ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 12/2021 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 196/2021
Περίληψη
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. υπέρ της οριοθέτησης
των ρεμάτων Διώρυγας 66 και ποταμού Λουδία
στις Π.Ε. Πέλλας, Ημαθίας και Θεσσαλονίκης
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Σήμερα 23 Αυγούστου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε διά τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με
ημερομηνία 19-08-2021 γραπτή πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. 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, της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 ΚΥΑ
(ΦΕΚ Β΄ 89/16-1-2021) και της υπ’ αριθ. 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του Υπ.Εσωτερικών.
Διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί
συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 33 μέλη:
Παρόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.
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) Ν.Αγγέλου, 27) Β.Στεφανόπουλος, 28)
Α.Μαρκούλης, 29) Κ.Θεοδωρίδης, 30)Δ.Τσανακτσίδης, 31)
Δ.Ράλλη, 32) Γ.Δεμερτζίδης, 33) Ι.Τσαναξίδης.

Απόντες
Μ. Σουμελίδης, Χ.Κελεσίδης,
Γ.Γουλτίδης, Κ.Τροχόπουλος,
Σ.Στουγιάννος, Π.Μουχτάρη,
Α.Συμεωνίδου, Γ.Μελιόπουλος

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Γ.Τσιλογιάννης
Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων
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,
Ν.Μαργαριτόπουλος, 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: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 191/2021 αποχώρησε η κ. Δ.Ράλλη
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 192/2021 προσήλθε η κ. Δ.Ράλλη
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 195/2021 αποχώρησαν οι κ.κ Γ.Μπατσαρά, Γ.Δεμερτζίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 12-8-2021 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου
Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:
Σχετικό: Το με αρ. πρωτ.. 149273/21.7.2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ,
Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δ/νσης Περιβάλλοντος
& Χωρικού Σχεδιασμού ΚΜ προς τον Δήμο Βέροιας.
Στις 21.7.2021 κατατέθηκε το με αρ. πρωτ. 149273/21.7.2021 έγγραφο της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ / Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής
Πολιτικής/ Δ/νσης Περιβάλλοντος & χωρικού Σχεδιασμού ΚΜ / Τμήμα ΠΧΣ, προς τον Δήμο
Βέροιας με το οποίο ζητείται γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου ‘Οριοθέτηση των
ρεμάτων Διώρυγας 66 (Τάφρος 66) και ποταμού Λουδία στις Π.Ε. Πέλλας, Ημαθίας &
Θεσ/νίκης’, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4258/2014 και ειδικότερα την παρ. 2.2 & 2.3 της
περίπτωσης Α του άρθρου 3 αυτού.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας προχώρησε σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.4258/2014 σε ανάρτηση ανακοίνωσης για τα διαγράμματα της ‘Μελέτης οριοθέτησης της
