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Αρ. απόφ. 121/2020
Περίληψη
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου
εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή κυκλικών
κόμβων»
Σήμερα 8 Απριλίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00
συνήλθε διά τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με
ημερομηνία 3-4-2020 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους,
τους Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε
από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν
παρόντα 39 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ. Μ. Σουμελίδης, Γ.Γουλτίδης
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8)
Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Θ.
Κορωνάς, 12) Α. Λαζαρίδης, 13) Α.Σιδηρόπουλος, 14)Α.Δέλλας,
15)Λ.Ασλανίδης, 16)Γ.Μπατσαρά, 17) Σ. Τζήμα, 18)
Ε.Κελεσίδης, 19)Κ.Βασιλειάδης, 20) Κ.Παλουκίδης, 21)
Δ.Πυρινός, 22)Χ.Τσιούντας, 23)Ν.Λαζόπουλος, 24) Π.Παυλίδης,
25) Γ.Μιχαηλίδης, 26)Χ.Κελεσίδης, 27) Ν.Αγγέλου, 28)
Β.Στεφανόπουλος, 29) Α.Μαρκούλης, 30) Κ.Τροχόπουλος, 31)
Σ.Στουγιάννος, 32)Κ.Θεοδωρίδης, 33) Π.Μουχτάρη, 34)
Α.Συμεωνίδου,
35)Δ.Τσανακτσίδης, 36) Δ.Ράλλη,
37)
Γ.Δεμερτζίδης, 38) Γ.Μελιόπουλος, 39) Ι.Τσαναξίδης.

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Γ.Τσιλογιάννης, Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης,
Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης,
Ι.Σιδηρόπουλος, Χ.Βενετικίδης, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας,
Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμήτσος

Σημείωση:
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 16-3-2020 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου
Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου η μελέτη του παρακάτω έργου το οποίο είναι
εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του 2020 με αντίστοιχο ΚΑ 02.30.7323.011
Μελέτη
Kατασκευή
κυκλικών κόμβων

Προϋπολογισμός KA
Χρηματοδότηση
207.000,00 €
02.30.7323.011 Ίδια Έσοδα Δήμου
Βέροιας

