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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 12/2020 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 196/2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε κειέηεο εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο θαη
πξνζσξηλψλ θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Αγξνηηθή νδνπνηία ζην
αγξφθηεκα Σξηιφθνπ Γήκνπ Βέξνηαο»
ήκεξα 13 Ηοσλίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ψξα 18:00 ζπλήιζε
δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, χζηεξα απφ ηελ κε
εκεξνκελία 9-7-2020 γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δφζεθε ζ’ φινπο ηνπο πκβνχινπο,
ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηεο απφ 11-3-2020 Πξάμεο
Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ
Γηαπηζηψζεθε φηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ επί
ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 38 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδφπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Ν.Λαδφπνπινο, Γ.Σζαλαθηζίδεο,
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8) Γ.Γεκεξηδίδεο
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβφπνπινο, 11) Θ.
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξφπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18)
Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20) Κ.Παινπθίδεο, 21)
Γ.Ππξηλφο, 22)Υ.Σζηνχληαο, 23) Π.Παπιίδεο, 24) Μ. νπκειίδεο,
25) Γ.Γνπιηίδεο, 26) Γ.Μηραειίδεο, 27)Υ.Κειεζίδεο, 28)
Ν.Αγγέινπ, 29) Β.ηεθαλφπνπινο, 30) Α.Μαξθνχιεο, 31)
Κ.Σξνρφπνπινο, 32) .ηνπγηάλλνο, 33)Κ.Θενδσξίδεο, 34)
Π.Μνπρηάξε, 35) Α.πκεσλίδνπ, 36) Γ.Ράιιε, 37)
Γ.Μειηφπνπινο, 38) Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
.Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνχινπ, Δ.Υεηκσλφπνπινο, Α.Εεζηφπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο, Η.Βνξγηαηδίδεο,
Γ.Ληιηφπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο, Η.ηδεξφπνπινο,
Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκψλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βχδαο, Γ.ίηαο, Δ.Παγνχξαο, Π.
Πνηακφπνπινο, Α.Πηηνχιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε πξνζήιζε ν θ. .ηνπγηάλλνο θαη απνρψξεζε ν θ.
Μ.νπκειίδεο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 180/2020 απφθαζεο πξνζήιζε ν θ. Β.Λπθνζηξάηεο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 181/2020 απφθαζεο απνρψξεζαλ νη θ.θ. Υ.Κειεζίδεο, Β.ηεθαλφπνπινο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 185/2020 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ. Η.Σζαλαμίδεο
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 188/2020 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ. .ηνπγηάλλνο
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ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 16ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε
ππφςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην απφ 3-7-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ ηερληθψλ
Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
χκθσλα κε ην άξζξν 52 ηνπ Κ.Ο.Κ « 1.Μέηξα πνπ αθνξνχλ ζηε ξχζκηζε ηεο
θπθινθνξίαο, ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ κνλνδξφκσλ, πνδειαηνδξφκσλ θαη θαηεπζχλζεσλ ηεο
θπθινθνξίαο, ζηελ πξνηεξαηφηεηα νδψλ, ζηελ αιιαγή ηεο δηαηνκήο ηνπ νδνζηξψκαηνο ή ηεο
νδνχ, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζε θνηλφρξεζηνπο
ρψξνπο θαη γεληθά ζηνλ θαζνξηζκφ ρψξσλ ζηάζκεπζεο θαη ζηελ επηβνιή πεξηνξηζκψλ ή
απαγνξεχζεσλ θπθινθνξίαο ή ζηάζκεπζεο, ιακβάλνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Ννκαξρηαθνχ ή
Γεκνηηθνχ ή Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ κε βάζε κειέηεο, πνπ έρνπλ εθπνλεζεί απφ ηηο αξκφδηεο
Σερληθέο Τπεξεζίεο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Οη απνθάζεηο απηέο εγθξίλνληαη
απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο.» θαη «…Αλ απφ ηελ ιήςε ησλ κέηξσλ ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ επεξεάδνληαη νη ππεξεζίεο νδηθήο καδηθήο κεηαθνξάο, απαηηείηαη θαη ε ζχκθσλε
γλψκε ηνπ Οξγαληζκνχ Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ Αζελψλ (Ο.Α..Α.), γηα ηελ πεξηνρή
αξκνδηφηεηάο ηνπ ή ησλ Τπεξεζηψλ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ησλ Ννκαξρηαθψλ
Απηνδηνηθήζεσλ γηα ηηο άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο.»
Με ηελ ππ’αξηζκ. 12351/3-7-2020 αίηεζή ηνπ ν αλάδνρνο «ΑΦΟΗ ΗΟΤΡΑΝΣΑΝΖ
Ο.Σ.Δ.» ππνβάιιεη κειέηε θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ θαη δεηάεη ηελ έγθξηζή ηεο γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ έξγνπ.