μελέτης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιφερειακή διώρυγα (Τάφρος 66) και στον
ποταμό Λουδία’ όπως συντάχτηκαν από τη ανάδοχο μελετητική εταιρεία (Δίκτυο A.E. & Delco
E.Π.E.) και εγκρίθηκαν από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Γενική Διεύθυνση
Αναπτυξιακού προγραμματισμού περιβάλλοντος και υποδομών-Διεύθυνση Τεχνικών έργωνΤμήμα δομών Περιβάλλοντος.
Η ανακοίνωση τοιχοκολλήθηκε στους πίνακες ανακοινώσεων του καταστήματος του
Δήμου Βέροιας Βικέλα 4 & στο Δημαρχείο Δήμου Βέροιας Μητροπόλεως 44 καθώς και στο
ιστότοπο του Δήμου Βέροιας. Επίσης σχετικό ενημερωτικό σημείωμα για την ανάρτηση των
διαγραμμάτων στάλθηκε και στις Κοινότητες Δ.Ε. Απ. Παύλου: Μακροχωρίου, Νέας
Λυκογιάννης, Νέας Νικομήδειας, Διαβατού Κουλούρας όπως και στις Κοινότητες Δ.Ε. Δοβρά:
Αγίου Γεωργίου, Αγίας Μαρίνας.
Με προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. (υπ’ αριθμό 848/7.11.2018) είχε εκφραστεί σύμφωνη
γνώμη υπέρ της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ‘Μελέτης έργων αντιπλημμυρικής
προστασίας στην περιφερειακή Διώρυγα Τάφρος Τ66 και στον ποταμό Λουδία’ με την διατήρηση
των νόμιμων επιφυλάξεων.
Με το με αρ. πρωτ.. 498224(6609)/9.8.2021 έγγραφο της Περιφέρειας ΚΜ, Γενικής
Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Υποδομών, Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ενημερώθηκε ο
Δήμος Βέροιας ότι η Περιφέρεια έχει ήδη προκηρύξει έργο, μεταξύ άλλων εργασιών συντήρησης
των αντιπλημμυρικών έργων της τάφρου Τ66, για τον καθαρισμό- συντήρηση και αποκατάσταση
τεχνικών αποστράγγισης που καταλήγουν στην τάφρο. Συγκεκριμένο τεχνικό της περιοχής Π.
Λυκογιάννης θα ανακατασκευαστεί για την ικανή παροχέτευση των υδάτων που καταλήγουν σε
αυτό. Επίσης τους επόμενους μήνες θα προκηρυχθεί μελέτη για την οριοθέτηση και την
κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα που συμβάλλουν στην τάφρο Τ66.
Γενικά και σύμφωνα με το τεύχος της μελέτης οριοθέτησης : H οριοθέτηση του ρέματος
αποσκοπεί στην προστασία του φυσικού αποδέκτη, περιλαμβανόμενων όλων των φυσικών
διαμορφώσεων, αλλά και των τεχνητών διαμορφώσεων που απαιτούνται για την επαρκή
λειτουργία του. Έτσι, στην κατασκευή των οριογραμμών λαμβάνεται αφενός υπόψη η φυσική
διαμόρφωση του ρέματος και αφετέρου τα έργα και οι κατασκευές που απατούνται για να
εξασφαλιστούν οι παρόχθιες περιοχές από πλημμυρισμό.
Στην προκειμένη περίπτωση του π. Λουδία (αρχική ονομασία: «διώρυγα» Λουδία) και της
Περιφερειακής Διώρυγας (Τάφρος 66) πρόκειται για τεχνητούς αποδέκτες, δηλαδή τεχνικά έργα
που κατασκευάστηκαν την περίοδο 1925-1933 από τη εταιρεία FOUNDATION για την
αποστράγγιση της λίμνης Γιαννιτσών και την απομάκρυνση των απορροών των ορεινών
χειμάρρων απο την αποξηραθείσα έκταση ώστε να αποδοθεί προς καλλιέργεια. Επομένως δεν
πρόκειται για φυσικά υδατορέματα με την έννοια της παραγρ.1 του
Αρθρου
1
του
Ν.4258/20140 αλλά για εγγειοβελτιωτικά έργα και αποστραγγιστικές τάφρους που κατά το

