ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 9/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 206/2001
Περίληψη
Θέση του Δ.Σ. για την κατασκευή
παρακαμπτήριας οδού στον ανισόπεδο κόμβο
Βέροιας του έργου «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ».
Σήμερα 9 Απριλίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
15:00 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 5-4-2001
γραπτή πρόσκληση του αντιπροέδρου κ. Κων/νου Πουλασουχίδη 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 27 μέλη.
Παρόντες
Aπόντες
Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
1. Μ. Ποτουρίδης
Δ. Ταχματζίδης
Χ. Μουτσιόπουλος
2. Ι. Κουρουζίδης
Α. Κεσίδης
3. Μ. Γαβρίδης
M. Σουμελίδης
4. Κ. Πουλασουχίδης
Ε. Λευκοπούλου
5. K. Aσλάνογλου
Γ. Μανακούλης
6. Α. Δελαβερίδης
Π. Αγαθαγγελίδης
7. Δ. Πέτκος
Απόντες Δημαρχιακοί
8. Κ. Κόλβατζης
Πάρεδροι
-------9. Ε. Λελεκάκης
10. Γ. Ουρσουζίδης
11. Ν. Χαμαλής
12. Λ. Τάκης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 199/2001
13. Ν. Ουσουλτζόγλου
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Κόλβατζης, Σ.
14. Σ. Γεωργιάδης
Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης, Μ. Τσαμήτρου και
15. Ι. Τριανταφυλλίδης
αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Χαμαλής, Β. Γιαννουλάκης, Σ.
16. Π. Πιτούλιας
Παναγιωτίδης, Θ. Σιδηρόπουλος, Ε. Σοφιανίδης και ο
17. Α. Ταραλάς
Δημαρχ. Πάρεδρος κ. Χ. Μουτσιόπουλος.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 200/2001 απόφασης
18. Χ. Σκουμπόπουλος
αποχώρησε ο κ. Γ. Ουρσουζίδης.
19. Χ. Γεωργιάδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 204/2001 απόφασης
20. Β. Γιαννουλάκης
αποχώρησαν οι κ.κ. Λ. Τάκης, Λ. Τσαβδαρίδης
21. Σ. Παναγιωτίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 206/2001 απόφασης
22. Λ. Τσαβδαρίδης
προσήλθε ο κ. Γ. Ουρσουζίδης
23. Θ. Σιδηρόπουλος
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 208/2001 απόφασης
24. Ε. Σοφιανίδης
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Ποτουρίδης, Κ. Κόλβατζης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 210/2001 απόφασης
25. Ι. Ακριβόπουλος
26. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
27. Ε. Κουκουρδής

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 11-1-2001 εισηγητικό
σημείωμα του Δημάρχου, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι με τα παραπάνω σχετικά έγγραφά τους, ζητάνε την
κατασκευή παρακαμπτηρίου οδού για την κατασκευή του κόμβου Βεροίας στον
άξονα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ που με βάση την υφιστάμενη κατάσταση ο άξονας της
παράκαμψης, προτείνεται να διέρχεται μέσω των πρώην ιδιοκτησιών του Στρατού οι
οποίες ανήκουν τώρα :
α) στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας
β) στο Δήμο Βέροιας.
Η πρόταση αυτή όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα :
1. Δεν ενοχλείται καθόλου ο κυκλοφοριακός φόρτος του υφισταμένου κόμβου διότι
η χάραξη της παράκαμψης είναι στην ουσία μία παράλληλη μετατόπιση του ήδη
υφισταμένου κόμβου με αποτέλεσμα την εύκολη κατανόηση της από τους
οδηγούς που διέρχονται προς Βέροια - Κοζάνη, Βεργίνα κλπ.
Και η παράκαμψη ευκολύνει τις εργασίες κατασκευής του ανισόπεδου κόμβου
στο σύνολό του. Όλες οι εργασίες κατασκευής θα είναι τελείως ανεξάρτητες,
ώστε να ολοκληρωθούν στο συντομότερο δυνατό διάστημα.
2. Παρέχεται με την εφαρμογή αυτής της πρότασης η μέγιστη ασφάλεια και για τους
διερχόμενους οδηγούς και για τους εργαζόμενους.
Σε συνδυασμό με την τοποθέτηση των μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας με τον
κατάλληλο οδοφωτισμό στο σύνολο της παράκαμψης και οι αισθητικές
παρεμβάσεις σε σχέση με τα απαιτούμενα έργα υποδομής της οδού θα
δημιουργήσουν στο σύνολό τους ένα αποδεκτό αισθητικό αποτέλεσμα για την
είσοδο της πόλης από τον υφιστάμενο κόμβο.
3. Η παράκαμψη αυτή από μόνη της δίνει την δυνατότητα να ενωθεί με ήδη
τελειωμένα τμήματα της Εγνατίας Οδού σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Αποτέλεσμα αυτής της δυνατότητας είναι η σύντομη αποσυμφόρηση της κίνησης
προς Κοζάνη η οποία σήμερα διέρχεται μέσα από την πόλη της Βέροιας. Μετά
την ολοκλήρωση των εργασιών του κόμβου στο σύνολό του υπάρχει μεγάλη
ευκολία προσαρμογής της κίνησης στις κατευθύνσεις πλέον της Εγνατίας Οδού.
Φυσικά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της κατασκευής του κόμβου η
παρακαμπτήρια οδός θα καταστραφεί με ταυτόχρονη αποκατάσταση όλης της
περιοχής.
Σας γνωρίζουμε ακόμη ότι στο τμήμα που μας παραχωρήθηκε και που είναι
σε επαφή με το γκαράζ του Δήμου δεν γίνεται καμία παρέμβαση γιατί η παράκαμψη
ακολουθεί το υφιστάμενο οδόστρωμα.
Η παρακαμπτήρια οδός διασχίζει τα οικόπεδα που παραχωρήθηκαν στην
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και το οικόπεδο του Δήμου που μας παραχωρήθηκαν στο
τέλος του πρώην στρατοπέδου προς τις Βαρβάρες.
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να επιτρέψει την κατασκευή της
παρακαμπτηρίας οδού, ώστε το σημαντικό έργο του Κόμβου να ολοκληρωθεί με
ασφάλεια για τους πολίτες της Βέροιας και στο συντομότερο δυνατό διάστημα.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Πέτκος: Αυτό που φαίνεται με κίτρινο στο τοπογρ.διάγραμμα είναι η πρόταση
για την κατασκευή των παρακαμπτηρίων. Υπάρχουν 2 ιδιοκτησίες του Δήμου. Γι'
αυτές τις 2 αποφάσισε η επιτροπή τεχνικών θεμάτων. Ο υπό κατασκευήν κόμβος
είναι με το μπλε χρώμα.