Ζ παξέκβαζε αθνξά ηελ ελαιιάμ θπθινθνξία δχν (2) θαηεπζχλζεσλ ή θαηά πεξίπησζε
ηνλ απνθιεηζκφ πξφζβαζεο ζε ηκήκα ηεο νδνχ ζην ηκήκα απφ ηε ζπκβνιή κε πθηζηάκελν
αζθαιηφδξνκν πνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 1.000,00 κ. απφ ην βφξεην άθξν ηνπ νηθηζκνχ
Σξηιφθνπ,δηέξρεηαη απφ αγξνηηθέο εθηάζεηο, δηαζρίδεη ην ξέκα Κνιηκπάθνο κέζσ Ηξιαλδηθήο
δηάβαζεο, κε θαηεχζπλζε πξνο ηα Ννηηναλαηνιηθά θαη θαηαιήγεη ζε αζθαιηφδξνκν πνπ ζπλδέη
ηνλ νηθηζκφ Σξηιφθνπ κε ηελ επαξρηαθή νδφ Βέξνηαο θχδξαο. Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ έξγνπ
είλαη 872,20 κ.
Μεηά ηα παξαπάλσ παξαθαιείηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα εγθξίλεη ηελ κειέηε
εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο θαη θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο.
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Μειηφπνπινο: Σε κειέηε ζήκαλζεο ηελ θάλεη ν αλάδνρνο; Γηαηί αλ είλαη έηζη ζα ηελ θάλεη
φπσο ηνλ ζπκθέξεη.
Γήκαξρνο: Δδψ κηινχκε γηα αγξνηηθφ δξφκν πνπ ζα θιείζεη γηα λα γίλεη έλα έξγν, δελ
ππάξρεη ζέκα ζπκθέξνληνο, ν δξφκνο πξέπεη λα θιείζεη κέρξη λα γίλεη ην ηερληθφ έξγν. Υαξά καο
λα ην θάλεη ν εξγνιάβνο θαη λα καο απαιιάμεη απφ θφπν θη έμνδα.
Πξφεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ ηερληθψλ Αιεμάλδξνπ
Σζαρνπξίδε;
Λεπθή ςήθν έδσζε ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο Γ.Μειηφπνπινο
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ αληηδεκάξρνπ ηερληθψλ Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε ςήθηζαλ φινη
νη ππφινηπνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη.
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σν απφ 3-7-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ ηερληθψλ Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε.
2.- Σελ κε αξ. πξση. 12351/3-7-2019 αίηεζε ηεο εηαηξίαο «ΑΦΟΗ ΗΟΤΡΑΝΣΑΝΖ Ο.Σ.Δ.».
3.- Σε ζπλεκκέλε ζηελ εηζήγεζε ζπγθνηλσληαθή κειέηε εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο θαη
πξνζσξηλψλ θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ έξγνπ «Αγξνηηθή νδνπνηία ζην αγξφθηεκα
Σξηιφθνπ Γήκνπ Βέξνηαο», ε νπνία εθπνλήζεθε απφ ηνλ Απφζηνιν Πξφην, Γξ πγθνηλσληνιφγν,
ΠΔ Αγξνλφκν Σνπνγξάθν Μεραληθφ, ειέγρζεθε απφ ηνλ δεκνηηθφ ππάιιειν άββα Θενδσξίδε,
ΣΔ Μεραληθφ Έξγσλ Τπνδνκήο, εγθξίζεθε απφ ηνλ Μαπξνπδή Ησαλλίδε, ΠΔ Ζιεθηξνιφγν
Μεραληθφ, πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο πγθνηλσληψλ, Κπθινθνξίαο, Αδεηψλ Μεηαθνξψλ θαη
ζεσξήζεθε απφ ηνλ ηέθαλν Βνπηζηιά, ΠΔ Ζιεθηξνιφγν Μεραληθφ, Πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο
Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
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4.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
5.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018, ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ
Κ.Ο.Κ.
Απνθαζίδεη Οκφθσλα
Δγθξίλεη ηε κειέηε εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο θαη ησλ πξνζσξηλψλ θπθινθνξηαθψλ
ξπζκίζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Αγξνηηθή νδνπνηία ζην αγξφθηεκα Σξηιφθνπ Γήκνπ
Βέξνηαο», φπσο απηή ειέγρζεθε, εγθξίζεθε θαη ζεσξήζεθε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ
Γήκνπ.
Αθξνηειεχηηα δηάηαμε
Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο, έηνπο 2020.
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Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 196 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Αριζηομένης Λαζαρίδης
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδφπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβφπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξφπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλφο
Σζηνχληαο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
Κειεζίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλφπνπινο
Μαξθνχιεο
Σξνρφπνπινο
ηνπγηάλλνο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
πκεσλίδνπ
Ράιιε
Μειηφπνπινο
Σζαλαμίδεο

Μιταήλ οσμελίδης
Γ.

Σζηινγηάλλεο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 16-7-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

