αναλύονται στην τεχνική
έκθεση.
 Τα νέα δρομολόγια, τις νέες διαδρομές, στάσεις και αφετηρίες των λεωφορείων που θα εξυπηρετήσουν
καλύτερα τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Δήμου.
 Τις νέες ρυθμίσεις στάθμευσης που θα συντελέσουν στη καλύτερη διαχείριση των χώρων και θέσεων
στάθμευσης.
 Τις ρυθμίσεις για την ασφαλή κίνηση των πεζών, αλλά και των ποδηλάτων στους δρόμους της πόλης.
 Την ενδεικτική διαμόρφωση προβληματικών κόμβων
Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 1/2015 Πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και
Κυκλοφοριακής Αγωγής, η οποία συνεδρίασε στις 10-07-2015 για να γνωμοδοτήσει επί του θέματος,
γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία υπέρ της μη έγκρισης των παραδοτέων της Β' Φάσης της Κυκλοφοριακής
Μελέτης.
Επίσης, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 96/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας που
συνεδρίασε στις 30-07-20152 για να γνωμοδοτήσει επί του θέματος, γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης
της πρότασης των ανάδοχων μελετητών για την οργάνωση του οδικού δικτύου πόλης όπως παρουσιάζεται
αναλυτικά στα παραδοτέα της Β' Φάσης της Κυκλοφοριακής Μελέτης.
Έχοντας υπόψη το υπ' αριθ. 73 άρθρο του Ν. 3852/2010 "Επιτροπή Ποιότητας Ζωής-Αρμοδιότητες" όπου
αναφέρεται : «....Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο: i) θέματα καθορισμού χρήσεων γης, ii) θέματα
ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών
πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών,
πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων
περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών
ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης
πολεοδομικών μελετών,...».
καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όπως
 εκφράσει γνώμη και να διατυπώσει τις απόψεις της επί των παραδοτέων της Β' Φάσης της Μελέτης
“ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ”», η ανάθεση
και η επίβλεψη εκπόνησης της οποίας πραγματοποιείται από την ΠΚΜ, και η οποία λόγω σπουδαιότητας του
θέματος ζήτησε τη γνωμοδότηση του Δήμου μας επί αυτών.
 εισηγηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέροιας.
Πρόεδρος : Το θέμα συζητήθηκε και στην Επιτροπή Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Κυκλοφοριακής
Αγωγής του Δήμου . Η συγκεκριμένη Επιτροπή αποφάσισε για τη μη έγκριση των παραδοτέων της Β΄ φάσης της
Νέας Κυκλοφοριακής Μελέτης και Μελέτης Στάθμευσης Δήμου Βέροιας.
Τα στοιχεία των παραδοτέων της Β΄ φάσης λαμβάνουν υπόψη την έγκριση της 5ης προκαταρκτικής πρότασης
των παραδοτέων της Α΄ φάσης της συγκεκριμένης μελέτης. Υπέρ της 5ης πρότασης είχε γνωμοδοτήσει το
Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με την αριθ. 487/2015 απόφασή του ύστερα από την με αριθ. 64/2014 απόφαση
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Τόσο λοιπόν η Ε.Π.Ζ. όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε γνωμοδοτήσει
υπέρ της 5ης προκαταρκτικής πρότασης των παραδοτέων της Α΄ φάσης της μελέτης.
Επίσης η Δημοτική Κοινότητα Βέροιας με την αρ. 96/2015 απόφασή της γνωμοδότησε θετικά για την
πρόταση της Νέας Κυκλοφοριακής Μελέτης και Μελέτης Στάθμευσης Δήμου Βέροιας όπως παρουσιάζεται στα
παραδοτέα της Β΄ φάσης της μελέτης.

Προτείνω λοιπόν να εισηγηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο υπέρ της έγκρισης των παραδοτέων της Β΄ φάσης
της Νέας Κυκλοφοριακής Μελέτης και Μελέτης Στάθμευσης Δήμου Βέροιας.
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
 Το από 14-08-15 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Αριστομένη Λαζαρίδη.
 Την γνωμοδότηση της Επιτροπής Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Κυκλοφοριακής Αγωγής που
περιλαμβάνεται στο από 10-07-2015 πρακτικό της.
 Την υποβληθείσα Τεχνική Έκθεση της ¨Νέα Κυκλοφοριακή Μελέτης και Μελέτη Στάθμευσης Δήμου
Βέροιας (Β΄ φάση)¨ που εκπονήθηκε από το μελετητικό γραφείο ¨ΔΙΑΒΑΣΗ Ε.Ε. – Ευάγγελος Καρεκλάς και
ΣΙΑ Ε.Ε.
 Την με αριθ. 96/2015 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας.
 Την πρόταση του Προέδρου.
 Τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010 καθώς και τις διατάξεις του αρθ. 79 του Κ.Δ.Κ. Ν.3463/2006.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο
την έγκριση των παραδοτέων της Β΄ φάσης της Νέας
Κυκλοφοριακής Μελέτης και Μελέτης Στάθμευσης Δήμου Βέροιας
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 71 / 2015.
................................................................…………………….…………………………………….……………........
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και
υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Βασίλειος Λυκοστράτης

Δημήτριος Τραπεζανλής
Διονύσιος Κουλουριώτης
Χριστίνα Γαϊτάνου
Γεώργιος Ορφανίδης
Λεωνίδας Ακριβόπουλος
Ηλίας τσιφλίδης

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 30-09-2015
Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