Η εκτέλεση του έργου δύναται να γίνει κατόπιν Δημοσίου Ανοικτού Μειοδοτικού
ηλεκτρονικό διαγωνισμό (άρθρο 26 του ν. 4412/2016).
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
1. Εγκρίνει την υπ’ αριθμόν 30/2020 μελέτη του έργου «K
Kατασκευ ή κυ κλικών
κ ό μ β ω ν » και να
2. Επιλέξει τον τρόπο εκτέλεσης του παραπάνω έργου σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 11
του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Παυλίδης: Ποιον κόμβο αφορά;
Δήμαρχος: Τον κόμβο που βρίσκεται κοντά στην εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου.
Παυλίδης: Γιατί είναι πρωτεύων αυτός ο κόμβος; Γιατί δεν ξεκινούμε κάποιον άλλον;
Δήμαρχος: Περιμένουμε την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από τη ΔΙΠΕΧΩ,
προκειμένου να πάρουμε την έγκριση από τη Διαχειριστική Αρχή για τη δημοπράτηση των
κόμβων του Προμηθέα. Αυτό το έργο είναι από το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της βιώσιμης
αστικής ανάπτυξης.
Ο κόμβος στο Μακροχώρι γίνεται από ίδια έσοδα.
Μελιόπουλος: Ποια κατηγορία πτυχίου πρέπει να έχει η εταιρία που θα λάβει μέρος στον
διαγωνισμό;
Δήμαρχος: Αυτό θα προκύψει από τη διακήρυξη. Ο προϋπολογισμός του έργου δεν είναι
μεγάλος, οπότε μπορούν να συμμετέχουν και εταιρίες με μικρά πτυχία.
Παυλίδης: Ως αντιδήμαρχος παλιότερα είχα δώσει στην τεχνική υπηρεσία ιδέες για
κυκλικούς κόμβους σε ορισμένα σημεία. Εκεί βέβαια έγιναν άλλες μελέτες, διαφωνούσα γιατί δε
μετακινήθηκαν οι δρόμοι, έμεναν ίδιες οι διατομές των δρόμων και ξαναπληρώσαμε για
κυκλικούς κόμβους
Αν υπάρξει ποτέ η δυνατότητα να κάνουμε κυκλικούς κόμβους θα ήθελα να εξετάσουμε
την κατασκευή κυκλικού κόμβου στην είσοδο της πόλης από την Εγνατία οδό, στο ύψος της
διασταύρωσης με την Περιφερειακή οδό και την οδό προς το νέο Δικαστικό Μέγαρο.
Επίσης υπάρχει ανάγκη κυκλικού κόμβου και στη διασταύρωση για τη Νέα Λυκογιάννη.
Αντί να ζητούμε την τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας
κυκλικός κόμβος που θα έδινε λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα στο σημείο αυτό. Θα μπορούσε
να δοθεί μια προτεραιότητα στο σημείο αυτό που υπάρχει μεγάλη ανάγκη και θα έπαιρνε το
μήνυμα και μια μερίδα κόσμου ότι μέσα στην πόλη δεν υπάρχουν δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας.
Θ.Θεοδωρίδης: Οι κυκλικοί κόμβοι είναι η καλύτερη μέθοδος διαχείρισης της
κυκλοφορίας.
Στο Μακροχώρι τη συγκεκριμένη περιοχή τη γνωρίζω πολύ καλά, είναι μέρος που
γίνονται πολλά ατυχήματα. Πολλοί οδηγοί παραβαίνουν μια πινακίδα ΣΤΟΠ που υπάρχει με
αποτέλεσμα να προκαλούνται ατυχήματα στην προσπάθεια ορισμένων να βγουν στην οδό
Αριστοτέλους παραβαίνοντας και τη μονοδρόμηση της οδού.
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Αυτό που είπε ο κ.Παυλίδης δεν ξέρω τι εξυπηρετεί και για ποιον λόγο το λέει. Πρέπει να
προχωρήσουμε όπως το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει και να εντάξουμε και άλλα σημεία για να
κατασκευάσουμε κυκλικούς κόμβους. Το να κόψουμε τον κόμβο του Μακροχωρίου για να γίνει
κάποιος άλλος εμείς δεν θα το δεχθούμε
Παυλίδης: Δεν είπα να το αφήσουμε, είπα να δώσουμε προτεραιότητα
Τσανακτσίδης: Είναι πολύ καλό το γεγονός ότι θα ξεκινήσει η κατασκευή κυκλικών
κόμβων για να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία των οχημάτων. Είναι επίσης πολύ σημαντικό τα
έργα να κατασκευάζονται από εταιρίες της περιοχής μας για να στηρίζεται και οικονομικά η
περιοχή μας που θα αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα από εδώ και πέρα.
Δήμαρχος: Μπαίνουμε για πρώτη φορά στην λογική των κόμβων. Θα κατασκευαστούν για
αρχή δυο κόμβοι μέσα στην πόλη κι ένας στο Μακροχώρι.
Υπάρχουν προτάσεις και για άλλα μέρη, όπως π.χ. στην πλατεία Ωρολογίου.
Όσον αφορά την είσοδο της πόλης είναι πολύ σωστή η πρόταση, αλλά πρέπει να δούμε
ποιος έχει την ευθύνη για την κατασκευή του έργου, γιατί η Περιφερειακή οδός κι ο δρόμος μέχρι
της είσοδο της πόλης δεν είναι της αρμοδιότητάς μας, αλλά της Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας
Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να δούμε πως θα λειτουργήσουν οι κυκλικοί κόμβοι στην
πόλη και το Μακροχώρι για να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο.
Πρόεδρος: Επίσης ένα άλλο σημείο που πιθανόν να απαιτηθεί η κατασκευή κυκλικού
κόμβου είναι στη συμβολή της γέφυρας Αφών Κούσιου με την οδό Ακροπόλεως.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 16-3-2020 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη.
2.- Την υπ’ αριθ. 30/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
3.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020 και στον Κ.Α. 30.7323.011 «Κατασκευή
κυκλικών κόμβων» υπάρχει γραμμένη πίστωση ποσού 207.000,00€ για την εκτέλεση του
ανωτέρω έργου.
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4412/2016, του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018, του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184
του ν.4635/2019 και του άρθρου 93 του ν.3463/2006.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την με αριθ. 30/2020 μελέτη του έργου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων»,
προϋπολογισμού 207.000,00€ (με ΦΠΑ), όπως αυτή έχει συνταχθεί, ελεγχθεί και θεωρηθεί από
την Τεχνική Υπηρεσία Δ.Βέροιας.
Η εκτέλεση του έργου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων», όπως ορίζεται από το άρθρο 26
του Ν.4412/2016 και το άρθρο 93 του Ν.3463/2006, θα γίνει με τη διαδικασία του δημόσιου
ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 121 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστομένης Λαζαρίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τσιφλίδης
Παπαδόπουλος
Ασλάνογλου
Ρίζος
Θεοδωρίδης
Τσαχουρίδης
Διαμάντης
Λυκοστράτης
Γρηγοριάδης
Ακριβόπουλος
Κορωνάς
Σιδηρόπουλος
Δέλλας
Ασλανίδης
Μπατσαρά
Τζήμα
Κελεσίδης
Βασιλειάδης
Παλουκίδης
Πυρινός
Τσιούντας
Λαζόπουλος
Παυλίδης
Μιχαηλίδης
Κελεσίδης
Αγγέλου
Στεφανόπουλος
Μαρκούλης
Τροχόπουλος
Στουγιάννος
Θεοδωρίδης
Μουχτάρη
Συμεωνίδου
Τσανακτσίδης
Ράλλη
Δεμερτζίδης
Μελιόπουλος
Τσαναξίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 10-4-2020
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

