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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 7/2022 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 66/2022
Περίληψη
Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης
Βεργίνας

οικισμού

Σήμερα 28 Μαρτίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική μεικτή συνεδρίαση: α) δια ζώσης, στο Δημαρχείο,
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46 και β) με
τηλεδιάσκεψη (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) ύστερα από την
με ημερομηνία 24-3-2022 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ που δόθηκε σ’ όλους τους
Συμβούλους και τους Προέδρους Δημοτικών 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. 16506/18-3-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1302/18-3-2022) και της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021
εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών.
Αφού 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) Π.Παυλίδης, 24)Γ.Μιχαηλίδης, 25)
Ν.Αγγέλου, 26) Α.Μαρκούλης, 27) Κ.Τροχόπουλος, 28)
Σ.Στουγιάννος, 29)Κ.Θεοδωρίδης, 30) Π.Μουχτάρη, 31)
Δ.Τσανακτσίδης, 32) Γ.Μελιόπουλος, 33) Ι.Τσαναξίδης.

Απόντες
Ν.Λαζόπουλος, Μ. Σουμελίδης,
Β.Στεφανόπουλος, Χ.Κελεσίδης,
Γ.Γουλτίδης, Γ.Δεμερτζίδης,
Δ.Ράλλη, Χ.Τσολακίδης

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 την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ Σ.Στουγιάννος, Θ.Θεοδωρίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 65/2022 αποχώρησαν οι κ.κ Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Π.Μουχτάρη, Κ.Θεοδωρίδης,
Ν.Αγγέλου.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 66/2022 αποχώρησαν οι κ.κ Γ.Μιχαηλίδης, Κ.Ρίζος, Ι.Τσαναξίδης και προσήλθε ο κ.
Κ.Παλουκίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 67/2022 αποχώρησε ο κ. Δ.Τσανακτσίδης.
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 22-3-2022 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου
Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 82 του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτ.α' της παρ.13 του άρθρου
5 του Ν.4623/19, σε συνδυασμό με την παρ.1 του άρθρου 52 του Ν.2696/99, όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ.9 του άρθρου 48 του Ν.4313/14 οι αποφάσεις που αφορούν την κυκλοφορία, όπως στον
καθορισμό των μονόδρομων, ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα
οδών, στην αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, στην εγκατάσταση και λειτουργία
φωτεινής σηματοδότησης, στον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε
κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισμό χώρων στάθμευσης και στην επιβολή περιορισμών ή
απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης λαμβάνονται από την επιτροπή ποιότητας ζωής του Δήμου στο
οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς της, με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των
αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Σύμφωνα με το άρθρο 82 του ΔΚΚ όπως τροποποιήθηκε με την περίπτ.α' της παρ.13 του άρθρου 5
του Ν.4623/19, σε συνδυασμό με την παρ.1 του άρθρου 52 του Ν.2696/99, όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ.9 του άρθρου 48 του Ν.4313/14, οι αποφάσεις των επιτροπών ποιότητας ζωής που αφορούν την
κυκλοφορία κοινοποιούνται στις κατά τόπους Υπηρεσίες της Τροχαίας ή στις Αστυνομικές Υπηρεσίες που
ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας
ΔημόσιωνΈργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Στην εγκύκλιο Υπ. Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. ΔΟΥ/οικ/220/15.01.2015 επισημαίνεται ότι σε
περίπτωση, που απαιτείται η παράκαμψη της κυκλοφορίας σε οδούς αρμοδιότητας άλλου φορέα
(Κρατικών Υπηρεσιών ή άλλων ΟΤΑ), τότε απαιτείται η συναίνεση και αυτού.
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 52 του Ν.2696/99, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.9 του
άρθρου 48 του Ν.4313/14 αν από τη λήψη των μέτρων για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας επηρεάζονται οι
υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού Αστικών
Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.), για την περιοχή αρμοδιότητάς του ή των αρμοδίων Υπηρεσιών των
Περιφερειών για λεωφορειακές διαδρομές ΚΤΕΛ ή των Δήμων για αστικές λεωφορειακές διαδρομές, για
τις άλλες περιοχές της χώρας.
