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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 12/2020 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 197/2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε επηθαηξνπνίεζεο ηεο κειέηεο ζήκαλζεο
ησλ νδώλ Βιάρσλ Ζξσίδσλ θαη Αθξνπόιεσο γηα
ηε ζύλδεζή ηνπο κε ηε γέθπξα Αθώλ Κνύζηνπ
ήκεξα 13 Ηοσλίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ώξα 18:00 ζπλήιζε
δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ύζηεξα από ηελ κε
εκεξνκελία 9-7-2020 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δόζεθε ζ’ όινπο ηνπο πκβνύινπο,
ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηεο από 11-3-2020 Πξάμεο
Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ
Γηαπηζηώζεθε όηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ επί
ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 38 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδόπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Ν.Λαδόπνπινο, Γ.Σζαλαθηζίδεο,
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8) Γ.Γεκεξηδίδεο
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβόπνπινο, 11) Θ.
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξόπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18)
Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20) Κ.Παινπθίδεο, 21)
Γ.Ππξηλόο, 22)Υ.Σζηνύληαο, 23) Π.Παπιίδεο, 24) Μ. νπκειίδεο,
25) Γ.Γνπιηίδεο, 26) Γ.Μηραειίδεο, 27)Υ.Κειεζίδεο, 28)
Ν.Αγγέινπ, 29) Β.ηεθαλόπνπινο, 30) Α.Μαξθνύιεο, 31)
Κ.Σξνρόπνπινο, 32) .ηνπγηάλλνο, 33)Κ.Θενδσξίδεο, 34)
Π.Μνπρηάξε, 35) Α.πκεσλίδνπ, 36) Γ.Ράιιε, 37)
Γ.Μειηόπνπινο, 38) Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
.Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνύινπ, Δ.Υεηκσλόπνπινο, Α.Εεζηόπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο, Η.Βνξγηαηδίδεο,
Γ.Ληιηόπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο, Η.ηδεξόπνπινο,
Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκώλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βύδαο, Γ.ίηαο, Δ.Παγνύξαο, Π.
Πνηακόπνπινο, Α.Πηηνύιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε πξνζήιζε ν θ. .ηνπγηάλλνο θαη απνρώξεζε ν θ.
Μ.νπκειίδεο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 180/2020 απόθαζεο πξνζήιζε ν θ. Β.Λπθνζηξάηεο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 181/2020 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Υ.Κειεζίδεο, Β.ηεθαλόπνπινο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 185/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. Η.Σζαλαμίδεο
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 188/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. .ηνπγηάλλνο
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ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 17ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε
ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 2-7-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ εληεηαικέλνπ δεκνηηθνύ , πνπ
έρεη σο εμήο:
ύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Κ.Ο.Κ:…..
1. Όπνηνο έρεη ηηο θαηά ηνλ παξόληα Κώδηθα αξκνδηόηεηεο ή ηελ εμνπζία επί ηνπ
πξάγκαηνο, επί ηνπ νπνίνπ δηεμάγεηαη δεκόζηα θπθινθνξία, ππνρξενύηαη λα ιακβάλεη θάζε
κέηξν, ώζηε από ηε δεκόζηα θπθινθνξία λα κε δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο ή δεκία ηξίησλ πξνζώπσλ
ή άιισλ έλλνκσλ αγαζώλ.