Λελεκάκης: Με το μπλε χρώμα είναι η σημερινή κατάσταση του δρόμου, που
οδηγεί προς την Αγ. Βαρβάρα και ένα μικρό κομμάτι προς την Θεσ/νίκη.
Προκειμένου να αναπτυχθεί όλος ο κόμβος με την μορφή που εμφανίζεται, πρέπει να
κλείσει για κάποιο διάστημα ο δρόμος που υπάρχει σήμερα. Για το λόγο αυτό και
προκειμένου να διασφαλίσει η εταιρεία την προσπέλαση προς Αγ. Βαρβάρα και προς
Θεσ/νίκη προτείνει και θα κατασκευάσει εξόδους, όπως φαίνονται με κίτρινο χρώμα,
μέχρι την οριστικοποίηση της κατασκευής του κόμβου. Ήρθε σε εμάς το θέμα γιατί
περνάει από 2 τμήματα δικών μας ιδιοκτησιών. Στις δικές μας ιδιοκτησίες δεν
υπάρχει κάποιο κτίσμα που γκρεμίζεται.
Επίσης ο προεδρεύων αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από
15-3-01 εισήγηση της επιτροπής τεχνικών του Δ.Σ. με την οποία αυτή ομόφωνα
εισηγείται την κατασκευή της παρακαμπτήριας οδού όπως αυτή φαίνεται στη
συνημμένη οριζοντιογραφία.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 11-1-01 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την από 15-3-01 εισήγηση της επιτροπής τεχνικών του Δ.Σ.
3.- Ότι με την εφαρμογή της παραπάνω πρότασης παρέχεται η μέγιστη ασφάλεια και
για του διερχόμενους οδηγούς και για τους εργαζομένους.
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εκφράζει τη θέση του επιτρέποντας την κατασκευή παρακαμπτήριας οδού για
την ολοκλήρωση του ανισόπεδου κόμβου Βέροιας του έργου «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ»
όπως αυτή φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 206/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μ.
I.
Μ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΥΛΑΣΟΥΧΙΔΗΣ Κ.
Α.
Δ.
Κ.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε.
Κ.
Γ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ
Ν.
Λ.
Σ.
Ι.
Π.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ποτουρίδης
Kουρουζίδης
Γαβρίδης
Ασλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Κόλβατζης
Λελεκάκης
Γκαβαϊσές
Ουρσουζίδης
Χαμαλής
Τάκης
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Πιτούλιας

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
Χ. Μουτσιόπουλος
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 4-5-2001
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Λ.
Θ.
Ε.
Ι.
Μ.
Ε.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Τσαβδαρίδης
Σιδηρόπουλος
Σοφιανίδης
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής