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 82 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 83 του
Ν.4555/18, ο πρόεδρος της κοινότητας έως και τριακοσίων (300) κατοίκων διατυπώνει γνώμη για την
κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της κοινότητας.
Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 83 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 84 του
Ν.4555/18, το συμβούλιο της κοινότητας άνω των 300 κατοίκων διατυπώνει γνώμη και προτάσεις, είτε με
δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με την
κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της κοινότητας.
Στις 02/08/2021 ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του
ΥΠΕΝ προσκάλεσε το ενδιαφερόμενο κοινό και φορείς να διατυπώσουν εγγράφως τις απόψεις τους επί
του σχεδίου του “Στρατηγικές Αστικές παρεμβάσεις – Θεματικός Οδηγός” , που αφορά το Πρόγραμμα
Επενδύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ» το οποίο τελικά
προκηρύχθηκε στις 28/02/2022.
Το πρόγραμμα, έχει ισχυρό αναπτυξιακό χαρακτήρα και ταυτόχρονα συνδέεται με τις πολιτικές και
τις εθνικές δεσμεύσεις για την κλιματική αλλαγή, την αστική ανθεκτικότητα, την βιώσιμη αστική
ανάπτυξη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων στον
υφιστάμενο πολεοδομικό χώρο με διάφορα χαρακτηριστικά, αλλά με τελικό αποτέλεσμα την αναβάθμιση
αυτού του χώρου όχι μόνο από αισθητικής πλευράς αλλά επίσης όσον αφορά στην οικονομική,
περιβαλλοντική, λειτουργική και κοινωνική αναζωογόνησή του.
Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι της χώρας. Κάθε δυνητικός Δικαιούχος
έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης. Οι παρεμβάσεις που θα προταθούν θα πρέπει
είτε να αποτελούν από μόνες τους ολοκληρωμένες και λειτουργικές λύσεις είτε να συνδέονται με
υφιστάμενο σχεδιασμό/δράσεις/υποδομές ώστε να προκύπτει ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο και λειτουργικό
αποτέλεσμα.
Λόγω των στόχων του Προγράμματος απαιτείται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις να έχουν πλήρη
ωριμότητα (Ενότητα 3.5 του Οδηγού: «Για κάθε υποέργο πρέπει να υπάρχουν εγκεκριμένες τεχνικές
μελέτες, τεύχη δημοπράτησης, απαιτούμενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις, που σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία πιστοποιούν την πληρότητα, καθώς και την πλήρη ωριμότητα του υποέργου») ενώ βασικά
σημεία αξιολόγησης θα αποτελέσουν όπως τεκμηριώνεται και από το σχετικό Θεματικό Οδηγό (Ενότητα
7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ):
- η τεκμηρίωση του αναπτυξιακού χαρακτήρα (με ποσοτικά και μετρήσιμα στοιχεία)
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- η συμπληρωματικότητα και συνέργειες με άλλες δράσεις, έργα και προγράμματα εθνικά ή/και
ευρωπαϊκά που βρίσκονται σε εξέλιξη στον δήμο
- η τεκμηρίωση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της πρότασης με τη μορφή πλέγματος
αλληλένδετων δράσεων τοπικής κλίμακας.
- η ανάλυση αναγκών, προκλήσεων και δυνατών σημείων της περιοχής (τεκμηρίωση της
σκοπιμότητας)
Επιπλέον απαιτούμενο υποβαλλόμενο δικαιολογητικό (Ενότητα 6 του οδηγού 6. ΟΔΗΓΙΕΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ) αποτελεί το Σχέδιο Δημοσιότητας :
digital campaign προώθησης/προβολής του έργου.
Τα ανωτέρω σε συνδυασμό με τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα της συγκεκριμένης πρόσκλησης
καθιστούν ιδιαίτερα απαιτητική τη διαδικασία προετοιμασίας σχετικής πρότασης.