2. H θαηαθόξπθε θαη oξηδόληηα ζήκαλζε ησλ oδώλ εθηειείηαη κόλo θαηόπηλ ζρεηηθήο
κειέηεο. Aξκόδηoη θoξείο γηα ηελ εθπόλεζε ή έγθξηζε κειεηώλ εθαξκoγήο, πoπ αθoξoύλ ηελ
θαηαθόξπθε θαη oξηδόληηα ζήκαλζε ησλ oδώλ (πηλαθίδεο θαη δηαγξακκίζεηο), θαη γηα ηελ
εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζήκαλζεο απηήο, είλαη είηε ε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκόζησλ
Έξγσλ ηoπ Yπoπξγείoπ Πεξηβάιιoληoο, Υσξoηαμίαο θαη Γεκόζησλ Έξγσλ είηε νη ππεξεζίεο ηεο
Πεξηθέξεηαο είηε νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πoπ ηηο ζπληεξoύλ, θαηά πεξίπησζε……
Έρνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ θαη ηελ ζπλεκκέλε ζηελ εηζήγεζε κειέηε ζήκαλζεο (
Σερληθή Έθζεζε-ρέδην) ζηελ νδό ‘Βιάρσλ Ζξσίδσλ’ & Αθξνπόιεσο γηα ηελ ζύλδεζε κε ηελ
γέθπξα Αθώλ Κνύζηνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο, ε νπνία εθπνλήζεθε θαη ζεσξήζεθε από ηελ Γ/λζε
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ δεηείηαη ε επηθαηξνπνίεζε ηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο.
Μεηά ηα παξαπάλσ παξαθαιείηαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα εγθξίλεη ηελ επηθαηξνπνίεζε
ηεο κειέηεο ζήκαλζεο ηεο νδνύ ‘Βιάρσλ Ζξσίδσλ’ & Αθξνπόιεσο γηα ηελ ζύλδεζε κε ηελ
γέθπξα Αθώλ Κνύζηνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010 (Πξόγξακκα
Καιιηθξάηεο), ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ηνπ άξζξνπ 10 Κ.Ο.Κ.
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Πξόεδξνο: Τπάξρεη ε κειέηε Μαπξάθε πνπ αθνξά ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ ηεο γέθπξαο
Αθώλ Κνύζηνπ. Έλα ηκήκα ηεο κειέηεο απηήο αθνξά θαη ηε ζήκαλζε.
Δκείο ζα αιιάμνπκε θάπνηεο πηλαθίδεο επηθαηξνπνηώληαο ην θνκκάηη ηεο κειέηεο πνπ
αθνξά ηε ζήκαλζε.
Παπιίδεο: Γε κηινύκε γηα ηελ εθηόλσζε ηεο θπθινθνξηαθήο ξνήο από ηε γέθπξα Αθώλ
Κνύζηνπ πξνο ηηο δπν πιεπξέο θαη ηηο πηλαθίδεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ; Δδώ κηινύκε θαη γηα
θάπνηνπο ζεκαηνδόηεο
Πξόεδξνο: Μηινύκε απνθιεηζηηθά γηα ηε γέθπξα θαη ηε ζύλδεζή ηεο κε ην νδηθό δίθηπν.
Σώξα είκαζηε ρσξίο ζεκαηνδόηεο, ε γέθπξα ζα δνζεί ζε θπθινθνξία ρσξίο ζεκαηνδόηεο. Έρνπκε
κπεη ζην πξόγξακκα πνπ επεμεξγάδεηαη ηε ιύζε, αιιά ζέινπκε λα δνύκε θαη ζηελ πξάμε ηη ζα
πξνθύςεη. ε απηήλ ηε θάζε πεγαίλνπκε κόλν κε πηλαθίδεο ΚΟΚ θη επεηδή έρνπκε κειέηε
ζήκαλζεο ηελ επηθαηξνπνηνύκε κε βάζε ηηο ηειεπηαίεο επηηαγέο
Παπιίδεο: ηε κειέηε ραξαθηεξίδεηε ηελ νδό Αθξνπόιεσο σο πξσηεύνπζα αξηεξία. Απηό
ζεκαίλεη όηη ηα νρήκαηα θαηά ηελ έμνδό ηνπο ζηελ νδό Αθξνπόιεσο δελ έρνπλ πξνηεξαηόηεηα.
Όινο ν θπθινθνξηαθόο θόξηνο ζα κέλεη πάλσ ζηε γέθπξα κέρξη λα εθηνλσζεί;
Πξόεδξνο: ηελ έμνδν ηεο γέθπξαο ζηελ νδό Αθξνπόιεσο ζα ππάξρεη πηλαθίδα STOP,
ελώ ζηελ έμνδν ηεο γέθπξαο ζηελ νδό Βιάρσλ Ζξσίδσλ ηα νρήκαηα ζα έρνπλ πξνηεξαηόηεηα
έλαληη απηώλ πνπ θηλνύληαη ζηελ παξαπάλσ νδό.