προαναφερθέν άρθρο εξαιρούνται της διαδικασίας οριοθέτησης.
Όμως, λόγω του μεγέθους των δυο τεχνητών αποδεκτών, και της 80ετούς πλέον
λειτουργίας τους, κρίνεται ότι είναι σκόπιμη η οριοθέτηση τους για λόγους προστασίας από
ανθρωπογενείς επεμβάσεις, αλλά και επειδή πλέον επέχουν τη θέση οιονεί φυσικών
υδατορεμάτων που συντηρούν παρόχθια βλάστηση αλλά και παραγωγικές δραστηριότητες (αλιεία
– π. Λουδίας) ενώ περιλαμβάνουν (π. Λουδίας) ή εκβάλλουν (π. Λουδίας και Τ66) σε
Προστατευόμενες Περιοχές του δικτύου Natura 2000.
Για την Πρόταση Οριοθέτησης αναφέρεται στο τεύχος:
Ο π. Λουδίας οριοθετείται σε μήκος 37931 μ (από τις εκβολές ΧΘ 0+000 μέχρι τη
γέφυραΓιαννιτσών0. Οι οριογραμμές χαράσσονται στα άκρα της ζώνης αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ
9ΦΕΚ Δ/Β3/16.0.90) λαμβάνοντας υπόψη και τα όρια των οικισμών. Στην Προστατευόμενη
Περιοχή, οι οριογραμμές χαράχθηκαν στο εσωτερικό όριο των εκατέρωθεν οδών.
Η Τάφρος Τ66 οριοθετείται σε μήκος 34159μ (από την εκβολή της στον π. Αλιάκμονα ΧΘ
0+000 μέχρι τη συμβολή του χ. Μογλένιτσα). Οι οριογραμμές χαράσσονται σε σταθερή απόσταση
10μ από το εξωτερικό φρύδι των υφιστάμενων αναχωμάτων με μικρές εξαιρέσεις λόγω τοπικών
διαμορφώσεων. Ανάντη της γ. Λιποχωρίου, στη δεξιά όχθη όπου κατασκευάζεται νέο ανάχωμα, η
οριογραμμή χαράσσεται στο όριο των ιδιοκτησιών (όπου αυτές έχουν δηλωθεί στο υπό εξέλιξη
Κτηματολόγιο, και συμπίπτουν και με παλαιότερες διανομές του Υπ. Γεωργίας). Σε καμία
περίπτωση οι οριογραμμές δεν εισέρχονται σε ιδιωτικές εκτάσεις ή όρια οικισμών.
Με βάση τα παραπάνω χαράχθηκαν οι προτεινόμενες οριογραμμές, οι συντεταγμένες των
οποίων παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α.
Κατόπιν των παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει επί του
φακέλου με θέμα: ‘Οριοθέτηση των ρεμάτων Διώρυγας 66 (Τάφρος 66) και ποταμού Λουδία στις
Π.Ε. Πέλλας, Ημαθίας & Θεσ/νίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Παπαδόπουλος: Υπάρχει ένα πρόβλημα που πρέπει άμεσα να λυθεί με το ρέμα «Παπά
βρύση» στην Κοινότητα Λυκογιάννης. Πρέπει να προχωρήσει η οριοθέτηση για να γίνουν
παρεμβάσεις
Τσαχουρίδης: Δεσμεύθηκε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την ανακατασκευή
του
Παπαδόπουλος: Πρέπει να ξεκινήσουν από αυτό γιατί πλημμυρίζει.
Παυλίδης: Είναι πολύ σημαντική αυτή η επισήμανση, γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις
διακόπηκε κι η κυκλοφορία των οχημάτων
Δήμαρχος: Έχει προηγηθεί αλληλογραφία και για αυτό το θέμα με την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας. Δεσμεύτηκαν γιατί υπάρχει υπαρκτό πρόβλημα και θα το
αποκαταστήσουν κάνοντας νέο τεχνικό έργο.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 12-8-2021 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη.
2. Την υπ’ αριθ. 848/2018 απόφαση του Δ.Σ.
3.- Το με αρ. πρωτ. 149273/21-7-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΜακεδονίαςΘράκης
4.- Το με αρ. πρωτ. 498224/6609/9-8-2021 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του
ν.4555/2018 και 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
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του υπέρ της οριοθέτησης των ρεμάτων Διώρυγας 66 και
ποταμού Λουδία στις Π.Ε. Πέλλας, Ημαθίας και Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, με τη διατήρηση των νόμιμων επιφυλάξεων.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 196/2021
.............................................................................................……….................................
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
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Ράλλη
Δεμερτζίδης
Τσαναξίδης

Γ.

Τσιλογιάννης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 26-8-2021
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