Το έργο που προτείνεται από το Δήμο Βέροιας αφορά μια εμβληματική πρόταση με
ολοκληρωμένο χαρακτήρα, περιλαμβάνοντας πλέγμα αλληλένδετων δράσεων υπερτοπικής και τοπικής
κλίμακας που εστιάζουν στην οικονομική, περιβαλλοντική, λειτουργική, κοινωνική και αισθητική
αναζωογόνηση του χώρου.
Η Ολοκληρωμένη Αστική Παρέμβαση στην περιοχή της Βεργίνας «Βεργίνα: Μια διαδρομή στην
ιστορία» θα περιλαμβάνει πολυεπίπεδες αναπλάσεις εντός και εκτός του οικισμού της Βεργίνας, υπό τη
σκέπη του βιοκλιματικού σχεδιασμού, με στόχο την ανάδειξη του ιστορικού και αρχαιολογικού τόπου των
Αιγών, καθώς και την εξωστρέφεια του Δήμου και την αναπτυξιακή και κοινωνική ενίσχυση της Βεργίνας.
Η παρέμβαση θα προδώσει στην περιοχή την αναπτυξιακή δυναμική που απαιτείται για να υποστηρίξει
αποτελεσματικά τις μεγάλες ροές επισκεπτών προς τον αρχαιολογικό χώρο, παρέχοντας ουσιαστικές
δράσεις και μια ολοκληρωμένη εμπειρία στον κάτοικο και τον επισκέπτη/τρια.
Η ολοκληρωμένη παρέμβαση στον οικισμό της Βεργίνας και στη γύρω περιοχή θα περιλαμβάνει:
α) την ανάπλαση του οικισμού της Βεργίνας (στο σύνολο των οδών του οικισμού) μέσα από τις
κατάλληλες ενέργειες για την ανάδειξη της εισόδου και εξόδου από τον οικισμό (διάνοιξη δρόμου,
ανάδειξη των κύριων οδικών αξόνων του οικισμού), τη δημιουργία πεζοδρομίων και πεζοδρόμων (ή
κατάργηση όπου χρειάζεται) με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, τις υπογειοποιήσεις των καλωδίων του
δικτύου της ΔΕΗ, τις φυτεύσεις στο δημόσιο χώρο (πλατάνια, μουριές, πεύκα, ακακίες και δέντρα ταχείας
ανάπτυξης κ με σκιά), την ανανέωση του αστικού εξοπλισμού, τη βελτίωση του φωτισμού και τη
δημιουργία βιοκλιματικών χώρων πάρκινγκ σε δύο κοινόχρηστα σημεία εκτός του οικισμού
β) τη διασύνδεση τις Βεργίνας και των αρχαιολογικών χώρων εντός και εκτός του οικισμού, καθώς
και του πολυκεντρικού μουσείου Αιγών με τις εξής διαδρομές:
• Πολυκεντρικό μουσείου Αιγών – Βεργίνα: Αφορά τη δημιουργία διαδρομής με φύτευση και τη
δημιουργία αλέας που θα συνδέει το Μουσείο με τον οικισμό.
• Βεργίνα - ανατολικά μνημεία: Σύνδεση του οικισμού με το ανατολικό κομμάτι του
αρχαιολογικού πάρκου, το μονοπάτι Ακροπόλεως και την εκκλησία Αγ. Πάντων με τις διαδρομές 1.
Ανάκτορο – περιοχή Αγίου Δημητρίου (με διάνοιξη νέου μονοπατιού), 2. Ανάκτορο – Άγιοι Πάντες και 3.
Παλαιοχριστιανικά μνημεία – Επαρχιακή οδός Βέροιας-Κυψέλης
• Δημιουργία διαδρομών και φυτεύσεων εντός του αρχαιολογικού πάρκου με βιοκλιματικά
χαρακτηριστικά
γ) την τοποθέτηση οπτικών ινών και έξυπνων εφαρμογών για την προώθηση του Μουσείου και της
ευρύτερης περιοχής, καθώς τη δημιουργία ειδικών χωμάτινων διαδρομών για ιππασία (αξιοποίηση υλικών
όπως κουρασανί).
Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της πρόσκλησης, ζητήθηκε με το με αρ. 37928/19-11-2021
έγγραφο η συνδρομή της τεχνικής υπηρεσίας. Με το με αρ. πρωτ. 38740/24-11-2021 έγγραφό της η
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας απάντησε ότι δεν δύναται στο μικρό χρονικό διάστημα να
εκπονήσει τέτοιου μεγέθους και ειδικοτήτων μελέτη.
Οι αναπτυξιακοί οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης που συστήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου
2 του ν. 4674/2020, ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ειδικού σκοπού, λειτουργούν υπέρ του
δημοσίου συμφέροντος και συμπράττουν από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής
πολιτικής. Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί συμβάλλουν στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και
έχουν ως σκοπό ιδίως την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των
ενώσεών τους (Συνδέσμων Δήμων και Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ), την
υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των περιφερειών, την ωρίμανση
έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου
ανάπτυξης. Προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και της αναπτυξιακής πολιτικής, τα νομικά
αυτά πρόσωπα μπορούν να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ, στην άσκηση ευρέος φάσματος αρμοδιοτήτων της
τοπικής αυτοδιοίκησης. Η άποψη αυτή βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 100 του ν.
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), όπου ρητά
ορίζεται ότι «...οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, οι σύνδεσμοι δήμων, τα δίκτυα δήμων και τα νομικά πρόσωπα
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δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ μπορούν να συμβάλλονται με τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και την παροχή υπηρεσιών προς τους
πολίτες.». Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί έχουν την δυνατότητα : επιστημονικής,
συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης των ΟΤΑ και των ενώσεών τους (αποτελούν, δηλαδή, το
θεσμοθετημένο σύμβουλο των ΟΤΑ για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους) ωρίμανσης έργων
(η περίοδος της προπαρασκευής του έργου που καλύπτει χρονικά όλο το φάσμα σχεδιασμού, της σύνταξης
μελετών, τη λήψη απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, την εξασφάλιση πόρων κ.α., η οποία ξεκινάει από τον
γενικό προγραμματισμό και καταλήγει στη διακήρυξη της δημοπρασίας).
Χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο, ο Δήμος Βέροιας απευθύνθηκε στην «Νέα Μητροπολιτική
Αττική, Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ ΑΕ», η οποία αφού μελέτησε το σχεδιασμό του Δήμου, με το με
αρ. Πρωτ. ΕΞ ΓΕΝ 91/26/11/2021έγγραφό της δήλωσε ότι μπορεί να συνδράμει την τεχνική υπηρεσία του
Δήμου και να εκπονήσει τις απαιτούμενες για την κατάθεση της πρότασης μελέτες. Ο προϋπολογισμός για
την ωρίμανση των παρεμβάσεων της πρότασης του Δήμου, ανέρχεται στο ποσό των 179.000 ευρώ συν
ΦΠΑ 24%, συνολικά 221.960 ευρώ και εγγράφτηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου (Απόφαση 291/2021,
ΑΔΑ Ψ80ΒΩ9Ο-ΟΤΨ).
Η Προγραμματική Σύμβαση με την «Νέα Μητροπολιτική Αττική, Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ
ΑΕ» εγκρίθηκε με την 541/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και υπεγράφη στις 24/01/2022. Το
πρώτο παραδοτέο που προβλέπεται από την προγραμματική σύμβαση είναι η κυκλοφοριακή μελέτη του
οικισμού της Βεργίνας (Αριθμ. Πρωτ: ΕΞ ΓΕΝ 150, 24/2/2022).
Με την 12762/15-03-2022 η κυκλοφοριακή μελέτη Οικισμού Βεργίνας εστάλη στην Τοπική
Κοινότητα Βεργίνας για διατύπωση γνώμης.
Με την από 14-03-2022 πρόσκληση, η κυκλοφοριακή μελέτη Οικισμού Βεργίνας εστάλη στην
Επιτροπή Διαβούλευσης για διατύπωση γνώμης.