Παπιίδεο: Πσο ζα εθηνλώλεηαη όινο απηό ν όγθνο ησλ νρεκάησλ; Θα θηάλεη ε νπξά κέρξη
ηελ νδό Κεληξηθήο;
Πξόεδξνο: Με βάζε ηα κνληέια πνπ εμεηάζηεθαλ ε νδόο Αθξνπόιεσο δελ έρεη ηόζν
κεγάιν θπθινθνξηαθό θόξην γηα λα κπινθάξεη ηα νρήκαηα ζηε γέθπξα.
Παπιίδεο: Σελ Σξίηε πνπ έρνπκε ηε Λατθή Αγνξά όινη νη θάηνηθνη ηνπ Πξνκεζέα ζα
θηλνύληαη από απηήλ ηε γέθπξα
Πξόεδξνο: Από ηελ πιεπξά ηνπ Πξνκεζέα ζα ππάξρεη ε πξνηεξαηόηεηα πξνο ην θέληξν
ηεο πόιεο
Παπιίδεο: Κη όηαλ ηα νρήκαηα απηά βγνπλ ζηνπο θεληξηθνύο δξόκνπο ηεο πόιεο ηη ζα
γίλεη; Ννκίδσ όηη πξέπεη λα γίλεη λέα κειέηε
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Πξόεδξνο: Έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα δπλακηθό κνληέιν πνπ είλαη ππό εμέηαζε. Θα
πξνθύςνπλ νη θόξηνη θη αλ ππάξρεη πξόβιεκα ζα ην επηθαηξνπνηήζνπκε πάιη. Δίλαη έλαο δξόκνο
πνπ αθόκε δελ ππάξρεη θαη κπαίλεη ηώξα ζηελ θπθινθνξία
Παπιίδεο: Μήπσο πξέπεη λα εμεηάζνπκε ηε δεκηνπξγία θπθιηθνύ θόκβνπ ζε απηά ηα
ζεκεία;
Πξόεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ ηερληθώλ Αιεμάλδξνπ
Σζαρνπξίδε;
Λεπθή ςήθν έδσζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο Γ.Μειηόπνπινο.
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ αληηδεκάξρνπ ηερληθώλ Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε ςήθηζαλ όινη
νη ππόινηπνη δεκνηηθνί ζύκβνπινη.
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 2-7-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ ηερληθώλ Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε.
2.- Σε ζπλεκκέλε ζηελ εηζήγεζε επηθαηξνπνηεκέλε κειέηε ζήκαλζεο ησλ νδώλ Βιάρσλ
Ζξσίδσλ θαη Αθξνπόιεσο γηα ηε ζύλδεζή ηνπο κε ηε γέθπξα Αθώλ Κνύζηνπ,
4.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
5.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018, ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ
Κ.Ο.Κ.
Απνθαζίδεη Οκόθσλα
Δγθξίλεη ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο κειέηεο ζήκαλζεο ησλ νδώλ Βιάρσλ Ζξσίδσλ θαη
Αθξνπόιεσο γηα ηε ζύλδεζή ηνπο κε ηε γέθπξα Αθώλ Κνύζηνπ, όπσο απηή ζπληάρζεθε,
ειέγρζεθε θαη ζεσξήζεθε από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ.
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Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 197 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Αριζηομένης Λαζαρίδης
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδόπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβόπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξόπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλόο
Σζηνύληαο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
Κειεζίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλόπνπινο
Μαξθνύιεο
Σξνρόπνπινο
ηνπγηάλλνο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
πκεσλίδνπ
Ράιιε
Μειηόπνπινο
Σζαλαμίδεο

Μιταήλ οσμελίδης
Γ.

Σζηινγηάλλεο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 14-7-2020
Ο Γήμαρτος
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