Κατόπιν τούτων,
Λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία:
- Τον Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Το άρθρο 82 του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτ.α' της παρ.13 του άρθρου 5 του
Ν.4623/19
- Την παρ.1 του άρθρου 52 του Ν.2696/99, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.9 του άρθρου 48
του Ν.4313/14
- Την παρ.3 του άρθρου 82 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 83 του
Ν.4555/18
- Την παρ.2 του άρθρου 83 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 84 του
Ν.4555/18
- Την με αρ. πρωτ. ΕΞ ΓΕΝ 150, 24/2/2022 μελέτη
- Το υπ. αριθμ. 15109/13-5-2013 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του
Υπουργείου Εσωτερικών
- -Τη γνωμοδότηση της Κοινότητας Βεργίνας
- Τη γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
- Την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης από την ΕΠΖ (απόφαση 8/2022, 23-03-2022, ΑΠ
14205)
Καλείται να αποφασίσει:
Α. Την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης οικισμού Βεργίνας, όπως αυτή εγκρίθηκε από την
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Β. Την αποστολή της στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο και δημοσίευση στο ΦΕΚ .

Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Η συζήτηση του παρόντος θέματος είναι καταχωρημένη στο βιβλίο πρακτικών του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας και στην παρούσα απόφαση.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του Δημάρχου;
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Μελιόπουλος, Π.Παυλίδης
Υπέρ της εισήγησης του Δημάρχου ψήφισαν εικοσιένα (21) δημοτικοί σύμβουλοι, οι:
Η.Τσιφλίδης, Β.Παπαδόπουλος, Σ.Ασλάνογλου, Α.Τσαχουρίδης, Σ.Διαμάντης, Β.Λυκοστράτης,
Κ.Γρηγοριάδης, Λ.Ακριβόπουλος, Θ.Κορωνάς, Α.Λαζαρίδης, Α.Σιδηρόπουλος, Α.Δέλλας,
Λ.Ασλανίδης, Γ.Μπατσαρά, Σ.Τζήμα, Ε.Κελεσίδης, Κ.Βασιλειάδης, Κ.Παλουκίδης, Δ.Πυρινός,
Χ.Τσιούντας, Δ.Τσανακτσίδης
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
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1.- Το από 22-3-2022 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την υπ’ αριθ. 541/2021 απόφαση της Ο.Ε.
3.- Την υπ’ αριθ. 8/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.
4.- Το υπ’ αριθ. 3/2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαβούλευσης
5.- Την υπ’ αριθ. 1/2022 απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βεργίνας
6.- Την από Φεβρουάριος 2022 τεχνική έκθεση κυκλοφοριακής μελέτης, όπως αυτή συντάχθηκε
από την εταιρεία με την επωνυμία «Σαμαράς και Συνεργάτες-Ανώνυμη Εταιρεία Μελετών και
Συμβούλων» και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της εταιρείας με
την επωνυμία «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»
7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
8.- Τις διατάξεις 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, του άρθρου 82 του
ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του ν.4623/2019 και του άρθρου 52 του
ν.2696/1999, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 48 του ν.4313/2014.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την κυκλοφοριακή μελέτη του οικισμού Βεργίνας, όπως αυτή συντάχθηκε από
την εταιρεία με την επωνυμία «Σαμαράς και Συνεργάτες-Ανώνυμη Εταιρεία Μελετών και
Συμβούλων» και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της εταιρείας με
την επωνυμία «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ».
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 66/2022
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η.
Β.
Σ.
Κ.
Θ.
Α.
Σ.
Β.
Κ.
Λ.
Θ.
Α.
Α.
Λ.
Γ.
Σ.
Ε.
Κ.
Κ.
Δ.
Χ.
Π.
Γ.
Ν.
Α.
Κ.
Σ.
Κ.
Π.
Δ.
Γ.
Ι.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστομένης Λαζαρίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

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

Γ.

Τσιλογιάννης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 29-3-2022
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

